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Förord

Det är nu jämnt tio år sedan det nazistiska våldet exploderade i Sverige. Som
maren 1999 inleddes i slutet av maj med morden på poliserna Olle Borén och
Robert Karlström i Malexander. Strax efter midsommar sprängdes journalisterna
Peter Karlssons och Katarina Larssons bil i Nacka och Karlsson skadades svårt.
Tolfte oktober sköts syndikalisten Björn Söderberg ihjäl av den unge nazisten
Hampus Hellekant. Hela nittiotalet hade kännetecknats av en våldsvåg, från
lasermannens härjningar och en våg av mordbränder mot flyktingförläggningar
i början av decenniet, över en serie mord på asylsökande, homosexuella, och
politiska motståndare.
Fortfarande begås ett eller ett par mord varje år av personer som är eller har
varit aktiva inom den nazistiska, eller rasideologiska, rörelsen. Men rubrikerna
domineras istället av framgångarna för ett högerpopulistiskt och främlingsfientligt parti. Liknande partier har en stark ställning i de norska och danska parla
menten och i Tyskland har ett parti som öppet samarbetar med de våldsamma
grupperna tagit plats i två delstater, med en sammanlagd folkmängd på över sex
miljoner.1
Den här boken handlar, på olika sätt, om något som vi vagt förstår som
högerextremism (Rechtsextremismus, rigbt-wing extremism/far right, extreme de
droit). Det är en problematisk term, som kan ryckas balansera mitt emellan var
dagspolitik och vetenskap. Så illa är det inte, det finns en väl utvecklad diskus
sion om vad den innehåller och skall användas till, men den lider ändå av ett
drag av endimensionalitet. Den företeelse vi försöker ringa in är mångfacetterad
och kan knappast entydigt definieras som höger. Det finns drag hos den av både
vänstern och den politiska mitten, och den lockar väljare och anhängare från
alla politiska läger. Lika problematiskt är begreppet extremism, som att börja
med blir meningslöst så snart prefixet - höger - ifrågasätts; extremt i förhållande
till vad? Det finns vad vi vet ingen bra definition av (politisk) extremism annat
1

Det finns redan en omfattande litteratur om Sverigedemokraterna och deras nordiska
systerpartier; vi hänvisar till litteraturlistan längst bak i boken. Ur den rika litteraturen om
tyska NPD, se Andrea Röpke och Andreas Speit (red.), Neonazis in Nadelstreifen — Die NPD
aufdem Wegin die Mitte der Gesellschaft (Berlin 2009).
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än den logiska, och i sammanhanget meningslösa (kompromisslöshet). En syn
nerligen pragmatisk definition av fenomenet är "sådant som säkerhetspolisen
intresserar sig för".2
I praktiken har den vetenskapliga diskussionen fjärmat sig allt längre från vad
begreppet högerextremism ger intryck av att stå för, och istället fyllt det med
drag hämtade från empirisk forskning. Ofta försöker man lösa problemet ge
nom att beskriva högerextremismens väsen som en fråga om olika dimensioner:
den förhåller sig samtidigt till statlig centralism, etnisk homogenitet, ekonomisk
jämlikhet, politiskt våld, yttrandefrihet och parlamentarism - det går utan vidare
att utöka listan väsentligt.3 Beroende på vilken rörelse det är man diskuterar ser
utslagen olika ut på var och en av dessa skalor, och ju fler dimensioner man till
för, desto mindre tycks de olika slagen av högerextremism ha med varandra att
göra. Mycket skiljer också en sverigedemokrat från en medlem av de autonoma
nationalisterna — men likväl kan vi mycket väl hitta dem i samma chatforum,
kanske till och med på samma konsert med rasistisk musik. Det verkar alltså
finnas en gemensam kärna, frågan är om det med dagens kunskapsläge går att
komma åt den. I det följande skall vi försöka att tydliggöra vad vi anser vara de
centrala beståndsdelarna eller komponenterna i högerextremismen som politisk
ideologi och social rörelse.

Vad är egentligen högerextremism?
En diskussion om vilka som är de centrala komponenterna i högerextremismen
kan med fördel ta sin utgångspunkt i hur man inom dessa grupper etablerar och/
eller reproducerar uppdelningen mellan kategorierna "vi" och "dem"; "folket"
och främlingarna", och hur man använder sig av den i sina politiska projekt.
Här ansluter sig högerextremisterna vanligtvis till en nationalistisk och politisk
ontologi som är etablerad och dominerande i vårt samhälle, men de utvecklar
den till något delvis annorlunda.
Få samhällen saknar institutionaliserade former för att reglera förhållandet
2

3
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Stephan Braun, Alexander Geisler och Martin Gerster, "Die extreme Rechte. Einleitende
Betrachtungen", i Stephan Braun, Alexander Geisler och Martin Gerster (red.), Strategien
der extremen Rechten, Hintergriinde — Analysen — Antworten (Wiesbaden 2009), s. 14—16. För
den kanske mest uppdaterade definitionen av begreppet, se Uwe Backes, Political Extremes, A
conceptual history from antiquity to thepresent (1992) (London 2009).
För ett exempel på denna strategi, se till exempel Mattias Gardell, "Rasstaten och dess
försvarare - om vithet, nationalsocialism och vitmaktkultur i Förenta staterna", i Mats Deland
och Charles Westin (red.), Brunt!, Nationalistisk & nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld
under efterkrigstiden (Stockholm 2007), s. 56-60.

mellan insider och outsider, mellan "folket" och "främlingarna", och lika vanligt
är det med mer eller mindre tydliga symboliska uttryck som markerar gränsdrag
ningen och rationaliserar de institutionella formerna.4 De institutionaliserade
och symboliska former som är absolut vanligast förekommande idag har präg
lats av nationalismens, nationalstatens och den parlamentariska demokratins
framväxt, i ett komplext samspel med de reaktioner som dessa processer väckt.5
Den etniska gruppens organisationsprincip har formaliserats i nationalstaten
och länkats till en administrativ och militär apparat, som vid behov kan reglera
förhållandet mellan "vi" och "de Andra" på ett mer storskaligt sätt än tidigare i
historien. Den parlamentariska demokratins inneboende behov av att definiera
det folk vars vilja den politiska makten skall manifestera är paradoxalt nog ett
incitament till att ytterligare markera denna gräns.6 Modernitetens omfattande
sociala organisationsformer har etablerat nya föreställda gemenskaper och effek
tiva sätt att markera och försvara dess gränser.7
Men det finns de som tydligare vill markera och försvara gränsen mellan fol
ket och främlingarna, och försäkra sig om att den kulturella och språkliga en
heten inte hotas inom det nationella territoriets hank och stör. Det handlar om
grupper som tar nationalismens löften på bokstavligt allvar, och som i betydligt
mindre utsträckning än andra sociala rörelser och politiska partier skyr några
(våldsamma) medel för att nå sina politiska mål. Vi känner alla till det mänskliga
lidande som denna tendens har åstadkommit, från det sena 1800-talets mili
tanta antisemitism, via 1930-talets nationalsocialism till 1990— talets etniska
rensningar, och det finns inget behov av att rekapitulera den historien här. Det
är tydligt, att den högerextrema nationalismens militans avviker från huvudfåran
i de parlamentariska demokratiernas politiska liv. Vi bör ändå inte bortse från
att de högerextrema rörelsernas nationalism och xenofobi är besläktad med den
nationalism vars idévärld och begreppsmässiga verktygslåda vi använder till var4

5

6

7

Angående generella former för hantera dessa relationer, se till exempel Claude Lévi-Strauss,
Tristes Tropiques (Harmondsworth 1976), eller Zygmunt Bauman, "The Making and
Unmaking of Strangers", i Pnina Werbner och Tariq Modood (red.), Debating Cultural
Hybridity. Multi-Cultural Identities and the Politics of Anti-Racism (London 1997); angående
den symbolik som används för att markera gränsdragningen, se till exempel Fredrik Barth,
"Introduction", i Fredrik Barth (red.) Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization
of Cultural Difference (Oslo 1969) eller Richard Jenkins, Rethinking Ethnicity. Arguments and
Explorations (London 1997).
Eric J. Hobsbawm, Nationer och nationalism (Stockholm 1994); Ernest Gellner, Nationalism
(Nora 1999).
Craig Calhoun, "Nationalism and CivilSociety: Democracy, Diversityand Self-determination",
i Craig Calhoun (red.), Social theory and the politics ofidentity (London 1994); Michael Hardt
och Antonio Negri. Empire (Cambridge, MA, 2000).
Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen (Göteborg 1993).
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dags när vi tänker kring det vardagliga, det inhemska och det annorlunda. Detta
släktskap fanns där vid det förra sekelskiftet, liksom vid det senaste.
Föreställningar om rasers existens och olika egenskaper utgjorde ursprungli
gen, under den första delen av 1900—talet, kärnan i de föreställningsvärldar som
etablerades i högerextrema grupper och rörelser. "Rasen" och vitheten blev defi
nierande för många västeuropeiska nationalismer. I Sverige etablerade Herman
Lundborg sin omfångsrika nomenklatura av föregivet svenska underkategorier
till den ariska rasen.8 Nationalismen och rasismen artikulerades i samma politis
ka och ideologiska böjningsmönster, och kunde vanligen utan större svårigheter
kombineras. Efter det nationalsocialistiska Tysklands fall och andra världskrigets
slut råkade den biologiska rasismen i vanrykte, och i synnerhet på europeisk
mark förlorade ideologier grundade på föreställningar om mänskliga raser sin
förmåga till bredare politisk mobilisering. Vissa högerextrema rörelser lät dessa
tvära förändringar i det allmänna språkbruket och det politiska landskapet på
verka den egna agendan. Termen "kultur" kom i många fall att ersätta "rasen",
i dessa rörelsers tankevärld. Kulturen blev kännetecknet för den egna gruppens
överhöghet och de andras underlägsenhet, och det huvudsakliga skälet till att
bibehålla det egna territoriets "obefläckadhet".9
Inte minst blev det "kulturbevarande" projektet relevant för de högerextrema
rörelserna i deras motstånd mot den mer omfattande invandring som tog fart
från och med slutet av 1950—talet. Motståndet mot invandringen har sedan dess
varit en huvudfråga för den högerextrema rörelsen, tillsammans med deras mot
stånd mot de olika - mer eller mindre urvattnade - former av mångkulturalism
som under de senaste decennierna förekommit i de Väst- och Nordeuropeiska
länder som varit mottagare av migration. I den mån det har funnits ett bredare
folkligt missnöje med denna migration, har högerextrema grupper försökt att
utnyttja och underblåsa denna, med hjälp av en starkt populistisk retorik som
vänder sig mot den "elit" som "tar hit" eller "släpper in" migranter, och som ska
pat en formell och institutionell ram för religiös och kulturell pluralism. Kritiken
mot och raljerandet över "den politisk korrekta" ambitionen att ge minoriteter
rätt att uttrycka sin tro och sina livsformer på ett sätt som avviker från den
etniskt definierade majoriteten är stark, liksom avståndstagandet mot viljan att
ge dessa uttryck ett — begränsat men dock — ekonomiskt stöd. Den mångkulturalistiska ambitionen att kombinera universalistisk och partikularistisk politisk
8

9

8

Herman Lundborg var föreståndare för Statens institut för rasbiologi, knutet till Uppsala
universitet, mellan 1922 och 1935- Om den verksamheten, se Gunnar Broberg och Mattias
Tydén, Oönskade i folkhemmet {Stockholm 1991).
Se, bland andra, Pierre-André Taguieff, The Force of Prejudice, Racism and its doubles (New
York 2001).

filosofi inom nationalstatens ram stöter ofta på mycket hårt motstånd hos höger
extrema grupper.
Även inom de parlamentariska delarna av den rörelse som kallas högerextrem
talas öppet om att ta avstånd från de utslag av universalism — till exempel att alla
människor på ett fundamentalt sett är lika, har samma behov och önskningar
- som uttrycks i bland annat FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och
flyktingskap. Olika betyder inte nödvändigtvis bättre eller sämre, men det be
tyder skillnad. Det typiska sättet att presentera rasism är som rätten att bevara
de etniska uppdelningar som redan finns, liksom rätten att avskilja sig från dem
som är alltför olika. Det finns en rad namn för dessa föreställningar, som etnopluralism, de tusen flaggornas Europa, rasism utan hat eller identitarianism.
Moderniseringen av det rasistiska budskapet har gjort det möjligt att åter sprida
det i betydligt bredare samhällsskikt, och motverkat dess stigmatiserande kopp
ling till politiskt våld.
I praktiken karakteriseras de flesta högerextrema grupper, såväl de våldsamma
eller rasideologiska som de parlamentariska, av starka ledare. Det finns en auk
toritär tradition i deras organisationshistoria, som tydliggör deras likhet med
förmoderna organisationsformer styrda av en karismatisk auktoritet och med
en militärisk disciplin.10 Därför kan det förefalla motsägelsefyllt att en så stor
del av dagens högerextremister väljer den högerpopulistiska strategin. Populismens väsen är ju att vända sig mot etablissemanget, mot samhällets eliter. Men
högerpopulister är sällan konsekventa i sin misstro mot eliter och elitism, och
har sällan mycket att säga om hur de mångas makt skall utövas. Deras lösningar
brukar hängas upp antingen på radikala marknadslösningar, eller på toppstyrda
massrörelser. Det finns helt enkelt olika former av elitism, och elitismens väsen
är mindre den uttalade ledarprincipen, än helt enkelt föraktet mot politik.11
Att använda våld i politiskt syfte är ingalunda förbehållet den rörelse som
vi här kallar högerextrem. Inte minst rapporterar olika media ofta om det våld
som organisationer vilka motarbetar högerextremismen gör sig skyldiga till. Det
våld eller hot om våld som dessa grupper utövar bör inte negligeras, och skall
tydligt sättas i relation till det lidande som det utsätter andra människor för. Icke
desto mindre finns det inom den högerextrema rörelsen i större utsträckning än
i andra politiska grupper en acceptans för och ett större utnyttjande av våld som
politiskt medel. Det våld som beskrevs och den statistik som refererades inled10

Kjell Granström et al., Salemmanifestationerna 2004. Ett samspel med flera geografiska och
ideologiska fokus (Linköping 2005).
11 Senare i boken presenteras två stora översikter över forskningen om högerextremism, här kan
bland mycket annat hänvisas till Kai Arzheimer, Die Wähler der Extremen Rechten, 1980—2002
(Wiesbaden 2008).
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ningsvis är ett tydligt vittnesbörd om detta. För att ta ett tydligt exempel: mycket
få politiskt aktiva människor mördar människor i samma omfattning som ak
tivister i högerextrema organisationer. Samtidigt bör det understrykas att det
går en stark skiljelinje mellan olika högerextrema grupper i den här frågan. De
organisationer som använder parlamentarismen som strategi tar inte sällan aktivt
avstånd från våld, och har till priset av stora interna strider ofta gjort utrensning
ar inom sina led och uteslutit medlemmar som är kända och lagförda för att ha
tagit till våld. Sverigedemokraterna är ett exempel på en sådan organisation. De
flankeras emellertid av militanta och utomparlamentariska organisationer som
på sina hemsidor dels ger sig själva rätten att försvara sig mot åsiktsmotståndare
som "stör" deras verksamhet, och dels publicerar "aktivitetsrapporter" där det
tydligt om än indirekt framgår att politiska kontrahenter misshandlats.
Den radikala åtskillnaden mellan människor och folkgrupper appliceras även
på förhållandet mellan könen. De högerextrema rörelserna manövrerar, mer el
ler mindre skickligt, mellan särartsfeminism och konservatism, och jämställd
het och familjepolitik har blivit viktiga profilfrågor. Det konservativa inslaget
dominerar men är inte entydigt, inte heller motståndet mot homosexualitet.
Högerextremister ansluter till samhällets mittfåra i identifieringen av Islam med
kvinnoförtryck, och framför allt på senare tid har islamofobin blivit ett av de
viktigaste ämnena att mobilisera kring. Men inte heller detta ämne är entydigt.
Etnopluralismens budskap innefattar möjligheten till allianser med och förstå
else för islamistiska grupper, mer eller mindre fientliga till Israel, samtidigt som
en radikal antiislamism hos grupper som Sverigedemokraterna omsätts i ett ore
sonligt försvar för den israeliska annekteringspolitiken.
Antisemitismen var tidigt ett kännetecken i de politiska rörelser vars bärande
egenskaper vi här diskuterar. Från och med tidig medeltid, om inte ännu tidi
gare, var det just medlemmar i den judiska diasporan som fick symbolisera "den
Andre", den avvikelse från majoritetens livsformer och uttryck som svårligen
kunde accepteras.12 Mer än blott avvikelsen från den inhemska symboliserade
även den judiska, diasporiska gemenskapen en avvikelse från den föreställning
om varje människas bundenhet till platsen, vilken också kom att bli central i
nationalismens ontologi. Rotlösheten är i denna ontologi en anledning till miss
tro, eftersom den rotlöse kunde misstänkas ha sina lojaliteter på en annan plats,
bortanför nationens horisont. Judarna var helt enkelt kosmopoliter, och i den
mån de var involverade i ekonomiska aktiviteter som överskred nationalstatens
gränser blev de även misstänkliggjorda såsom likgiltiga för den nationella ekono12
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Robert Chazan, Medieval Stereotypes and Modern Anti-Semitism (Berkeley, CA, 1997).

mins intressen och värdeskapande. I det motstånd mot ekonomisk globalisering
som kommer till uttryck i dagens högerextrema rörelser återkommer en liknande
tankefigur. Motviljan mot transnationell handel i allmänhet och transnationella
ekonomiska aktörer i synnerhet förefaller även idag baseras på att dessa förstås
som ett uttryck för rotlöshet och/eller bristande lojalitet mot den nationella eko
nomins intressen. Den globaliserade ekonomins transnationella aktörer är kos
mopolitiska och därmed misstänkta.
Men förhållandet mellan det lokala, det nationella och det transnationella i
högerextremismens politiska arbete är mer komplext än så. Det nya nätverks
samhället har på kort tid förändrat villkoren för den konflikt mellan de na
tionella och de internationella perspektiven som ofta präglar det högerextrema
projektet; å den ena sidan finns samma vilja till internationellt samarbete som i
andra politiska rörelser, å den andra sidan är nationell självhävdelse en självklar
utgångspunkt i det politiska arbetet. Sedan flera decennier tillbaka har olika subkulturella stilar och uttryck - skinheads är det tydligaste exemplet - bidragit till
att högerextremismen spritt sig bland ungdomar i hela världen, och den nya in
formations- och kommunikationstekniken har än mer intensifierat kontakterna
mellan extremhögern och olika ungdomskulturer, vilket kommer att sätta spår i
samhället åtskilliga decennier framöver.13
Internationalisering har också bidragit till en nyorientering inom den hö
gerextrema ideologin. Det kommer till exempel till uttryck hos den så kallade
"identitära" riktningen, som förespråkar att etniska grupper eller "raser" bör leva
åtskilda från varandra, men att de på avstånd bör sträva efter konfliktfria relatio
ner med varandra, vare sig de är kristna eller muslimer, svenskar eller turkar, vita
eller svarta. Denna tendens, som befinner sig på ett stort tankemässigt avstånd
från andra högerextrema gruppers fantasier om framtida raskrig och den vita
rasens kommande världsherravälde, kan förstås i termer av en "hatlös rasism"
- samtidigt som vi självfallet bör hålla i minnet att den etniska rensning och
de massdeportationer som uppfyllandet av deras politiska visioner kräver skulle
åsamka miljontals människor ett enormt lidande.
I denna inledning har vi försökt att tydliggöra några av de karaktärsdrag som
vi anser präglar högerextremismen som politisk ideologi och social rörelse, såväl
historiskt som i samtiden. Vi betonar att denna sammanfattning är tentativ och
13

Angående kopplingen mellan skinheadskulturen och högerextremism, se till exempel Meredith
H. Watts, "Aggressive Youth Cultures and Hate Crime. Skinheads and Xenophobic Youth in
Germany", i American Behavioral Scientist, 45 (4), s. 600-615 (2001); angående högerextrema
gruppers användning av informations- och kommunikationsteknik, se till exempel Joseph A.
Schäfer, "Spinning the Web of Hate. Web-based Hate Propaganda by Extremist Organisation",
i Journal of CriminalJustice and Populär Culture, 9 (2), s. 69—88 (2002).
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under uppbyggnad, och att vi med denna bok önskar starta en vetenskapligt
grundad diskussion om den samtida högerextremismen, där vi hoppas att fler
aktiva forskare känner sig manade att delta, vare sig de delar de uppfattningar
som vi tydliggjorde ovan eller inte. I linje med detta önskar vi också att de ar
tiklar som publiceras i denna bok betraktas som inlägg i denna diskussion. Vår
förhoppning är att denna bok är den första i en serie samlingar av ny och spän
nande forskning om högerextremismen.

Om antologin
Den här antologin samlar ett knappt tiotal artiklar om olika företeelser inom
det forskningsfält som vi alltså kallar högerextremism. Det finns en spännvidd
i ämnesval, men även när det gäller erkännande inom vetenskapssamhället. Vi
blandar artiklar av yppersta världsklass och god internationell klass, skrivna av
erkända forskare, med mer prövande bidrag skrivna av studenter. Det återspeglar
situationen för forskning om högerextremism i Sverige. Vi deltar i det globala
vetenskapliga samtalet när det handlar om högerpopulism och etniska relatio
ner, men forskningen om de radikalare delarna av det högerextrema fältet är å
andra sidan fullständigt outvecklad. Vi har, sedan decennier, endast en forskare
av internationell klass: historikern Heléne Lööw. Det är vårt främsta syfte med
den här antologin att locka unga forskare att intressera sig för det här forsk
ningsfältet, och vi hoppas att även i kommande antologier kunna presentera
bidrag av författare som håller på att etablera sig i forskarsamhället. Vi vill emel
lertid betona att samtliga bidrag i antologin (utom Welks) lästs och godkänts i
anonymiserad form av lektorer, som även de är anonyma men som samtliga är
etablerade och docentkompetenta forskare. Antologin har med andra ord satts
samman genom så kallad peer review, vilket garanterar att den i såväl ämnesval
som utförande håller god vetenskaplig klass.
Antologin inleds med en artikel som tidigare publicerats på engelska i den an
sedda tidskriften American Journal of Sociology. Jens Rydgren, vår kanske främste
kännare av den radikala högerpopulismen, utvecklar där varför forskningen om
den radikala högern måste närma sig forskningen om de nya sociala rörelserna.
Detta behov av en "normalisering" av extremhögerforskningen understryks yt
terligare av Diana Mulinari och Anders Neergaard, som också poängterar be
hovet av ett utpräglat feministiskt och postkolonialt perspektiv. I någon mån
svarar etnologen Fredrik Hertzberg på den utmaningen i sin artikel om invand
rarungdomars utsatthet för diskriminering på arbetsmarknaden å ena sidan, och
uttryckligt rasistiskt våld å den andra.
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I antologins andra del fokuserar vi på utvecklingen av den militanta extrem
högerns närvaro på internet. Mathias Wåg, journalist och sociologistudent från
Lund, redovisar en omfattande kartläggning av det nätimperium som byggts
upp av den militanta gruppen Nordiska förbundet. Dag Lundqvist, som arbetar
vid Armémuseum i Stockholm, Uppsala universitet, tittar närmare på det ideo
logiska innehållet i några av de bloggar som drivs av förbundets portal Motpol.
Journalisten (Tagesschau.de) Sarah Welk tillför ett genusperspektiv i sin studie av
diskussionsforumen på den tyska hemsidan Gemeinschafi deutscher Frauen.
I antologins sista avdelning diskuterar kriminologen Eva Tiby och juristen
Görel Granström i varsin artikel lagstiftningen mot hatbrott ur ett institutionellt
perspektiv, och lyfter fram områden som behöver reformeras.Från redaktionens
sida vill vi tacka bidragsgivarna som utan krav på ersättning - och i några fall på
sin fritid — producerat de texter som vi nu publicerar. Vi tackar Mattias Gardell,
professor i religionshistoria vid Uppsala universitet, som översatt Rydgrens arti
kel, och de anonyma lektorerna. Stiftelsen Artister mot nazister har bidragit med
ekonomiskt stöd till översättningen av Rydgrens artikel (vilket i sin tur skänktes
till den humanitära organisationen Ship to Gaza). Vi tackar Mikael Alm, redak
tör för Opusculaserien och ständigt beredd att vänligt hjälpa oss med olika detal
jer. Eftersom även vi utfört arbetet på vår fritid — det är inte sällan villkoren för
den här typen av forskning — vill vi också särskilt tacka våra respektive familjer.
Redaktionen har en egen hemsida, http://detvitafaltet.se. Där fortsätter
diskussionen.
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Den radikala högerns sociologi
Jens Rydgren

Under de senaste två årtiondena har radikalhögern återkommit som en väljarunderstödd kraft i flera västeuropeiska stater liksom i andra stabila demokratier,
som Kanada, Australien och Nya Zeeland. Sedan början av 1980-talet har par
tier som franska Front national, belgiska Vlaams Blok, Österrikiska frihetspartiet
(FPÖ), italienska Lega Nord och det Danska folkpartiet etablerat sin närvaro i
respektive nationella parlament, i vissa fall med stöd från mer än 20 procent av
väljarna. I Österrike (2000) och Italien (1994 och 2001) har FPÖ respektive
Lega Nord ingått i regeringsbildningar. För första gången sedan andra världs
krigets slut utgör radikalhögern en betydelsefull kraft i Västeuropeiska stater.1
Utvecklingen har fått samhällsvetare att ånyo intressera sig för radikal- och/
eller extremhögern. Liksom de samhällsvetare som på 1950- och 1960-talet
försökte förstå fascismens framväxt i Europa under mellankrigstiden2 eller ef
terkrigstidens uppsving för radikalhögern i Förenta staterna3 brottas dagens
samhällsvetare med frågan om varför miljoner väljare i liberala demokratier ger
sitt stöd åt radikala högerrörelser som saluför främlingsfientlighet (och ibland
rasism), etnonationalism, auktoritär kulturalism och antisystemisk populism.
Radikalhögerns återkomst väckte också teoretiskt intressanta sociologiska frå
gor då den stred mot grundläggande antaganden inom efterkrigstidens politiska
sociologi, såsom Lipset & Rokkans tes om "frusna" konfliktlinjer (som inte gav
utrymme för framväxten av nya partifamiljer)4 och Ingelharts postmaterialistiska
teori (som endast kunde förklara nya vänsterliberala partier och rörelser).5
Föreliggande genomgång har en tredelad disposition. Den första delen un1

2

3

4

5

Hans-Georg Betz. "Entré succées et échec: 1'extréme droite å la fin des années quatre-vingtdix", i Pascal Perrineau (red.) Les croisées de la société fermée. LEurope des extremes droit (Paris
2001), s. 407.
Som Hanna Arendt, The Origins of Totalitarianism (New York 1951); Seymour M. Lipset,
PoliticalMan. The SocialBases of Politics (Baltimore, MD 1981).
Daniel Bell, The RadicalRight {Garden City, NY 2002); Edward Shils, The TormentofSecrecy:
The Background and Consequences of American Security Policies (London 1956).
Seymour M. Lipset och Stein Rokkan, "Cleavage structures, party systems, and voter
alignments: an introduction", i Seymour M. Lipset och Stein Rokkan, Party Systems and Voter
Alignments: Cross-National Perspectives (New York 1967).
Ronald Inglehart, The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western
Publics (Princeton, NJ 1977); jmfr John Veugelers, "A challenge for political sociology: the rise
of far right parties in contemporary Western Europé", i Current Sociology 47 (1999).
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dersöker hur den nya parlamentariska radikalhögerns partifamilj kan definieras.
Vilka är dess kännetecknande ideologiska och sakpolitiska särdrag? Hur förhåller
den sig till tidigare former av högerradikalism och extremism som fascismen? De
återstående två delarna diskuterar hur framväxten av radikala högerpartier kan
förstås och varför sådana partier har varit mer framgångsrika i vissa länder än an
dra. Den första av dessa delar granskar förklaringar som fokuserar förändringar
bland väljarnas preferenser, föreställningar och attityder, det vill säga förklaringar
centrerade kring efterfrågan. Den sista delen diskuterar förklaringsmodeller som
utgår från utbud: strukturella politiska möjligheter och partiorganisatoriska fak
torer.

Vad är högerradikal populism?
Trots att forskarvärlden i stort sett är överens om vilka partier som skall räknas
till den nya radikalhögern finns ingen konsensus vad gäller hur denna partifamilj
skall definieras eller i beskrivningen av dess ideologiska särdrag.6 För att komma
till rätta med denna otillfredsställande situation fokuserar jag i denna sektion på
den nya radikalhögerns ideologi och hur denna partifamilj skall definieras. Detta
är inte uteslutande en semantisk fråga: det är ett viktigt steg för att kunna förstå
dessa partier och förklara deras framväxt.
Gemensamt för de nya högerradikala partierna är en etnonationalistisk posi
tion som utgår från myter om ett avlägset förflutet. Deras politiska program
avser att stärka nationen genom att göra den mer etniskt homogen och genom
att återvända till traditionella värden. I allmänhet betraktas individuella rättig
heter som sekundära i förhållande till nationens målsättning. Partierna uppvisar
en tydlig populistisk tendens och kritiserar de rådande ekonomiska och politiska
eliterna för att vara internationalister snarare än nationalister och för att tillgo
dose sina egna och diverse intressegruppers snäva behov på folkets bekostnad.
Grundläggande för de nya högerradikala partierna är således etnonationalistisk
främlingsfientlighet och populistisk kritik av etablissemanget. I deras politiska
plattform bäddas denna ideologiska kärna in i en auktoritär socialkonservatism
som betonar teman som lag och ordning och familjevärden.7 Jag kommer att
6

7

Jmfr Meindert Fennema, "Some conceptual issues and problems in the comparison of antiimmigrant parties in Western Europé", i Party Politics 3(4), (1997); Cas Mudde, "The paradox
of the antiparty party: insights from the extreme right", i Party Politics 2(2) (1996).
Jens Rydgren, "Is extreme right-wing populism contagious? Explaining the emergence of a new
party family", i European JournalofPoliticalResearch, 44 (2005); se även Michael Minkenberg,
"The radical right in public office: agenda-setting and policy effects", i West European Politics
24(4) (2001).
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återvända till dessa ideologiska grundteman efter en diskussion kring de två
konstitutiva begreppen i termen "radikalhöger" — "radikal" (eller extrem) och
"höger" — och hur denna nya partifamilj skiljer sig från andra (och äldre) former
av högerextremism, som fascism.

Radikal
På vilka sätt är de nya högerradikala partierna radikala eller, som många fors
kare säger, extrema?8 Enligt Powell "företräder [ett extremistparti] kravet på en
grundläggande förändring av samhället, antingen enligt någon vision om fram
tiden eller tillbaka till ett idealiserat förflutet.9 Dessa krav avviker från samtidens
allmänna politiska konsensus". Enligt denna definition kan den nya radikalhö
gern i de flesta fall betraktas som extremistpartier. Det kan emellertid också vara
fruktbart att reflektera över Lipset & Raabs mer specifika definition av politisk
extremism som antipluralism eller monism. "Extremismens operationella hjärta
är", enligt Lipsets och Raabs argument, "undantryckandet av skillnad och olik
tänkande, viljan att stänga ned idéernas marknadsplats. För att vara mer exakt:
extremismens, eller monismens operationella hjärta, är tendensen att betrakta
splittring och ambivalens som illegitimt".10 Extremhögerns politiska monism
kan uttryckas på två sätt: som ett förkastande av det demokratiska politiska sys
temet och/eller som ett förkastande av universalistiska och egalitära, vad som
stundtals benämns demokratiska, värden. Här bör vi särskilja två högerextrema
underkategorier: den parlamentariska och den utomparlamentariska. Medan
den senare motsätter sig den författning den vill förändra i grunden, är den
förstnämnda endast författningskritisk. Vanligen reserveras benämningen "hö
gerextremism" för de utomparlamentariska rörelser som valt att handla utanför
den parlamentariska arenan, medan de parlamentariskt orienterade rörelser som
deltar i allmänna val och strävar efter representation inom det demokratiska
systemets institutioner betecknas som radikalhöger.11 Den nya radikalhögern tar
härutöver sällan avstånd från demokrati i sig, som idé, även om den tenderar
8

Cas Mudde, The Ideology ofthe Extreme Right (Manchester, UK 2000); Roger Eatwell, "Why
are fascism and racism reviving in Western Europé?", i Political Quarterly 65(3) (1994).
9 Bingham G. J. Powell, "Extremist parties and political turmoil: two puzzles", i American
journal of Political Science 30 (1986), s. 359.
10 Seymour M. Lipset och Earl Raab, The Politics ofUnreason: Right-Wing Extremism in America,
1790-1970 (New York 1970), s. 6.
11 Roger Eatwell, "The rebirth of the extreme right in Western Europé?", i Parliamentary Affaires
53(3) (2000), s. 210-211; Andrej Zaslove, "The darkside ofEuropean politics: unmasking the
radical right", i European Integration 26(1) (2004), s. 66.
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att motsätta sig representativ demokrati och de sätt på vilka de existerande de
mokratiska institutionerna fungerar i praktiken. I själva verket framhåller dessa
partier att de representerar en verklig demokrati (till skillnad från den pseudodemokrati som de menar råder i samtidens Västeuropa).
Av detta följer att även om de högerradikala partierna tar avstånd från att
"folket" skall splittras - de är i grunden antipartistiska partier - är det primärt för
att de förkastar pluralistiska värderingar som de kan benämnas extrema.12 Trots
att radikalhögern accepterar den parlamentariska demokratins regelverk är dess
idealsamhälle etnokratiskt, vilket på flera sätt strider mot den liberala demokra
tins pluralistiska värden.13

Höger
Konventionellt särskiljs vänster och höger genom att den förra betraktas som
egalitär och den senare som antiegalitär14 eller universalistisk versus partikularistisk.15 Två problem som följer på denna distinktion är valet av vilka sakpolitiska
frågor bedömningen skall utgå från samt att partier samtidigt kan vara exem
pelvis ickeegalitära och universalistiska. Vi kan definiera ett parti som vänster
eller höger på basis av dess socioekonomiska politiska position, vilket rör frågan
om i vilken utsträckning staten skall involveras i ekonomin (dvs. ekonomisk
socialism vs liberalism) eller på basis av dess sociokulturella politiska position,
vilket berör värdeladdade frågor såsom nationell identitet, lag och ordning, in
vandring, abort etc. (dvs. sociokulturell liberalism vs illiberalism). Det är främst
i den senare sociokulturella betydelsen av termen som den nya radikalhögern
kan sägas vara höger.
Den nya radikalhögern prioriterar sociokulturella frågor — i synnerhet frågor
som rör nationell identitet - och dess centrala politiska plattform kan förstås som
"en respons på den urholkning av det 'etnonationella dominanssystemet' som
12

Piero Ignazi, "The crisis of parties and the rise of new political parties", i Party Politics 2(4)
(1996); Cas Mudde, "The war of words: defining the extreme right party family", i West
European Politics 19(2) (1996b).
13 Hans-Georg Betz, "Against the system: radical right-wing populism's challenge to liberal
democracy", i Jens Rydgren (red.), Movements of Exclusion: Radical Right-Wing Populism in
the Western World (New York 2005); Michael Minkenberg, "The renewal of the radical right:
between modernity and antimodernity", i Government Opposition 35(2) (2000).
14 Norbert Bobbio, Left and Right: The Significance of a Political Distinction (Chicago 1996).
" Roger Eatwell, "Introduction: the new extreme right challenge", i Roger Eatwell och Cas
Mudde (red.) Western Democracies and the New Extreme Right Challenge (London 2004).
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kännetecknar mycket av de moderna nationalstaternas historia".16 Den nya radi
kalhögern bygger mer specifikt på idén om etnopluralism, en idé som är i linje
med de högertraditioner som kan föras tillbaka till Herder och som i modern
tid utvecklats av franska Nouvelle Droite.17 Nouvelle Droite var en sammanfat
tande benämning för ett antal intellektuella grupperingar som inspirerade av
Gramscis tankar kring kulturell hegemoni ville motverka vänsterns intellektuella
och kulturella dominans i Frankrike under 1960- och 1970-talet. För Nouvelle
Droite, liksom motsvarande grupperingar i Italien och Tyskland var målsätt
ningen i huvudsak Kulturkampf, inte partipolitik. Till skillnad från vänsterns
begrepp dijférance — på vilket doktrinen om multikulturalism (dvs. att invand
rare skall ha rätt att bevara seder och traditioner från sina hemländer) till stor del
vilar uttrycker den etnopluralistiska ståndpunkten att olika "folk" måste hållas
åtskilda för att deras unika nationella särdrag skall kunna bevaras. Etnisk sam
existens inom ett territorium sägs leda till kulturell utrotning.18 Enligt denna
doktrin, som betonar rätten till olikhet, utgör kultur och etnicitet determinerande och monolitiska enheter; möjligheterna för individen att förändras liksom
variationer inom gruppen antas vara minimala. Till skillnad från traditionell
rasism är den etnopluralistiska doktrinen i sig inte hierarkisk: de skilda etniciteterna är inte nödvändigtvis överlägsna eller underlägsna, endast olika, oförenliga
och ojämförbara.19 Emedan den äldre rasism som var vanlig i koloniala kontexter
syftade till De andras underordning syftar den etnopluralistiska doktrinen till De
andras utdrivning.20
Den franska Nationella fronten anammade Nouvelle droite:s etnopluralism
och gjorde den till kärnan i sitt partipolitiska program och sin retoriska profil.
Idag är detta den nya högerradikala partifamiljens mest framträdande ideologis-

16

Hans-Georg Betz och Charles W. Johnson, "Against the current—stemming the tide: the
nostalgic ideology of the contemporary radical populist right", i Journal of Political Ideology
9(3) (2004), s. 323.
17 Ishiah Berlin, Vico and Herder: Two Studies in the History ofldeas, (London 1976); Douglas R.
Holmes, Integral Europé: Fast-Capitalism, Multiculturalism, Neofascism (Princeton, NJ 2000).
18 Roger Griffin, "Interregnum or endgame? Radical right thought in the 'postfascist' era", i
Journal of Political Ideology 5(2) (2000); Michael Minkenberg, "The new right in France and
Germany. Nouvelle Droite, Neue Rechte, and the new right radical parties", i Peter H. Merkl
och Leonard Weinberg (red.), The Revival of Right-Wing Extremism in the Nineties (London
1997); Pierre-Andrée Taguieff, Ea Force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles (Paris
1988).
19 Hans-Georg Betz och Charles W. Johnson, "Against the current—stemming the tide: the
nostalgic ideology of the contemporary radical populist right", i Journal of Political Ideology
9(3) (2004); Taguieff (1988).
20 Meindert Fennema, "Populist parties of the right", i Jens Rydgren (red.), Movements of
Exclusion: Radical Right-Wing Populism in the Western World (New York 2005).
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ka särdrag.21 Genom den etnopluralistiska ideologin framhåller de högerradikala
partierna de europeiska nationella kulturernas rätt att slå vakt om sina kulturella
identiteter. Enligt den nya radikalhögern finns ett antal hotbilder mot den na
tionella identiteten, varav den påstått överdrivna massinvandringen utgör den
främsta. Invandrare från muslimska länder utpekas som särskilt hotfulla, därför
att de påstås vara minst kommensurabla och minst benägna att assimileras.22
Andra hot inkluderar övernationella enheter som Den europeiska unionen, och,
i ökande utsträckning, multinationella storföretag och ekonomisk globalisering,
liksom kosmopolitiska eliter och andra processer som anses främja universalisering och homogenisering.23
Mer allmänt utgör invandringsfientlighet den nya radikalhögerns grund
läggande budskap.241 framställandet av invandring som ett hot mot nation och
kultur har de nya partierna lyft fram fyra argument: För det första utgör invand
rarna, som tidigare angetts, ett hot mot den etnonationella identiteten. För det
andra anses invandrare orsaka kriminalitet och andra former av social otrygghet.
För det tredje påstås invandrare orsaka arbetslöshet. För det fjärde och slutligen
anses invandare missbruka de västerländska demokratiernas generösa välfärds
system vilket resulterar i mindre statliga förmåner för landets infödda medbor
gare.25 Utgående från det tredje och fjärde argumentet har de nya högerradikala
partierna utvecklat idén om nationell preferens, dvs., att infödda medborgare
skall prioriteras när det kommer till arbete, bostäder, sjukvård och så vidare.
Deras förslag kan liknas vid en slags omvänd positiv särbehandling (affirmative
action).26 Av samtliga dessa skäl förfäktar de högerradikala partierna en etnisk
21

Jens Rydgren, "Is extreme right-wing populism contagious? Explaining the emergence of a
new party family", i European Journal of Political Research 44 (2005); se också Hans-Georg
Betz, "Against the system: radical right-wing populisms challenge to liberal democracy", i
Jens Rydgren (red.), Movements ofExclusion: RadicalRight-Wing Populism in the Western World
(New York 2005).
22 Andrej Zaslove, "The dark side of European politics: unmasking the radical right", i European
Integration 26(1) (2004), s. 66.
23 Betz och Johnson (2004); Griffin (2000); Andrej Zaslove, "Closing the door? The ideology
and impact of rad ical right populism on immigration policy in Austria and Italy", i Journal of
Political Ideology 9 (1) (2004).
24 Följaktligen har forskare som Kitschelt (1995), Knigge (1998) och Taggart (1996) fel när
de hävdar att den nya radikala högern bara använder invandringsfrågan som en katalysator
för ett allmänt missnöje med dagens parlamentariska politik. Det finns många orsaker till
detta missförstånd, men framför allt att de inte analyserat dessa partiers ideologi och retoriska
figurer, utan snarare har de undersökt vilka skäl väljarna angav för att ha röstat på dem.
25 Jens Rydgren, "Mesolevel reasons for racism and xenophobia: some converging and diverging
effects of radical right populism in France and Sweden", i European Journal of Social Theory 6(1)
(2003).
2 ^ Zaslove (2004a); Jens Rydgren, The Populist Challenge. Political Protest and Ethno-Nationalist
Mobilization in France (New York 2003).
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syn på medborgarskap {jus sanguinis) och motsätter sig den (franska och ameri
kanska) republikanska idén där medborgarskap utgår från territoriet (jus soli).27
Vad gäller ekonomisk politik är bilden mer tvetydig. Under 1980-talet gav de
flesta högerradikala partier sitt stöd åt någon form av ekonomisk nyliberalism
vilket inte sällan uttrycktes i kampanjer för radikala skattesänkningar. Under
1990-talet kom emellertid de flesta högerradikala partier att skifta position i rikt
ning mot ekonomisk protektionism, vilket implicerar en mer centristisk position
i ekonomiska frågor. Detta har resulterat i att många högerradikala partier idag
stöder det kapitalistiska systemet nationellt, men motsätter sig globalisering.28
I denna anda lanserade exempelvis den dåvarande medlemmen i den Franska
nationella fronten Bruno Mégret idén om nationell kapitalism.29 Samtidigt blev
välfärdschauvinism allt mer framträdande för de nya högerradikala partierna,
och ett antal av dem kom att saluföra sig som hängivna supporters av välfärds
staten.30 Baserat på data från 1990 argumenterade Kitschelt för att högerradikala
partier endast kunde nå valframgångar enligt konceptet marknadsliberalism och
socialkonservatism, en åsikt han ännu försvarade ett årtionde senare.31 Argu
mentet har flera tillkortakommanden. För det första bygger Kitschelt inte på en
analys av högerradikala partiers program och propaganda utan på en attitydun
dersökning av deras väljare. Det går inte att sluta sig till det förra på basis av det
senare: att ett segment av deras väljarkår föredrar en fri marknad innebär inte
nödvändigtvis att de partier de röstar på bedriver en fri marknadspolitik. För det
andra blandar Kitschelt ihop nyliberalism och populism. Som Eatwell visat är
de högerradikala partiernas angrepp på den mäktiga staten mer populistisk än
nyliberal. Faktum är att radikalhögern tvärtom går emot liberala värderingar:
"Det finns inget grundläggande stöd för den fria marknaden i liberala termer
(individualism, ekonomisk ojämlikhet, internationalism osv.). Extremisternas
underliggande världsuppfattning baseras mer på särdrag såsom familj, religion
och misstänksamhet mot utomstående".32

27

Rogers Brubaker, Citizenship andNationhood in France and Germany (Cambridge, MA 1992).
Zaslove (2004b).
29 Rydgren (2003b).
30 Jocelyn A. Evans, Kai Arzheimer, Gianfranco Baldini, Tor Björklund, Elisabeth Carter et al.,
"Comparative mapping of extreme right electoral dynamics: an overview of EREPS", European.
Political Science 1 (2001).
31 H. Kitschelt, The Radical Right in Western Europé. A Comparative Analysis (Ann Arbor 1995);
J. A. McGann och H. Kitschelt, "The radical right in the Alps: the evolution of support for the
Swiss SVP and Austrian FP", i Overview of Party Politics, 11(2) (2005).
32 Eatwell (2000), s. 413.
28
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Populism
Vissa forskare har anfört populism som den nya radikalhögerns definierande bo
märke.33 Det stämmer i så motto att dessa partier tenderar att "ytterst [se samhäl
let] som indelat i två homogena och antagonistiska grupper; det 'rena' folket vs
'den korrupta eliten"' - en världsbild som enligt Cas Mudde kännetecknar popu
lism och som varit avgörande för de nya högerradikala partiernas framgångar.34
Vad gäller de nya högerradikala partierna är inte endast eliterna utan också andra
grupper (invandrare, etniska minoriteter) exkluderade från "det rena folket". Ett
parti som använder denna populistiska strategi försöker skapa en bild av sig själv
som motståndare till den politiska eliten samtidigt som det aktivt försöker att
inte framstå som antidemokratiskt. Ett parti som framstår som antidemokratiskt
kommer att förbli stigmatiserat och marginaliserat så länge en majoritet av valmanskåren är positivt inställt till demokratin som sådan.35
I syfte att skapa distans mellan sig själva och de etablerade politiska partierna
(såväl regering som opposition) försöker populistiska partier främja bilden av att
hela det politiska rummet, med dess mångfald av partier, utgör en enda homo
gen politisk klass. Ett sätt att uppnå denna målsättning är att hävda att skillna
derna mellan regering och opposition är irrelevanta ytfenomen. Enligt de nya
högerradikala partierna finns egentligen ingen konkurrens mellan de etablerade
partierna; de är varandras partners, inte motståndare. Som ett led i denna strategi
beskylls återkommande de etablerade partierna för att fokusera på ovidkomman
de frågor samtidigt som de undertrycker de politiska frågor som sammanhänger
med den verkliga konflikten mellan nationell identitet och multikulturalism.
Genom den populistiska kritiken av etablissemanget kan de nya högerradika
la partierna presentera sig själva som den sanna demokratins vapendragare — ett
helt nytt slags parti — som tar gemene mans bekymmer och intressen på allvar.36
Den manikeiska världsbilden för emellertid med sig svårigheter när det kommer
till politikens vardag med dess kompromisser och förhandlingar. De nya höger
radikala partierna kräver därför vanligen fler folkomröstningar, vilket uppmunt33
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rar tydliga svar, ja eller nej, och därmed minskar utrymmet för kompromisser.37
Likväl kan man hävda att populism är ett typiskt men inte definierande sär
drag för den nya radikalhögern. Även andra partier använder populistisk retorik
och flera västeuropeiska partier av olika färg kan ses som mer eller mindre po
pulistiska.

Fascism
Genom att granska de tre mytiska komponenter som Griffin ser som centrala
för fascismen — populistisk ultranationalism och myterna om förfall och på
nyttfödelse - finner vi såväl likheter som skillnader mellan fascism och de nya
högerradikala partierna.38 Även om den nya radikalhögerns populistiska ultrana
tionalism (dvs. organisk etnonationalism) är mindre aggressiv och expansiv och
snarast vänds inåt, återfinns den likväl i dessa partiers ideologiska kärna. Den
nya radikalhögerns längtan efter etnisk renhet, homogenitet och organisk ord
ning lokaliserar dem i samma tradition som fascismen. Vad det gäller idén om
samtidens dekadens har den varit mer framträdande i vissa högerradikala partiers
retorik (som franska Nationella fronten) än i andra (Lega Nord). Den väsentliga
ideologiska skillnaden rör istället den tredje komponenten, myten om pånytt
födelse. Enligt Griffin hänvisar den fascistiska myten om pånyttfödelse, som
han benämner palingenetisk, till drömmen om att "den nuvarande krisen eller
nedgångsfasen skall följas av en ny begynnelse eller pånyttfödelse... Den palingenetiska politiska myten kretsar kring föreställningen att vi upplever eller snart
kommer att uppleva en historisk 'kursändring', 'vattendelare' eller 'vändpunkt'.39
Även om denna myt också återfinns bland de nya högerradikala partierna är
den betydligt svagare och syftar inte till att ersätta den nuvarande demokratiska
ordningen med en Ny ordning.40 Lika betydelsefullt är det faktum att medan
fascismen är framtidsorienterad är dessa partier snarare orienterade mot det för
flutna (eller, i själva verket, en idealiserad bild av det förflutna).41 Snarare än att
skapa ett nytt samhälle som "likt fågeln Fenix stiger upp ur den inträngande
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förruttnelsen" vill de nya högerradikala partierna återskapa status quo ante, det
förflutnas ordning.42
Även om de nya högerradikala partierna inte är fascistiska är de besläktade
med fascismen. I sin intervjuundersökning med representanter för de nya höger
radikala partierna i Europaparlamentet, visade Meindert Fennema och Christopher Pollman att representanter för det italienska MSI, det belgiska Vlaams
Blok och Franska nationella fronten explicit hänvisade till förkrigstidens intel
lektuella fascister som sina ideologiska inspirationskällor.43 Även om de också
återspeglade andra fascistiska föreställningar som etnisk nationalism, antimaterialism och konspirationsteorier syntes dock inga tecken på fascismens antide
mokratiska element.44

Att förklara de nya högerradikala partiernas framväxt
De flesta studier av de nya högerradikala partierna har fokuserat enskilda natio
nella sammanhang.45 Då dessa studier tar hänsyn till en rik variation av faktorer
producerar de vanligen goda kunskaper. Ur vissa perspektiv förblir de dock ofta
problematiska: genom att de förbiser den forskning som utförts på liknande
partier i andra länder leder de ofta till ad hoc resonemang. Denna genomgång
kommer dock att begränsas till komparativa studier.
När vi diskuterar förklaringar till den nya radikalhögerns framväxt och val
framgångar är det fruktbart att skilja mellan olika förklaringsmodeller. De van
ligaste förklaringsmodellerna fokuserar politikens efterfrågan: faktorer som har
förändrat västeuropeiska väljares intressen, känslor, attityder och preferenser.
Dessa studier utgår vanligen från makrostrukturella processer. En annan vik
tig kategori förklaringsmodeller utgår från utbudsfaktorer: de politiska program
42
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som de nya högerradikala partierna erbjuder, deras partiorganisationer, och ett
antal så kallade strukturella politiska möjligheter, såsom valsystemet, eliternas
reaktioner och media.

Efterfrågan
De vanligaste modeller som utgår från efterfrågan har varit tesen om normlöshet/socialt sammanbrott, tesen om relativ deprivation, tesen om modernitetens
förlorare (som kombinerar tesen om socialt sammanbrott med relativ depriva
tion), tesen om etnisk konkurrens och andra förklaringar som fokuserar utbredd
främlingsfientlighet och politiskt missnöje. Gemensamt för dessa förklaringsmo
deller är att de på olika sätt utgår från missnöj esteori genom att fokusera på de
objektiva - framför allt makrostrukturellt skapade - förhållanden som orsakat
ett ökat missnöje hos befolkningen.46

Normlöshet/Socialt sammanbrott
Bruket av tesen om normlöshet eller socialt sammanbrott i studier av den nya
radikalhögern — argumentet att isolerade individer som lever i atomiserade och
socialt desintegrerade samhällen är speciellt benägna att stödja etnonationalistiska och populistiska partier — är en kvarleva från teorin om massamhället som var
en av de mer framträdande teorier som ville förklara uppkomsten av fascism och
nazism under mellankrigstiden.47 Teorin dröjer ännu kvar även om den förlorade
inflytande sedan empirisk forskning kunde visa att mellankrigsfascismen ofta var
starkare i samhällen som förblivit välintegrerade snarare än i svaga samhällen,
samt att isolerade väljare inte var överrepresenterade bland dem som röstade
på Hitler.48 I sin ursprungliga form har tesen om normlöshet och socialt sam
manbrott begränsat stöd i empiriskt orienterade studier: de nya högerradikala
partiernas väljare är inte de isolerade, asociala personer denna teori förutsätter.49
46
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Relativ deprivation
Teorin utgår från de frustrationskänslor som uppstår ur relativ deprivation.
Dessa känslor springer ur nedslående jämförelser med ens förflutna (dvs. när
omständigheterna oväntat försämrats i förhållande till ens förväntningar) eller
med andra sociala referensgrupper (dvs. då den egna gruppen har det sämre i
jämförelse med andra relevanta grupper).501 praktiken har mycket av den forsk
ning som utgår från tesen om relativ deprivation operationaliserats i ekonomiska
termer av vissa individers eller gruppers försämrade marknadsförhållanden el
ler fruktan för ekonomisk nedgång i en nära framtid. Detta har skett trots att
Daniel Bell, Seymor Lipset och andra tidigt betonade att statusförlust (upplevd
eller fruktad) kan vara lika viktig - eller ännu viktigare - för att förklara stödet
för radikalhögern.51
Tesen om moderniseringens förlorare har varit en av de mer återkommande i
studierna av de nya högerradikala partierna. Teorin bygger på en sammansmält
ning av sammanbrottsteorin och tesen om relativ deprivation. Minkenberg häv
dar exempelvis att de nya högerradikala partiernas uppsving kan förstås som "ett
radikalt försök att omintetgöra" de sociala förändringar som är associerade med
modernisering, det vill säga, "en ökande individuell autonomi (statusmobilitet
och rollflexibilitet) och den funktionella differentieringens fortskridande (de so
ciala subsystemens segmentering och ökande autonomi)".52 Den etnonationalistiskt definierade homogena gemenskap och det värde i traditionella roller som de
nya högerradikala partierna framhåller kan framstå som tilltalande motbilder för
människor som inte känner sig hemma i det moderniserade samhället.
Betz föreslog en liknande förklaring då han hävdade att de nya högerradikala
partiernas framväxt till stor del är "en konsekvens av de omfattande socioekonomiska och sociokulturella strukturomvandlingar som de avancerade väster
ländska demokratierna [genomgått]", i synnerhet skiftet från en industriell till
en postindustriell ekonomi.53 Enligt Betz kännetecknas denna omvandling av
upplösning, fragmentering och differentiering, vilket är ett resultat av ökad individualisering. Dessa processer påverkar enligt Betz också de samtida västerländ50
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ska samhällenas kulturer, genom att "etablerade subkulturer, miljöer och insti
tutioner som traditionellt erbjudit och upprätthållit kollektiva identiteter håller
på att undermineras eller förstöras... vilket banar väg för instabila kontextuella
identiteter".54 Sammantaget ökar härmed betydelsen av kulturellt kapital, flexi
bilitet och individuellt entreprenörskap för människors ansträngningar att an
passa sig till de snabbt förändrande omständigheterna i samtidens västerländska
samhällen. De som besitter sådana egenskaper kommer troligen att tillhöra de
postindustriella samhällenas vinnare.55 Förlorarna, de som visat sig oförmögna
att hantera "den ekonomiska, sociala och kulturella moderniseringens accelerering" och/eller är fast i heltids- eller deltidsarbetslöshet riskerar att falla ner
i den nya underklassen och bli "överflödiga och oanvändbara för samhället".56
Betz menar att situationen kan främja framväxten av högerradikala partier på
tre sätt. För det första antas det postindustriella samhällets förlorare bli oroliga,
förvirrade, osäkra och avoga, känslor som kan kanaliseras i stöd för politiska
program som betonar vikten av att återvända till traditionella värden och status
quo ante. För det andra kan många komma att bli besvikna på de etablerade
partiernas oförmåga att hantera (vad som uppfattas som) de perverterade effek
terna av de skenande ekonomiska och kulturella omstruktureringsprocesserna,
vilket skapat en nisch för missnöjespartier. För det tredje har de postindustriella
samhällenas fragmentering och individualisering lett till den klassbaserade poli
tikens nedgång vilket skapat utrymme för partier som betonar nya frågor, som
invandringsfrågan.57
I konkreta termer har uttrycket "moderniseringens förlorare" vanligen hän
visat till arbetslösa människor och outbildad arbetskraft som riskerar att bli ar
betslösa inom en snar framtid.58 Minkenberg har dock argumenterat för att be
greppet skall vidgas för att inkludera den näst sista femtedelen i det stratifierade
samhället, som "är ganska trygga men objektivt sett ändå kan förlora något".59
Man kan invända att denna definition är väl vag, men den stämmer i stort sett
överens med Lipsets välkända bedömning att mellankrigsfascismen fann ett
oproportionerligt stort stöd bland delar av den gamla medelklassen (egenföre54
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tagande hantverkare och små butiksägare) som var "undanträngda eller hotade
av den framväxande centraliserade, storskaliga industrin och den organiserade
arbetarrörelsens växande makt".60 Empiriska studier visar tydligt att arbetare och
den gamla medelklassen är överrepresenterade bland den nya radikalhögerns
väljare/'1 Om vi beaktar väljarnas utbildningsnivå stöder emellertid empirisk
forskning snarare teorin om relativ deprivation än tesen om moderniseringens
förlorare (eller i alla fall i Betz version). Personer med lägre utbildningsnivå är
överrepresenterade bland de nya högerradikala partiernas väljare medan väljare
med hög utbildningsnivå är underrepresenterade. Emellertid har de nya höger
radikala partierna sitt största stöd bland väljare med medelhög utbildningsnivå.62
Vad gäller kön, tenderar manliga väljare att vara överrepresenterad bland de hö
gerradikala partiernas väljare).63
Emellertid är bilden mer ambivalent när det kommer till arbetslösa. Även
om det finns stöd för påståendet att arbetslösa är överrepresenterade bland den
nya radikalhögerns väljare har andelen arbetslösa visat sig vara en mindre pålitlig
indikator för stödet för de nya högerradikala partierna i jämförande studier.64
Flera makronivåstudier har visat att det antingen inte finns något samband65
eller ett negativt samband66 mellan arbetslöshetsgrad och de nya högerradikala
partiernas valframgångar. Swank & Betz fann inget signifikant samband mellan
vare sig arbetslöshetsnivå, låg ekonomisk tillväxt eller inflationsnivå och högerra
dikala framgångar, även om de faktiskt fann ett negativt samband mellan ett utbyggt välfärdsstatsystem (inklusive arbetsmarknadsåtgärder) och valframgångar
för de nya högerradikala partierna.67 Endast en studie, av Jackman & Volpert,
har rapporterat ett positivt samband med arbetslöshet, medan Golder fann att
60
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höga arbetslöshetssiffror endast gynnade högerradikala partier i länder med en
hög procentandel (6.3 procent eller mer) utländska invånare.68 Jag återkommer
till Golders resultat nedan i samband med diskussionen kring tesen om etnisk
konkurrens.
Även om de högerradikala partiernas klassprofil tycks stödja tesen om mo
dernitetens förlorare är det förhastat att därmed sluta sig till att tesen bekräftats.
Dessa grupper kan stödja den nya radikalhögern av en rad andra anledningar.
Det krävs empiriska forskningsresultat som visar att dessa väljare verkligen upple
ver sig relativt depriverade eller fruktar att göra så i framtiden. Det går dessutom
att ifrågasätta det vanliga antagandet att de etablerade partierna stöds i tider då
ekonomin är god medan ickeetablerade konkurrenter, som de nya högerradikala
partierna, blir framgångsrika i ekonomiska kristider. Som Hofstadters resultat
antyder, kan en god ekonomisk situation öka betydelsen av "överflödsfrågor"
såsom statuspolitik och identitetspolitik.69 Radikalhögern är troligen mer fram
gångsrik då politiken domineras av sociokulturella snarare än socioekonomiska
frågor. I tider av depression och ekonomiskt missnöje kommer troligen socio
ekonomiska snarare än sociokulturella frågor i förgrunden, vilket indikerar att
ekonomiskt välstånd, snarare än kris, gynnar de högerradikala partierna.

Tesen om etnisk konkurrens
Till skillnad från de tre förklaringsmodeller som hittills diskuterats fokuserar
tesen om etnisk konkurrens specifikt på invandringsfrågan som orsak till de nya
högerradikala partiernas framväxt. Detta förefaller delvis rimligt. Invandrings
kritiska attityder är en mycket viktig, möjligen den viktigaste — om än ej den
enda — åsiktsfaktor som förutsäger vilka väljare som tenderar att stödja ett högerradikalt parti.70 Även om inte alla väljare med invandringsfientliga åsikter röstar
på ett högerradikalt parti hyser de flesta som röstar på ett sådant parti sådana
åsikter.
Enligt tesen om etnisk konkurrens vänder sig väljarna till högerradikala par68
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tier för att de vill minska konkurrensen från invandrare kring knappa resurser
på arbetsmarknaden, välfärdsförmåner och även äktenskapsmarknaden. Av detta
följer två hypoteser: högerradikala partier är mer framgångsrika i invandrartäta
områden där denna konkurrens är mer påtaglig; samt att de nya högerradikala
partierna i hög grad kommer att stödjas av de väljare som är mer troliga att be
finna sig i en konkurrenssituation med invandrare, det vill säga, av lågutbildade,
oskolade manliga väljare som eftersträvar samma arbeten och tillgångar som de
flesta invandrargrupper i Västeuropa.71
Det finns ett antal studier vars resultat stödjer den första hypotesen, att väljarstöd för de nya högerradikala partierna har ett positivt samband med antalet
invandrare i ett land72 eller antalet asylsökande.73 Golders analys visade att det
fanns ett positivt samband mellan väljarstöd för högerradikala partier och pro
portionen invandrare då arbetslösheten översteg 1.3 procent.74 Detta kontras
terar mot Norris studie som inte kunde visa på något samband mellan etnisk
heterogenitet (antal flyktingar, antal asylsökande, antal utländska eller utlands
födda invandrare) och valframgångar för de nya högerradikala partierna.75 Trots
de positiva samband som visats i flera studier hävdar jag att forskningsresultatens
stöd för tesen om etnisk konkurrens är tämligen svagt. Även om viss konkurrens
- som välfärdsförmåner - kan bero på proportionen utlandsfödda i ett land, är
den mesta konkurrensen snarare lokalt bunden. Det är ett metodologiskt miss
tag att utgå från att väljare i ett etniskt heterogent land bor i etniskt heterogena
områden. Vissa gör förmodligen det, men många andra gör det inte och vi kan i
dessa studier inte utläsa huruvida de högerradikala partiernas väljare tillhör den
ena eller andra kategorin. För att pröva hypotesen måste mer detaljerade analyser
och data produceras. Ett första steg i den riktningen togs av Bon och Cheylan
som i sin studie avToulouse och Marseille visade att stödet för franska Nationella
fronten var högre bland väljare som bodde nära invandrartäta områden än bland
väljare som bodde i invandrartäta områden.76 Utgående från data på individnivå
kunde Rydgren (2006b) visa att väljare som bodde i områden med många in-
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vandrare i Danmark och Nederländerna i betydligt större utsträckning röstade
på radikalhögern, men inte så i Österrike, Belgien, Frankrike eller Norge.77

Allmän xenofobi
Det faktum att väljare med invandringsfientliga åsikter är överrepresenterade
bland radikalhögerns väljare sammanhänger inte nödvändigtvis med ekono
miska konjunkturer och marknadskonkurrens. Det kan också tolkas i termer av
allmän främlingsfientlighet, etnocentrism och försvar för en nationell och kul
turell identitet som upplevs hotad. I linje med tesen om modernitetens förlorare
har Knigge föreslagit att främlingsfientlighet och etnocentrism blivit vanligare
eller mer framträdande till följd av "den nationella identitetskris som skapats då
postindustriella demokratier omvandlats till multikulturella samhällen".78 Som
Koopmans et al. har föreslagit har globaliseringen bidragit till en upplevd identi
tetsförlust för många människor och då "kollektiva identiteter inte kan förankras
i något bortom nationalstaten" vänder sig människor till nationalistiska ideolo
gier för att återfå fotfästet och en känsla av kontroll. 79
Det har också föreslagits att den nya radikalhögerns tillväxt kan förklaras med
hänvisning till utvidgningen av den Europeiska unionen sedan Maastrichtfördraget. Denna utvidgning kan ha gynnat EU-kritiska politiska partier både på
höger- och vänsterkanten. Vad gäller den nya radikalhögern har dess ledare häv
dat att EU underminerar den nationella suveräniteten och kritiserat projektets
elitism och multinationalism. Perspektivet förefaller rimligt men kan inte för
klara varför liknande partier växt fram utanför Europa (Kanada, Australien, Nya
Zeeland) under samma tidsperiod.80

Politiskt missnöje
Slutligen har vi de forskare som föreslår att ett ökat politiskt missnöje i Västeu
ropeiska stater skapat en jordmån för systemkritiska och etablissemangkritiska
budskap vilket gett högerradikala partier möjligheter att mobilisera proteströs
ter. Förklaringen vilar på den nya radikalhögerns populistiska särdrag. Flera stu
dier har visat att väljare som är missnöjda med hur demokratin fungerar och som
77
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har lägre förtroende för och tillit till politiker och demokratiska institutioner är
mer benägna att rösta på nya högerradikala partier.81 Emellertid fann Van der
Brug et al. inget stöd för tesen att de nya högerradikala partiernas väljare i högre
utsträckning än andra väljare motiveras av alienation och protest.82
Därutöver torde proteströster rimligen spela en viktigare roll under de nya
högerradikala partiernas genombrottsval än vid de påföljande valen. Eftersom
proteströstare tenderar att gå tillbaka till sina gamla partier efter ett eller två
protestval är det de väljare som ideologiskt sympatiserar eller på andra sätt iden
tifierar sig med de nya högerradikala partierna som blir kvar. Rydgren noterade
denna tendens i Frankrike, där Nationella fronten särskilt gynnades av protest
röster före 1988, men det behövs mer forskning för att utveckla och generalisera
dessa resultat.83
Ett problem med denna hypotes är att det förblir oklart varför missnöjes
väljare skall vända sig till ett nytt högerradikalt parti snarare än något annat
oppositionsparti (i synnerhet ett annat ickeetablerat parti). Som Norris och an
dra har betonat kan dessutom missnöje inte förklara att de nya högerradikala
partiernas är olika framgångsrik i olika länder.84 I de flesta västeuropeiska länder
har förtroendet för politiker och politiska institutioner minskat, men nya höger
radikala partier har endast nått framgångar i vissa av dessa stater. Invändningen
gäller i varierande grad för de flesta av de ovan diskuterade förklaringsmodel
ler som centreras kring efterfrågan: missnöje, postindustrialism, ökad kulturell
heterogenitet osv., är fenomen gemensamma för de flesta västeuropeiska länder,
samtidigt som valframgångarna för de högerradikala partierna varierar betydligt.
Det tycks som om förklaringsmodellerna övervärderar betydelsen av attitydför
ändringar. Förhållandet mellan åsikt och handling är, som Eatwell och andra
konstaterat, komplex.85 Att fler väljare är villiga att rösta på de främlingsfientliga
och populistiska nya högerradikala partierna hänger inte nödvändigtvis samman
med en förändring på attitydnivå. Som Ivarsflaten föreslagit förändras de sätt på
vilka väljare väger politiska frågor mot varandra oftare och mindre förutsägbart
än deras åsikter som sådana.86
De ovannämnda förklaringsmodellernas begränsningar har kommit att bli
allt mer erkända, vilket fatt flera forskare att vända sig till så kallade utbudsfak
torer. Som vi kommer att se är förklaringsmodeller baserade på efterfrågan och
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tillgång inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande, utan kan tvärtom med fördel
kombineras.

Utbudsfaktorer
Bland de förklaringsmodeller som centreras kring tillgångsfaktorer kan vi ur
skilja tre undergrupper: de som fokuserar på a) olika strukturella politiska möj
ligheter, b) partiorganisationer, och c) de högerradikala partiernas budskap, dvs.,
deras ideologi och diskurs. Då det sistnämnda diskuterades ovan fokuserar jag
här på a och b.

Strukturella politiska möjligheter
Strukturella politiska möjligheter definieras vanligen som "beständiga men inte
nödvändigtvis formella, permanenta eller nationella" resurser som är externa i
förhållande till partiet eller rörelsen i fråga.87 Följande strukturella politiska möj
ligheter har diskuterats i samband med den nya radikalhögern: av- och omstruk
tureringsprocesser; konvergens mellan etablerade partier i det politiska rummet;
valssystem och spärrar; samarbete med etablerade politiska aktörer, eller mer
specifikt: förhållandet till etablerade politiska partier och massmediestrukturer.88
Få av dessa strukturella politiska möjligheter kan sägas särskilt gynna radikala
högerpartier. Möjligheter som har att göra med valsystem och spärrar kan gynna
alla partier och av- och omstruktureringsprocesser öppnar inte endast upp för
radikalhögern utan kan också ge möjligheter för nya vänsterpartier som centreras
kring identitetspolitiska och liberala sociokulturella värderingar (fokuserade på
feminism, multikulturalism etc). Möjligheter som sammanhänger med mass
mediestrukturen och allierade eliters frånvaro eller närvaro kan gynna alla slags
partier, i synnerhet populistiska. Detta antyder att strukturella politiska möj
ligheter i sig inte nödvändigtvis utgör tillräckliga förklaringsfaktorer utan bör
kombineras med förklaringsmodeller centrerade kring efterfrågan.
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Av- och omstruktureringsprocesser
Det har föreslagits att så kallade dealignment och realignment-processer skapat
gynnsamma politiska möjlighetsstrukturer för nya partier.89 Dealignment kan
närmast översättas med "avstrukturering" — det vill säga att gamla strukture
ringsprinciper har tappat sitt grepp över väljarna; att de i ökande utsträckning
överger sina gamla partilojaliteter — och realignment kan översättas med om
strukturering, det vill säga att väljargruppers röstningsbeteende struktureras efter
nya principer (som när den sociokulturella konfliktdimensionen övertar delar
av den socioekonomiska konfliktdimensionens struktureringsförmåga).90 I ett
politiskt fält finns alltid flera politiska konfliktdimenensioner samtidigt.91 De
samexisterande konfliktdimensionerna kan vara manifesta eller latenta och deras
relativa betydelse ökar eller minskar under vissa perioder.92 Samtidens västeu
ropeiska demokratier har präglats av motsättningar inom framför allt två spän
ningsfält: den socioekonomiska konfliktdimensionen som ställer arbetare mot
kapital och rör graden av statlig involvering i ekonomin och den sociokulturella
dimensionen som utgörs av motsatta värderingar och involverar frågor som in
vandring, lag och ordning, abort och så vidare.93
Även om det på attitydnivå funnits motsättningar inom den sociokulturella
konfliktdimensionen under hela 1900-talet94 har efterkrigstidens politiska be
teende i huvudsak formats av motsättningar inom den socioekonomiska kon-

89

Se Hanspeter Kriesi, Ruud Koopmans, Jan Willem Duyvendak och Marco G. Giugni, New
Social Movements in Western Europé: A Comparative Analysis (Minneapolis 1995); Rydgren
(2003b); Rydgren (2005a); Jens Rydgren, From Tax Populism to Ethnic Nationalism: Radical
Right-WingPopulism in Sweden (New York 2006a); Mario Diani, "Linking mobilization frames
and political opportunities: insights from regional populism in Italy", i American Sociological
Review 61 (1996).
90 Jmfr Richard Rose & lan McAllister, The Loyalties ofVoters: A Lifetime Learning Model (London
1990).
91 Seymour M. Lipset och Stein Rokkan, "Cleavage structures, party systems, and voter
alignments: an introduction", i Seymour M. Lipset och Stein Rokkan (red.), Party Systems
and Voter Alignments: Cross-National Perspectives (New York 1967); Stein Rokkan, Citizens,
Elections, Parties (Oslo 1970).
92 Marc Hout, Clem Brooks och Jeff Manza, "The persistence of classes in postindustrial
societies", i D. J. Lee och B. S. Turner (red.), Conflicts About Class: DebatingInequality in Late
Industrialism (London 1996), s. 55-56.
93 Alexandra Cole, "Old right or new right? The ideological positioning of parties on the far
right". I European Journal of Political Research 44(2) (2005), s. 206.
94 Hofstadter (2002a).

34

fliktdimensionen.95 Vissa tecken tyder emellertid på att sociokulturella motsätt
ningar ökat i betydelse under de senaste decennierna, inte minst på grund av
politiseringen av identitetspolitik och i synnerhet frågor som invandring, multikulturalism och feminism, liksom miljö.96 Det är troligt att denna utveckling
skapat ökade politiska möjligheter för de nya högerradikala partierna.
Mer specifikt kan vi anta att tidigare motsättningars relativa styrka och bety
delse sannolikt påverkar möjligheten att mobilisera på basis av frågor som sam
manhänger med nya motsättningar samt att den klassgenomskärande dimensio
nen av sociokulturella motsättningar är betydligt viktigare för de nya högerradi
kala partiernas förmåga att mobilisera väljare än den socioekonomiska politiken.
Som Kriesi et al. har betonat kan gamla motsättningar överskugga framväxande
kollektiva aktörers försök att sätta dagordningen.97 För att ta ett exempel: även
om främlingsfientliga attityder kan vara nog så vanligt förekommande i länder
där den politiska dagordningen domineras av den socioekonomiska konfliktdi
mensionen, kommer väljare troligen i mindre utsträckning låta sådana attityder
avgöra hur de kommer att rösta därför att det finns andra frågor som uppfattas
som mer avgörande (vilket delvis också beror på att dessa andra frågor troligen
kommer att dominera i media). Ett utmärkande särdrag för de nya högerradikala
partierna under 1990-talet har, som tidigare angivits, varit deras förmåga att
mobilisera arbetarklassväljare. Denna förmåga återspeglar inte nödvändigtvis en
ökad främlingsfientlighet bland arbetare; en möjlig alternativ tolkning vore att
hänvisa till att allmänna sociokulturella frågor, inklusive sådana som rör invand
ring, fått en ökad betydelse jämfört med socioekonomiska frågor. Som Lipset
hävdat har arbetarväljares traditionella aversion mot vänsterpartiernas stånd
punkter i sociokulturella frågor i praktiken inte inverkat på deras röstmönster så
länge de identifierade sig med socialistpartiernas ekonomiska ståndpunkter.98 I
sådana lägen röstade de på vänstern trots att de höll motsatta åsikter i sociokul95

Stefano Bartolini, The Political Mobilization of the European Left, 1860—1980: The Class
Cleavage (Cambridge, UK 2000); Bell (2002); lan Budge och David Robertson, "Do parties
differ, and how? Comparative discriminant and factor analyses", i lan Budge, David Robertson
och Derek Hearl (red.) Ideology, Strategy and Party Change: Spatial Analyses ofPost-War Election
Programmes in 19 Democracies (Cambridge, UK 1987).
96 För en diskussion och empiriska data kring detta, se Betz (1994); Terry Nichols Clark
och Seymor M. Lipset (red.), The Breakdown of Class Politics. A Debate on Post-Industrial
Stratification (Baltimore, MD 2001); Ignazi (1996); Piero Ignazi, The Extreme Right in Western
Europé (Oxford 2003); Ronald Inglehart, Modernization and Postmodernization. Cultural,
Economic, and Political Change in 43 Societies (Princeton, NJ 1997); Kitschelt (1995); Rydgren
(2003b).
97 Kriesi et al. (1995), s. 4.
98 Lipset (1959); Seymor M Lipset, Political Man, The Social Bases of Politics (Baltimore, MD
1981).

35

turella frågor. I de politiska system där de ekonomiska motsättningarna tappat i
betydelse - och sociokulturella motsättningar blivit viktigare - har röstmönstret
börjat ändras." Det har därför föreslagits att stödet för de nya högerradikala
partierna troligen kommer att vara svagare i länder i vilka vänsterns gamla sociala
institutioner (fackföreningar, stora vänsterpartier) har behållit ett relativt starkt
grepp över arbetarklassväljare.100

Konvergens mellan etablerade partier i det politiska rummet
Många har anfört att konvergens i det politiska rummet inneburit öppningar för
de nya högerradikala partierna.101 En hög grad av konvergens kan skapa intryck
et att de etablerade partierna "är alla likadana". Detta kan i sin tur underbygga
ett ökat missnöje med och minskad tillit till politiker och politiska partier och
skapa en jordmån för partier som är redo att mobilisera proteströster. Politisk
konvergens kan också ha en direkt inverkan genom att den underlättar uppkom
sten av nischer i det politiska rummet.102 Slutligen kan en konvergens inom den
dominerande konfliktdimensionen (dvs. den ekonomiska dimensionen) bidra
till en avpolitisering av denna konfliktdimension genom att göra det mindre
engagerande och livfullt för väljare och media103, vilket kan gynna konkurrenter
som mobiliserar kring frågor tillhörande alternativa konfliktdimensioner, som
den sociokulturella.
Konvergenshypotesen har testats ett antal gånger. Ett problem med dessa un
dersökningar är emellertid att de vanligen utgått från en endimensionell måttskala. Det är ofta oklart exakt vad en position till vänster eller höger ger uttryck
för (oavsett om skalan konstrueras på basis av intervjuer med experter, väljares
intryck av partiernas positioner eller - alltför sällsynt — partiprogrammen i sig).
Det finns skäl att misstänka att dessa skalor i huvudsak mäter vänster—högerpo
sitioner inom den socioekonomiska konfliktdimensionen. Samtidigt kan vi anta
att om de nya högerradikala partierna överhuvudtaget skulle gynnas, skulle de
endast gynnas direkt av en konvergens inom den sociokulturella dimensionen
och endast indirekt av en konvergens inom den socioekonomiska. I vilket fall
som helst fann Norris inget stöd för konvergenstesen medan Van der Brug et
99
100
101
102
103
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al. fann att de nya högerradikala partierna tenderade att nå större valframgång
ar i situationer där det största av huvudfårans konkurrerande partier antog en
mittposition än då det var mer högerorienterat.104 Abedi fann också ett stöd för
konvergenshypotesen.105 Arzheimer & Carter fann att stödet för radikalhögern
nästan fördubblades då en stor koalitionsregering etablerats innan valet.106

Valsystem och spärrar
Forskare har föreslagit att det institutionaliserade politiska systemets relativa öp
penhet eller slutenhet inverkade på de nya högerradikala partiernas potential att
mobilisera väljare.107 Idén att majoritetsval i enmansvalkretsar inverkar negativt
på möjligheten för nya partier att växa fram går tillbaka till Duverger.108 En
ligt Duverger finns det två skäl för detta. För det första den mekaniska effekt
som gör att det tredje eller fjärde största partiet i ett val där detta system råder
kommer att erhålla ett betydligt mindre antal parlamentariska platser i förhål
lande till det antal röster de erhållit. För det andra den psykologiska effekt som
kommer av att många väljare kommer att anse att en röst på ett mindre parti är
bortkastad, varför de istället röstar på ett av de två stora partierna. Under sådana
förhållanden är framväxten av ett nytt parti mindre trolig. Huruvida ett politiskt
system har en valspärr, och hur hög denna spärr är, antas också spela roll för
framväxten av ett nytt parti. Samma psykologiska effekt som identifierades av
Duverger gäller sannolikt också i en sådan situation.
Denna hypotes har fatt blandat stöd i forskningen. Van der Brug et al. och
Carter fann inget stöd för att radikala högerpartier har större valframgångar i
proportionerliga valsystem.109 Norris fann att effekten av ett proportionerligt
valsystem främst var att radikala högerpartier erhöll fler parlamentsplatser i för
hållande till sin röstandel än vad de fick i ett system med majoritetsval i en-
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mansvalkretsar.110 Däremot hade proportionella system ingen betydelse för hur
många röster partierna fick. Likväl drog Swank & Betz, Jackman & Volpert,
Golder och Veuglers & Magnan på basis av sina studier slutsatsen att stödet för
de nya högerradikala partierna tenderade att vara starkare i länder med ett proportionerligt valsystem.111

Media
Flera forskare har föreslagit att massmedia spelar en nyckelroll för framväxten
av nya högerradikala partier. Koopmans hävdar exempelvis att vissa journalisters
"grindvaktsagerande skapar den första och mest grundläggande urvalsmekanis
men ... synlighet".112 Media spelar också i sig en viktig roll genom att de sätter
dagordningen och genom dess tolkningsföreträde. Medias ökande tendens att
göra politik till personfrågor kan likaså främja de nya högerradikala partier som
ger partiledaren en framskjuten betydelse.113 Med den ökande konkurrens om
läsare och tittare som följt på den nya kommunikationsteknologin och privati
seringen av massmedia i många länder har media visat en stark tendens att foku
sera på politikens mest skandalbetonade aspekter vilket kan bidra till politiker
förakt och anti-etablissemangsstämningar.114
Det har hittills inte gjorts någon systematisk studie av massmediers bety
delse för framväxten av de nya högerradikala partierna. Ändå finns det starka
indikatorer för att viktiga långsiktiga förändringar i massmedieindustrin lik
som tämligen stora skillnader mellan olika länder kan ha inverkat på de nya
högerradikala partiernas valframgångar. Exempelvis har Rydgren hävdat att den
svenska utvecklingen från endast två statliga TV-kanaler under tidigt 1980-tal
till en mångfald av kommersiella kanaler under 1990-talet ökade möjligheterna
för synliggörandet av framväxande nya politiska utmanare, vilket gynnade det
populistiska högerpartiet Ny Demokrati som trädde fram under tidigt 1990tal.1'5 Eatwell har påpekat faktumet att franska Nationella fronten fick sitt ge
nombrott strax efter att Le Pen getts tillgång till statstelevisionen.116 Faktum att
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den tidning som har den största läsekretsen per capita inom något av de under
sökta länderna, Neue Krönen Zeiting i Österrike, gav sitt stöd till Jörg Haider
utgör sannolikt en delförklaring till FPO:s valframgångar under 1990-talet.117
Att dansk media så generöst har publicerat artiklar av det Danska folkepartiets
representanter och anhängare medan svensk media länge upprätthållit en cordon
sanitaire som utestängt Sverigedemokraterna är en del av förklaringen till att
det förra partiet uppnått valframgångar medan det sistnämnda partiet ännu är
relativt marginaliserat.118

Förhållande till etablerade politiska aktörer
Det tycks finnas en viss konsensus inom forskningen att relationerna mellan de
etablerade partierna och de nya högerradikala partierna är av betydelse för de
senares möjligheter att uppnå valframgångar.119 Emellertid finns två motsatta
hypoteser vad gäller vilka effekter detta förhållande kan ha.
Den första hypotesen hävdar att då etablerade partier väljer att samarbeta
med de framväxande högerradikala partierna eller bidrar detta till att ge de fram
växande partierna legitimitet och minska stigmatiseringen kring dem i väljar
nas ögon.120 Genom att ett sådant samarbete är kontroversiellt väcks sannolikt
också medias uppmärksamhet vilket ger högerradikala partier ökad publicitet.
De etablerade partiernas benägenhet att anamma politiska ståndpunkter eller
problemformuleringar som ursprungligen formulerades av de nya högerradikala
partierna - ett fenomen som enligt Bale inte är helt ovanligt - kan ge radikalhö
gern utökade politiska möjligheter genom att de och de frågor de driver ges ökad
legitimitet.121 Betydelsen av dessa frågor tenderar också att öka när etablerade
partier talar om dem. Sålunda hävdar denna hypotes att samarbete mellan de
etablerade partierna och nya högerradikala partier leder till att de sistnämnda
blir mer attraktiva och därmed framgångsrika.
Den andra hypotesen anför att radikalhögern tenderar att förlora väljare när
de samarbetar för intimt med etablerade partier. Anledningen är att ett samar117
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David Art, The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria (Cambridge, UK 2006);
Eatwell (2005).
Jens Rydgren, "Explaining the emergence of extreme right-wing populist parties: the case of
Denmark", i West European Politics 27(3) (2004).
För samarbetet mellan radikala högerpartier och partier inom den politiska huvudfåran,
se William M. Downs, "Pariahs in their midst: Belgian and Norwegian parties react to
extremist threats", i West European Politics 24(3) (2001).
Minkenberg (2003); Eatwell (2003); Jackman och Volpert (1996).
Tim Bale, "Cinderella and her ugly sisters: the mainstream and the extreme right in Europé:
bipolarizing party systems", i West European Politics 26(3) (2003).
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bete mellan huvudfårans partier och högerradikala partier också kan resultera i
minskade nischer för vidare väljarmobilisering. Under vissa förhållanden har en
situation i vilken huvudfårans partier upprätthåller samma ideologiska utrymme
som de högerradikala partierna en preventiv effekt då de etablerade partierna
sannolikt vinner (tillbaka) vissa väljare som annars skulle ha röstat på radikal
högern.122 Samarbete kan också göra det svårare för högerradikala partier att an
vända antietablissemangsstrategin, dvs. att presentera sig själva som den politiska
klassens motståndare, medan ett högerradikalt parti kan framstå som den enda
egentliga oppositionen inför en cordon sanitaire, i synnerhet om huvudfårans
partier blir tvungna att bilda en stor koalition för att hålla radikalhögern utanför.
Det finns dessvärre inga entydiga jämförande studier som kan påvisa vilken
av hypoteserna som bäst överensstämmer med verkligheten, även om en studie
av Van der Brug & Fennema sluter sig till att en cordon sanitaire inte inverkar på
högerradikala partiers valframgångar.123

Partiorganisation
Huruvida nya högerradikala partier växer fram och attraherar väljare hänger
inte endast samman med om det finns strukturella politiska möjligheter utan är
också en fråga om hur väl partierna själva förmår dra nytta av de till buds stående
möjligheterna. Detta är inte endast en fråga om deras ideologiska/retoriska fram
toning utan beror också på deras interna organisationsstruktur och tillgången till
interna resurser; frågor som fått ökad uppmärksamhet inom forskningsfältet.
Politiska partier måste uppträda på ett sådant sätt att de inte undermine
rar partisammanhållningen och medlemmarnas beredskap att utföra vitala men
obetalda partiarbeten. Utan tillgång till ett tillräckligt antal lojala frivilligarbetare
som kan dela ut flygblad, sätta upp affischer eller dela ut valsedlar under valet be
finner sig de flesta partier i svårigheter.124 Politiska partier behöver fortfarande en
medlemsorganisation. Eftersom partimedlemmar identifierar sig med partiideo
login, särskilda politiska frågor eller speciella partiledare kan emellertid varje för
sök av partistyrelsen att modifiera partiprogrammet riskera att möta motstånd
från partiorganisationen. Föreslagna kursändringar kan i allmänhet inte avvika
122

123

124
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Se t.ex. Ruud Koopmans och Handpeter Kriesi, "Citoyenneté, identité nationale et
mobilization de 1'extréme droite. Une comparison entre la France, 1'Allemagne, les Pays-Bas
et la Suisse", i Pierre Birnbaum (red.) Sociologie des Nationalisms (Paris 1997).
Wouter Van der Brug och Meindert Fennema, "Protest or mainstream? How the European
anti-immigrant parties have developed into two separate groups by 1999", i European Journal
of Political Research 42 (2003).
William A. Gamson, The Strategy ofSocial Protest (Homewood, IL 1975), s. 60.

för mycket från den förutvarande partilinjen utan att det krävs en hel del hårt
och tidskrävande arbete för att säkra organisationens godkännande och stöd. I
annat fall kan partisammanhållningen äventyras eller till och med splittras i mot
satta fraktioner. Detta kan hjälpa oss att förstå varför framväxande högerradikala
partier ibland misslyckas med att dra nytta av gynnsamma politiska öppningar
för väljarmobilisering.
Som tidigare angivits är den populistiska anti-etablissemangsstrategin en av
de framväxande högerradikala partiernas viktigaste verktyg. När strategin an
vänds måste ett parti också vara förmöget att på ett trovärdigt sätt neutralisera
radikala organisationsmedlemmar som trycker på för en kompromisslös, radikal
partilinje som kan framstå som alltför extrem och/eller antidemokratisk i välja
res ögon. Som Klandermans & Mayers studie visat är partiaktivisterna vanligen
mer radikala än de högerradikala väljarna och aktivisterna har ofta också en lång
historia av kontinuerlig involvering med radikalhögern.125 Faktum är att deras
föräldrar ofta var anhängare av äldre uttryck för högerradikalism eller extremism.
Detta utgör en betydande svårighet för många partier, i synnerhet sådana vars
rötter står att finna i utomparlamentarisk högerextremism och sådana som har
begränsade resurser i termer av statligt partistöd, externa finansiärer och media
och därför blir mer beroende av frivilliginsatser.
Om ett nytt högerradikalt parti lyckas erhålla parlamentarisk representation
kommer det sannolikt att tvingas att förändras i riktning mot att utveckla en
bred och relativt sammanhängande politisk plattform och en utvidgad partiorga
nisation. Trycket på sådana förändringar är troligen ännu starkare då ett radikalt
högerparti inkluderas i regeringskoalitionen), ett läge som medför att det blir be
tydligt svårare att på ett trovärdigt sätt upprätthålla antietablissemangsstrategin
och som kan tvinga partiet till kompromisser som kan alienera kärntrupperna.126
Det har emellertid bedrivits anmärkningsvärt lite forskning om de delar av
den nya radikalhögern som befinner sig utanför själva partiet: tankesmedjorna,
den mer informella kretsen intellektuella, partiorganen och radiostationerna
och de organisationer i civilsamhället (ungdomsorganisationer, kvinnoorga125
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Bert Klandermans, Pieter Klandermans och Nonna Mayer (red.)> Extreme Right Activists in
Europé: Through the Magnifying Glass (London 2006).
Reinhard Heinisch, "Success in opposition—failure in government: explaining the
performance of right-wing populist parties in public office", i West European Politics 26(3)
(2003). Åtskilliga forskare har hävdat att de nya radikala högerpartienas karismatiska
partiledare är en viktig orsak till deras valframgångar (se särskilt Eatwell (2003); (2005))
Emellertid, som Van der Brug et al. (2005, s. 542), med flera påpekar är "det tveksamt om
begreppet karisma har något förklaringsvärde". Resonemanget går lätt i cirkel eftersom de
framgångsrika politikerna "lätt kallas karismatiska, medan en misslyckad politiker aldrig
kommer att kallas karismatisk."
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nisationer, veteranorganisationer, yrkesgruppskretsar etc.) som associeras med
radikalhögern.127 Under 1990-talet hade exempelvis franska Nationella fronten
24 associerade organisationer.128 Sådana grupper och organisationer har ofta en
stor betydelse för ideologiproduktion och det transnationella idéflödet liksom i
socialiseringen av gräsrötter.129 Ingen systematisk forskning har heller bedrivits
kring dynamiken mellan olika högerradikala eller extrema organisationer inom
ett land. I länder med två eller fler högerradikala organisationer kommer vi san
nolikt att iaktta mer konkurrens om potentiella aktivister, vilket vi kan anta
minskar möjligheterna för att någon av dem skall växa sig stark. Som Veugelers
förslagit kan populationsekologiska modeller vara lämpliga för denna sorts kom
parativa analys.130

Slutsatser
Västeuropas politiska landskap har genomgått tämligen radikala förändringar
under de senaste två decennierna. Jämte framväxten av nya sociala rörelser och
därmed sammanhängande partier (dvs. miljöpartier och nya vänsterpartier)
framstår framväxten av nya högerradikala partier som en av de mer väsentliga
förändringarna. Med vissa undantag har det emellertid funnits tämligen vat
tentäta skott mellan de forskare som studerar de nya sociala rörelserna och de
som studerar den nya radikalhögern. Även om en viss specialisering är nödvän
dig skulle forskningen om den nya radikalhögern tjäna på att i högre utsträck
ning integrera teoretiska mekanismer och forskningsresultat från forskningsfältet
kring de sociala rörelserna, liksom från närliggande sociologiska områden som
organisationsforskning, nätverksanalys och de etniska relationernas sociologi.
Mer systematiska, jämförande historiska studier behövs för att kunna besvara
frågor om hur en historia av tidigare högerradikal mobilisering eller ett kolonialt
förflutet påverkar tvärnationella variationer för de nya högerradikala partiernas
valframgångar.
Ändå är jag ganska optimistisk vad gäller forskningsutvecklingen inom fältet.
En stor del av tidigare teoretiseringar om den nya radikalhögern fokuserade i
alltför hög grad på enskilda nationella fall och i komparativa studier fanns en
127
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Minkenberg (2003).
Edward G. DeClair, Politics on the Fringe: The People, Policies, and Organization ofthe French
Front national (Durham, NC 1999), s. 168.
Hans-Georg Betz, "Contemporary right-wing radicalism in Europé", i Contemporary
European History 8(2) (1999).
John Veugelers, "Achallengeforpoliticalsociology: the riseoffarrightparties in contemporary
Western Europé", i Current Sociology
(1999).

tendens att endast inkludera data från länder där radikalhögern varit framgångs
rik.131 Under de senaste åren har forskningen blivit mer teoretiskt och metodo
logisk sofistikerad och i ökande grad komparativ.

131

Set.ex. Knigge (1998).
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Sverigedemokraterna och det
teoretiska fältet
Diana Mulinari & Anders Neergaard

Introduktion
Sverigedemokraterna (SD) är det största politiska partiet i Sverige utanför riks
dagen. De är parlamentariskt representerade i 140 kommuner och i 3 landsting.
Det har inneburit ett ökat intresse för att studera partiet och förstå det i relation
till det svenska samhället och som en del av framväxten av radikala högerextrema
partier i Europa. Detta intresse har satt avtryck såväl inom journalistiken som i
akademin.'Denna artikel syftar till att diskutera hur SD och liknande partier och
rörelser brukar förstås på ett teoretiskt plan.2 Artikeln inleds med en genomgång
av vad vi uppfattar är den etablerade — och hegemoniska — vetenskapliga tolk
ningen av partier liknande SD.3 Denna genomgång utgör sedan grunden för en
kritisk dialog kring vad som sägs men också vad som inte sägs, samt kring vad
som definieras och vad som tas för givet.
I artikelns inledande, och längsta, del kommer vi att identifiera och kritiskt
granska de viktigaste elementen i den existerande forskningen. Vi läser fältet
utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv med tonvikt på vilken roll ana
lytiska begrepp som ras, rasism, kön och familj har för de etablerade förkla
ringsmodellerna. I det avslutande avsnittet, del två, skisserar vi ett alternativt
teoretiskt perspektiv vars styrka ligger i förståelsen av rasism (och sexism) som
konstitutivt för å ena sidan kapitalism och å andra sidan nationalstater. Ett så1

2

3

Se t.ex. Håkan Bengtsson, (red.), Högerpopulism. En antologi om Sverigedemokraterna
(Stockholm 2009; Mats Deland och Charles West in (red,), Brunt!, Nazistisk och nationalistisk
mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden (Stockholm 2007); Stieg Larsson
och Mikael Ekman, Sverigedemokraterna: Den nationella rörelsen (Stockholm 2001); AnnaLena Lodenius och Stieg Larsson, Extremhögern (Stockholm 1994); Pontus Mattsson,
Sverigedemokraterna in på bara skinnet (Stockholm 2009); Jens Rydgren, Från skattemissnöje
till etnisk nationalism: högerpopulism och parlamentarisk högerextremism i Sverige (Lund 2005a).
Artikeln ingår i vårt forskningsprojekt "En omöjlig ekvation? Kvinnors och invandrares
aktivitet inom extrema högerpopulistiska partier: en fallstudie av Sverigedemokraterna"
med finansiering från Vetenskapsrådet. Vi vill också tacka för de kommentarer vi fått från
redaktionen och anonyma referees.
Vi använder hegemonibegreppet inom ramen för den marxistiska traditionen, vad gäller
skapande av konsensus. Vi använder termen etableradeför att namnge teoretiska tolkningsramar
som är hegemoniska.
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dant perspektiv öppnar för andra utgångspunkter, inte minst för en förståelse av
det europeiska landskapet, som överskrider de etnocentriska subtexter som kän
netecknar mycket av de etablerade förklaringsmodellerna inom politisk sociologi
och statsvetenskap.
Även om vi är kritiska, vilket kommer att framgå i vår fortsatta diskussion, är
det viktigt att notera att dessa författare har tagit ett först och främst empiriskt,
men även ett teoretiskt (och kanske politiskt), ansvar för att lyfta fram denna fö
reteelse inom ramen för en föga intresserad akademi. De har gjort detta med sys
tematik och ofta även med en generös presentation av empiri. Genom att ställa
frågor utifrån ett antirasistiskt postkolonialt perspektiv, och genom att lyfta fram
neomarxistiska och feministiska frågor, vill vi tydliggöra alternativa tolkningar.

Del ett: kritik av existerande teoretiska ansatser
De högerextrema: etablering och normalisering av ett
forskningsfält
De första studierna av radikala extremhögerpartier var huvudsakligen fallstudier.
Forskaren sökte förstå det studerade partiet genom att beskriva dess utveckling,
ledarskapet och aktivisterna; varför de lyckades nå valframgångar och vilka som
röstade på dem. Eftersom en tidigare våg av högerpopulistiska partier och den
senare vågen av radikala extremhögerpartier inte lyckades i Sverige, med undan
tag för det kortlivade Ny Demokrati, har den relativt begränsade svenska forsk
ning som bedrivits ofta betraktat Sverige som ett negativt exempel, och fokuserat
på att identifiera de faktorer som gjort att högerextrema partier inte etablerats i
Sveriges riksdag.4
Fallstudierna av dessa partier har i huvudsak lanserat fyra olika förklarings
grunder för framväxten av radikala extremhögerpartier. Den första av dessa
fokuserar på betydelsen av invandring, invandrare och mångkulturalism.5 En
4

5

Björn Fryklund & Tomas Peterson, Populism och missnöjespartier i Norden: studier av
småborgerlig klassaktivitet (Lund 1981); Jens Rydgren, "Is extreme right-wing populism
contagious? Explaining the emergence of a new party family", i European Journal of Political
Research 44 (2005b), s. 413-437; Rydgren, (2005a).
David Arter, "Black Faces in the Blond Crowd: Populist Racialism in Scandinavia", i
Parliamentary Affairs 45 (1992); Peter Fysh och Jim Wolfreys, "Le Pen, the National Front
and the Extreme Right in France", i Parliamentary Affairs, 45 (1992); Piero Ignazi, "The
Silent Counter-Revolution: Hypotheses on the Emergence of Extreme Right-Wing Parties in
Europé", i European Journal of Political Research 22 (1992).
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andra grupp av studier betonar marginalisering och speciellt frågan om politisk
alienation, ofta kopplat till en diskussion om politikerförakt, minskad klassröst
ning och partidentifikation.6 Konstaterandet att flera ledare för dessa nya partier
hade deltagit i fascistiska och nazistiska rörelser före Tredje rikets fall (och i de
spillror som överlevde) gjorde att en tredje grupp studier kom att betona kopp
lingen till fascism.7 Dessa studier kom att speciellt inrikta sig på vad som utgjor
de kontinuitet och vad som var förändring inom radikala högerextrema partier.
En fjärde grupp av studier såg framväxten av de här partierna som en reaktion på
den vänsterliberalism och nymarxism som följde av 68-rörelsen, med fokus på
kritik av kvinnorörelsen, HBT-rörelsen och miljörörelsen (och de gröna partier
som etablerades under 80-talet).8 Även om det fanns försök att syntetisera en
förståelse utifrån fallstudiernas resultat, så var dessa studier behäftade med en
betoning av kontexten och av det partikulära.
Även om det finns fog för att i många fall göra en direkt eller åtminstone
indirekt koppling mellan de nya radikala högerextrema partierna och tidigare
fascistiska och nazistiska grupperingar så argumenterar de flesta forskare för att
det rör sig om en ny partifamilj, där rötterna till deras framväxt varierar. Vissa
partier kännetecknas av en klar historisk koppling till fascistiska och nazistiska
organisationer (Front national, Republikanerna, Vlaams Belang, SD), medan
andra härstammar från så kallade populistiska missnöjespartier från 1970-talet
(Danmark och Norge). Det är dock ingen entydig utveckling, och Erik Berg
gren har i en studie tydliggjort att utvecklingen av det politiska livet i Danmark
har gjort att vi där kan finna flera av de element som enligt sociologen Michael
Mann utgör grunden för fascism.9
6

7
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John Fitzmaurice "The Extreme Right in Belgium: Recent Developments", i Parliamentary
Affairs 45 (1992); Nonna Mayer & Pascal Perrineau, "Why Do They Vote for Le Pen?", i
European Journal of Political Research 22 (1992); Beitina Westle och Oskar Niedermayer
"Contemporary Right-Wing Extremism in West Germany", i European Journal of Political
Research, 22 (1992).
Geoffrey Harris, The Dark Side of Europé: The Extreme Right Today (Savage 1990); Jaroslav
Kreja, "Neo-fascism-West and East", i Luciano Cheles, Ronnie Ferguson och Michalina
Vaughan (red.), The Far Right in Western and Eastern Europé (New York 1995); Anna-Lena
Lodenius och Per Wikström, Vit makt och blågula drömmar: rasism och nazism i dagens Sverige
(Stockholm 1997).
Michael Minkenberg, "The New Right in Germany", i European Journal of Political Research
22 (2006); Michael Minkenberg, The New Right in Comparative Perspective: The USA and
Germany (Ithaca, NY 1993). Se också Stefan Svallfors Klassamhällets kollektiva medvetande:
klass och attityder i jämförande perspektiv (Umeå 2004).
Erik Berggren, "Danish Xenophobia — Power Logic in Motion", i Erik Berggren, Branka LikicBrbric, Giilay Toksöz & Nicos Trimikliniotis (red.), Irregular migration, informal labour and
community: a challenge for Europé (Maastricht 2007); Michael Mann, Fascists, (Cambridge
2004).
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Framgången för radikala högerextrema partier i flera västeuropeiska länder
gjorde dock att sökandet efter en vetenskaplig förståelse av dessa partiers gemen
samma grunder, både ideologiskt och strukturellt, fick ett allt starkare fotfäste.
Samtidigt ökade också användningen av kvantitativa komparativa studier, ba
serade å ena sidan på attitydenkäter och å andra sidan på strukturella variabler
såsom politiskt system, arbetslöshet, antal invandrare, etc. Det gav ett större
material för jämförelser och teoretiska klassifikationer. Den övergripande ramen
för många studier är strukturella förändringar, med betoning på övergången från
industriella till postindustriella samhällen. I denna forskning framhålls ofta att
den ökade internationella ekonomiska konkurrensen och "välfärdsstaten kris"
gjort högerns problemformuleringar mer framträdande, samtidigt som nyliberala ståndpunkter förefaller bli mer attraktiva, särskilt för arbetare och tjänstemän
inom den privata sektorn och för egenföretagare.10 Enligt denna tankemodell är
vissa klasser och skikt mer benägna att stödja dessa partier än andra är. Denna
förklaring kompletteras ofta med en hänvisning till att den yrkesmässiga struktu
ren förändrats, samt till nya former av politisk kommunikation som undergrävt
den traditionella politiska (höger-vänster) klyvningen, och ökat väljarnas miss
nöje med etablerade partier.
De forskare som betonar betydelsen av det politiska livets möjlighetsstruk
turer11 framhäver å sin sida att de traditionella partiernas ekonomiska politik
har blivit alltmer sinsemellan likartad, vilket skapat ett politiskt utrymme där
radikala extremhögerpartier kan rekrytera väljare genom att kombinera nyliberal
politik med auktoritära drag och där xenofobi är en central komponent.12 Ur
ett strategiperspektiv betonas även den förändring som skett av det högerex
trema politiska budskapet, i syfte att öka populariteten och nå de olika sociala
klasserna; på denna punkt kan vi se en tydlig parallell till förklaringsmodeller
kring populism i tidigare forskning.13 Dock kan vissa partier inte utnyttja dessa
möjligheter fullt ut, på grund av deras koppling till ett fascistiskt ursprung, och
därför lyckas de heller inte skapa ett framgångsrikt populistiskt tilltal. Den spe
cifika nationella politiska kontexten avgör hur man väger samman nyliberalism,
auktoritarianism och xenofobi i det politiska budskapet, och hur man artikule
rar ett "antietablissemang"-perspektiv som tilltalar många väljargrupper och gör
10

Herbert Kitschelt, The radical right in Western Europé: a comparative analysis (Ann Arbor
1995).
11 För en generell diskussion av begreppet political opportunity structure, se Doug McAdam,
Sidney Tarrow och Charles Tilly, Dynamics ofContention (Cambridge, UK 2001).
12 Kai Arzheimer och Elisabeth Carter, "Political opportunity structures and right-wing extremist
party success", i European Journal of Political Research 45 (2006),
13 Se t.ex. Ernesto Laclau, Politics andIdeology in Marxist Theory (London 1977); Ernesto Laclau,
On Populist Reason (London 2005).

48

det möjligt att nå ett högt röstetal.14 Här betonar forskningen betydelsen av de
högerextrema partiernas förmåga att hitta frågor som fångar och samtidigt pro
ducerar det specifikt "nationella".
Trots att det finns betydande nyansskillnader finns det en hel del gemensamt
i vad som lyfts fram som centralt för de här partierna. Med risk för att översimplifiera resultat från olika forskare och samtidigt underbetona skillnader mellan
olika partier menar vi ändå att den här forskningen skapar ett perspektiv som
definierar de radikala extremhögerpartierna utifrån en kombination av nylibera
lism, xenofobi och auktoritarianism. Förutom denna kombination och en vilja
att nå parlamentariska framgångar uppvisar dessa partier, även om de beskrivs
som en partifamilj, betydande variationer när det gäller hur grundelementen
kombineras. Herbert Kitschelt urskiljer tre olika konstellationer baserade på hur
nyliberalism, xenofobi och auktoritarianism kombineras: ny radikalhöger (new
radical right), populistisk antistatlighet {populist antistatism) och välfärdschauvi
nism {welfare chauvinism).'5
Teoretiskt sett är fältet relativt snävt avgränsat, och har endast i mindre grad
sökt inspiration från närliggande fält. Dessa begränsningar har uppmärksam
mats och kommenterats av sociologen Jens Rydgren, som också uppmanar
forskningsfältet att i större utsträckning än nu inkorporera teoretiska bidrag från
andra forskningsinriktningar. Rydgren skriver i artikelns avslutning:
Även om en viss specialisering är nödvändig skulle forskningen om den nya
radikalhögern tjäna på att i högre utsträckning integrera teoretiska mekanismer
och forskningsresultat från forskningsfältet kring de sociala rörelserna, liksom från
närliggande sociologiska områden som organisationsforskning, nätverksanalys
och de etniska relationernas sociologi.16

Vi menar att en sådan strävan efter en mer utforskande och sökande teoretisk
analys är central för ambitionen att nå djupare kunskap om dessa partier, och för
att utveckla den vetenskapliga dialogen. Den fortsatta diskussion i denna artikel
kan ses som just detta - ett försök att genom kritisk analys och med referens till
postkolonial, antirasistisk, feministisk och neomarxistisk forskning utveckla en
bredare förståelse av den radikala extremhögern.

14

Jmfr Kitschelt (1995), s. 161), som diskuterar "partyocracies" definierat som "the fusion of
state, party, and economic elites in politico-economic networks characterized by patronage,
clientelism, and corruption".
15 Kitschelt (1995).
16 Jens Rydgren, "Den radikala högerns sociologi", i denna volym.
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Den västerländska metaberättelsen från stabilitet till kris en (antirasistisk) kritik
Under decennierna som följde på andra världskriget, åtnjöt de västeuropeiska
liberala demokratierna en anmärkningsvärd grad av social och politisk stabilitet.17

Citatet ovan kan ses som början på en metaberättelse om vilka "vi" är och vart
"vi" är på väg - och det är en metaberättelse vars närvaro påverkar den etable
rade förståelsen av det fenomen vi studerar här. Denna berättelse beskriver en
vågrörelse: från ett lyckligt konsensus under femtiotalet går berättelsen fram till
sjuttiotalets sociala rörelser och åttiotalets "kriser" där optimismen och välfärds
samhället försvagas. Vi har valt att citera Hans-Georg Betz, därför att hans ana
lyser har varit viktiga för förståelsen av radikala extremhögerpartier (det så kal
lade "REH-fältet"). Den av Betz skrifter som vi citerar ovan, Radical right-wing
populism in Western Europé, tillhandahåller en analys av högerextrema partier
i olika delar av Europa.
Med utgångspunkt i Daniel Bells och Manuels Castells studier beskriver Betz
den globala omstruktureringen av produktionen och dess effekt på industriella
relationer i västvärlden. De sociala effekterna av denna omstrukturering beskrivs
med direkt hänvisning till Ulrich Becks teser om klassdistinktionernas utplå
ning, samt välfärdens diversifiering och individualisering.18 Dessa sociala fragmenteringsprocesser präglar, enligt Beck, övergången från det industriella till
det postindustriella samhället, liksom även den ökade betydelsen av kulturellt
kapital, individuellt entreprenörskap och flexibilitet. De som innehar ett visst
kulturellt kapital, är flexibla och bär upp en entreprenörsanda är, enligt Beck
— och, i dennes efterföljd, Betz — vinnare i det nya post-industriella samhället.
Övergången till ett postindustriellt samhälle för, enligt Betz, med sig att ny en
underklass växer fram.
Uppkomsten och tillväxten av en underklass i de flesta avancerade samhällen
visar kanske övertygande att övergången från industrikapitalismen till en
postindustriell kapitalism inte bara har skapat djupa sociala spänningar, utan har
delat samhället djupt.19

Föreställningen om krisens betydelse är central för detta perspektiv på högerex17

18
19

Hans-Georg Betz, Radical right-wing populism in Western Europé (New York 1994), s. 1,
författarnas översättning.
Ulrich Beck, Risk society: towards a new modernity (London 1992).
Betz (1994), s. 33, författarnas översättning.
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tremismens framväxt. Krisen är den kontext där det "onda" dyker upp, där det
patologiska framträder. På så vis framstår de värderingar som de högerextrema
partierna förkroppsligar som marginella och utanför samhället under "normala"
tider, det vill säga, tider utan kriser. Rasismen framstår därmed dels som en mer
eller mindre oundviklig beståndsdel av kriser, och dels som extern i förhållande
till det normala och stabila - och till den liberala demokratin.
Att förklara framväxten av radikala högerextrema partier genom kriser är
problematiskt på flera sätt. En invändning är empirisk, och kan åskådliggöras
med närvaron av starka högerextrema partier i Danmark och Norge, länder med
låg arbetslöshet, fungerande välfärdsystem och stabila arbetsmarknadsrelationer,
utan betydande samhällskriser. I Sverige växte Ny Demokrati fram i slutet av en
högkonjunktur och försvann samtidigt som den största ekonomiska krisen sedan
1930-talet pågick. Enligt det kristeoretiska perspektivet borde högerextrema par
tier inte ha varit framträdande i dessa länder vid dessa tidpunkter.
En annan variant av kristeori utvecklas av den politiska filosofen Chantal
Mouffe i artikeln The end ofpolitics and the challenge ofright wing populism.20
Hon förklarar där framväxten av högerextrema partier med ett demokratiskt
underskott, det vill säga en demokratikris som är parallell med modernitetens
kris. Denna har gjort att människor letar efter - och finner - svar i dessa partier,
därför att deras populistiska projekt, formulerat som "folket mot eliten", tilltalar
många människor. Mouffe hävdar även att den retoriska figuren "Vi och Dom"
historiskt sett har använts av såväl högern som vänstern för att artikulera och
tydliggöra motsättningar kring materiella resurser och rättigheter, och genom att
transformeras från politiska konflikter till etiska och juridiska har detta motsats
par, "Vi och Dom", blivit omkodat i termer av etnicitet.21
Mouffes förklaringsmodell innehåller emellertid också en tendens att naturalisera rasismen genom att beskriva den som en respons på kriser. Hon förklarar
dock aldrig varför motsatsparet "vi och dem" har kommit att omkodas i ett
rasistiskt idiom. I sitt försök att teoretisera den politiska och den högerextrema
rasismens ökade popularitet, undviker hon också att etablera en kritisk dialog
med det feministiska och det postkoloniala fältet, vilket vi anser är djupt proble
matiskt - av skäl som kommer att tydliggöras längre fram.
Hennes försök att interpellera kärnan i den europeiska filosofiska traditionen
genom att bygga en bro mellan tänkare som Carl Schmidt och Jiirgen Habermas
20
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Chantal Mouffe, "The 'end of politics' and the challenge of right-wing populism", i Francisco
Panizza (red.), Populism and the mirror ofdemocracy (London 2005).
Chantal Mouffe, Democracy in Europé: The Challenge of Right-wing Populism (2007) ,<http://
www.cccb.org/rcs_gene/mouffe.pdf> (5/3 2009).
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etablerar också en binär opposition mellan ett då, "den gamla goda tiden", när
den parlamentariska demokratin fungerade, och ett nu, där sociala konflikter
har rört sig bort från det politiska. Mouffe gör uppenbarligen detta utan att re
flektera över att detta var de vita, heterosexuella männens guldepok, då situatio
nen för kvinnor, migranter och homosexuella osynliggjordes eller tystades ned.
Mouffes förståelse av den postpolitiska krisen innehåller ett element av (Habermas-inspirerad) nostalgi över ett Europa och en parlamentarisk demokrati som
har funnits men gått förlorat. Att hävda att allt det som kan förknippas med
högerextrema partier, och framför allt rasismen, kan ses som kriseffekter, innebär
att normaliteten framställs i avsaknad av rasism. Kritik kan också riktas mot de
mekaniska och deterministiska resonemang som ligger till grund för förståelsen
av sociala processer.

Den västerländska metaberättelsen: en värld av emotioner
Det är dock inte bara strukturella samhällsförändringar som används som förkla
ringsramar inom detta forskningsfält. Ett kompletterande perspektiv är fokus på
anomi och emotioner. Den etablerade statsvetenskapen och den politiska socio
login har, enligt Etienne Balibar (2004), i sina försök att förklara högerextremismens framväxt och ökade popularitet skapat ett mystiskt språk som ofta refererar
till förekomsten av ytterst otydligt definierade emotioner.22
De positivistiskt inspirerade studierna av REH-partier placerar dem i en "par
tifamilj" som skiljer sig från andra "partifamiljer". Därmed begränsar de det
politiska fältet till den parlamentariska demokratins arenor. Talet om emotioner
används därmed inte enbart som en folklig förståelse av ordet känslor utan för en
naturalisering av emotioner där de inte behöver förklaras eller kritiskt granskas,
på grund utav att de är "naturliga".
Vad vi vänder oss emot är ett forskningsfält där den vetenskapliga förståelsen
grundas i folkliga förståelser av till exempel känslor, där känslor "finns" utan
vidare kritisk reflektion över hur känslor skapas och diskursivt regleras. Vad vi
vänder oss emot är ett forskningsfält som använder sig av termer som känslor
och emotioner utan att utveckla en kritisk dialog med det vetenskapliga fält som
på ett systematiskt och fruktbart sätt utforskat känslors samhälleliga betydelser.
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns en etablerad förklaringsmodell
som hävdar att de högerextrema partierna, liksom en del andra samtida feno
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Etienne Balibar, We, the People of Europé? Reflections on Transnational Citizenship (Princeton

2004).
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men, är en produkt av människors känsla av osäkerhet, ångest, rädsla, oro vad
gäller jobb och framtid.23 Vad denna förklaringsmodell inte klarar av att förklara
är varför vissa underordnade grupper, som till exempel kvinnor och minoriteter,
inte i lika stor utsträckning använder sig av samma strategier, vilket i linje med
denna tankegång vore rimligt då de har en än sämre position i samhället. Mot
bakgrund av denna uppenbara tankelucka framstår Theodor Adornos försök att
förstå relationen mellan identifikation med auktoritära regimer och personlig
hetstyp, samt Franz Fanons teoretiserande av kopplingen mellan åtrå och kolo
nialism, som förklaringsmodeller vilka ger en helhetlig förståelse av relationen
mellan emotioner och rasism och/eller längtan efter auktoritära regimer.24
I sin bok Njutandets förvandlingar gör Slavoj Zizek en intressant analys, där
han tydliggör skillnaderna mellan människors olika motiv till att identifiera sig
med rasistiska partier.25 En del människors agerande kan förklaras sociologiskt,
anser han, men i andra fall krävs en förståelse av intrapsykiska processer i termer
av det freudianska jaget, överjaget och detet.
Den vanligaste typen av ondska är jag-ondskan, det vill säga ett beteende som
drivs av självisk beräkning och girighet, alltså av nonchalans för universella etiska
principer. Den ondska som tillskrivs så kallade "fundamentalistiska fanatiker"
är överjagets ondska, som begås i namn av en fanatisk hängivenhet för något
ideologiskt ideal. När skinnhuvudena misshandlar en utlänning kan man varken
urskilja vare sig entydig självisk beräkning eller en klar ideologisk identifikation.
Det svar som vi till sist får av den som misshandlar är att han mår bra av att
klå upp utlänningar, att deras närvaro besvärar honom. Det som "stör" oss
hos "de andra" (judar, japaner, afrikaner, turkar) är att de verkar upprätthålla
ett privilegierat förhållande till objektet. De andra antingen äger objektet efter
att ha ryckt det ifrån oss (det är därför vi inte har det) eller också hotar de vår
besittning av objektet. Man kan kort sagt inte förstå skinnhuvudets oförmåga att
tåla de andra utan att nämna den objekt-orsak till begäret som definitionsmässigt
saknas.26

Zizek bidrar till en förståelse av varför (vissa) medlemmar i högerextrema partier
projicerar sin förträngda ilska mot vissa kategorier av människor, samt varför
(vissa) medlemmar av dessa partier när en bild av samhället där tryggheten beror
dels av underkastelse och dels av att vissa kategorier elimineras.
23

Beck, 1992; Anthony Giddens, Intimitetens omvandling, sexualitet, kärlek och erotik i det
moderna samhället (Nora 1995).
24 Theodor W. Adorno, The authoritarian personality. (New York 1969); Franz Fanon, Svart hud,
vita masker (Göteborg 1997).
25 Slavoj Zizek, Njutandets förvandlingar: sex essäer om kvinnan, kulturen och makten (Stockholm
1995).
26 Zizek (1995), s. 115.
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Ett annat alternativ till "normalforskningens" förståelse av sambandet mel
lan emotioner och högerextremism och rasism erbjuder David Goldberg. Han
§ifrågasätter användandet av begreppet hatbrott, eftersom denna begreppsbild
ning medför att rasismer transformeras om, från en makthandling till en känsla
eller psykologiskt attribut. Begreppet hatbrott, anser han,
får rasistiska uttryck att hänföras till psykologiska dispositioner, en känslomässig
affekt(ering), en brist och på det viset onormal och ovanlig. Rasistiska och
sexistiska handlingar förvandlas därmed i tysthet till känslouttryck, till
passionsbrott. Vad dessa uttryck handlar om, oavsett om de i ett visst skede
involverar hat, är makt. Makt är kontroll (åtminstone potentiellt) över en annan
person eller över resurser, och ofta personens relation till resurser.27

Goldbergs egen förståelse av de fenomen som betecknas som hatbrott tydliggör
däremot att de som agerar - utför brotten - möjligen saknar makt inom andra
livsarenor, men att rasismen också skapar makt hos dem som identifierar sig med
ideologin.28
Rasismen är således ett komplext fenomen, och flexibilitet och förvandlings
förmåga är centrala egenskaper i denna ideologi. Därför måste den forskning
som analyserar den ha en förståelseram som inkluderar både intrapsykiska och
sociala fenomen, och som fokuserar på såväl institutionella som individuella
egenskaper.29 I ett samhälle där minoriteter intar en marginell position är det
svårt att inte beskriva fantasin om att denna grupp är så pass mäktig att de skall
kunna hota det som uppfattas som den "nationella kulturen", som något annat
än en brist på verklighetsprinciper och/eller en form av schizoid paranoia. Men
om forskningen om högerextremismen och den rasism som frodas i dessa sociala
rörelser skall inkludera en förklaringsmodell för det emotionella fältet, är det vår
övertygelse att det krävs en dialog med feministisk, postkolonial och psykoana
lytisk teori och kritisk socialpsykologi. Annars riskerar talet om människors oro
och rädsla inför det främmande att reduceras till en platt och enkel tankefigur
där kvinnor och svarta kopplas till naturliga emotioner, där marginaliserade vita
grupper — där vi ofta finner de högerextrema partiernas stödgrupper — behäftas
med ett psyke där emotioner utbryter i kristider, och där rationaliteten förbehålls
den liberala demokratins etablissemang.

27

David Goldberg, RacialSubjects. Writing onRace in America (London 1997), s. 19. Redaktionens
översättning.
28 Jmfr. Nick Mansfield, Subjectivity. Theories of tbe Self from Freud to Haraway (New York

2000).
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SaraAhmed, The cultural politics of emotion (Edinburgh 2004).
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Familjemetaforen — ett dubbelt problem
Inom statsvetenskaplig forskning har begreppet partifamilj fått en stark ställ
ning.30 Utgångspunkten är att partier i olika länder, i regel utifrån deras politik
— så som den kommer till uttryck i officiella dokument som partiprogram och
andra positionsdokument - kan grupperas tillsammans. Även om det finns en
poäng med att koppla samman partier i olika konstellationer baserat på likheter
och skillnader, så finns det samtidigt två betydande problem. Det ena, vilket vi
återkommer till, rör frågan om hur detta görs och vad som blir konsekvensen när
man bygger upp landskap av "partifamiljer". Det andra rör själva användningen
av begreppet familj.
Vid konstruktionen av begreppet "partifamilj" refererar man till en folklig,
väletablerad kategori (familj) i syftet att beteckna tillhörighet och att identifiera
ett släktskapssystem. Termen är en normativt laddad metafor, och väljs före mer
neutrala termer som "gruppering" eller "samling". Men trots att man väljer den
na laddade metafor, med dess mycket specifika denotativa omfång, är de analy
tiska kategorierna genus och sexualitet frånvarande i dessa studier. När frågor om
genus överhuvudtaget diskuteras i denna litteratur, reduceras de till variationer i
kvinnors och mäns stöd till högerextrema partier, vilket huvudsakligen definieras
efter skillnader i hur kvinnor och män röstar.
Termen "familj" är varken ett neutralt eller ett oomstritt begrepp. Feministiska forskare, inte minst sociologer och antropologer som kritiskt granskat det,
har identifierat ett flertal maktrelationer, konflikter och motsättningar som kän
netecknar denna institution.31 Begreppet har historiskt sett lokaliserats till den
privata sfären, men flyttas ofta till den offentliga, där det används för att fram
mana bilden av gemensamma intressen. Användningen av begreppet i detta sam
manhang utgår från en avpolitiserad förståelse av familjeinstitutionen, i vilken
det impliceras att de som tillhör samma familj delar grundläggande värden och
ideologier.
Det finns betydande likheter mellan den rasism som radikala högerextrema
30

Peter Mair och Cas Mudde, "The Party Family and its Study", i Annual Review of Political
Science, 1 (1998); Klaus von Beyme, Politicalparties in Western democracies (New York 1985).
En central grund för framväxten av partifamiljsbegreppet utgörs av Stein Rokkan som urskiljer
tio olika ideologiska grupper (notera att Rokkan ej använder partifamiljsbegreppet). Se
Stein Rokkan, Citizens, elections, parties. Approaches to the comparative study ofthe processes of
development (Oslo 1970).
31 Sarah Franklin och Susan Mckinnon (red.), Relative Values. Reconfiguring Kinship Studies
(Durham 2001); David Morgan, Family connections: an introduction to family studies
(Cambridge 1996); Christine Roman, Familjen i det moderna. Sociologiska sanningar och
feministisk kritik (Malmö 2006).
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utvecklar och deras syn på homosexualitet - homofobi.32 Det som förenar är just
föreställningen om ett hot mot det "rena" och det "naturliga", vilken motiverar
deras exkluderande projekt. Det är intressant att notera att nazistiska organisa
tioner i sin våldsutövning ofta inriktar sig på såväl rasifierade som homosexuella.
I den bemärkelsen står såväl migranter som homosexuella för "förorening" av
folket och av nationen.
Den konservativa och reaktionära synen på familjen och genusrelationer är en
central egenskap hos radikala högerextrema partier. Även de partier som fjärmat
sig från de nyfascistiska organisationerna och rörelserna har en tydlig tendens att
formulera sin kvinnosyn med utgångspunkt i en tanke om likvärdighet, även om
den ofta är kopplad till separation i sfärer.33 Samtidigt är det viktigt att lyfta fram
kontextuella skillnader, till exempel att partier verksamma i miljöer där jäm
ställdhet blivit en del av samhällets självförståelse utvecklar en politik som endast
indirekt, och i förhållande till de mer radikala förändringarna inom jämställd
hetspolitiken, ifrågasätter jämställdheten som sådan. Det finns också partier som
försöker bygga in jämställdhetsaspekter - ofta diskursivt utformade i relation till
"de andra" - som en del i framställningen av hotet mot det nationella.
Relationen mellan kön, nationalitet/tillhörighet och högerextremism rym
mer flera dimensioner. Studier av kvinnors position inom och förhållningssätt
till nazistiska, rasistiska och högerextrema partier och rörelser visar att kvinnor
mycket väl kan tilltalas av rörelser som på en och samma gång erkänner och un
derordnar dem.34 Kvinnor tillmäts ofta en central roll i nationalistiska ideologier,
där "kvinnan" har en central roll för "nationens fortlevnad".35 En speciell aspekt
av frågan om genus, som också tydliggör familjers och i synnerhet kvinnors roll
i rasistiska och xenofobiska föreställningsvärldar, är de diskussioner som förs i
högerextrema partier kring behovet av ökat barnafödande och skillnaderna i na
tivitet mellan den nationella befolkningen och migranter. Till exempel finner vi i
såväl Front national som i Dansk Folkeparti en markerad oro för att det föds för
få "fransmän" respektive "danskar" och att nativiteten är högre bland gruppen
av muslimska migranter.36 En annan aspekt av detta tema är frågan om abort.
32

Undantag finns och är viktiga att fånga för att förstå den heterogenitet som finns inom den
här gruppen av partier (Pim Fortyun i Nederländerna som var öppet homosexuell, jfr med
diskussionen kring Haider där det diskuterades om han och kronprinsen hade en homosexuell
relation).
33 Cas Mudde, The ideology ofthe extreme right (Manchester 2000).
34 Claudia Koonz, Mothers in the fatherland: women, the family, and Nazi politics (New York
1987).
35 Nira Yuval Davis, Gender and Nation (London 1997).
36 Jens Rydgren, "Radical Right-wing Populism in Sweden and Denmark", i The Centre for the
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I Frankrike har Front national krävt begränsningar av rätten till abort.37 I en
artikel i SD-Kuriren med rubriken "Skärp abortlagstiftningen" argumenteras för
hårdare lagstiftning på området. Författaren, signaturen "Örnen", skriver vidare:
"[e]nligt mitt sätt att se får inte sociala, ekonomiska eller karriärmässiga vara skäl
till abort. Abort skall endast ske när kvinnan utsatts för våldtäkt eller risk för
hennes liv om graviditeten fullföljs."38 Artikeln tydliggör hur aborter legitimeras
genom referenser till kvinnors hälsa eller till att kvinnor inte skall behöva behålla
foster som blivit till genom våldtäkt. Det är illegitimt att referera till andra skäl,
där särskilt karriärskälet framhålls. I samma artikel uppvisas en specifik koppling
mellan abort och invandring, när det konstateras att det görs lika många aborter
årligen som det normalt bifalls permanenta uppehållstillstånd. Icke desto mindre
uttrycker artikeln ett försök att formulera en politik som inte kan beskyllas för
rasism — vilket märks i SD-ledningens försvar för den förändrade hållningen
kring adoption39 - och en hänsyn till att stödet för abort är massivt.
En annan effekt av användningen av begreppet familj är naturalisering av
gränser mellan olika "partifamiljer". Här kan man utläsa en vilja till skapande
av ett klassificeringssystem där klara gränser dras mellan olika grupper av partier
som även då tillskrivs olika ideologiska och politiska innehåll, och därigenom
förläggs olika politiska projekt till olika "partifamiljer". Den kanske viktigaste
aspekten här är hur rasismen (som i forskningen blivit transformerad till xenofobi, främlingsfientlighet eller invandringsmotstånd) då kopplas till en grupp av
partier, vilka lyfter bort kopplingen till rasism (och dess "mjukare" former) från
de andra partigrupperna och från politiken och samhället mer generellt.

Cordon sanitaire och kooptering
De radikala högerextrema partiernas framgångar i många europeiska länder har
mötts av olika reaktioner. Termen "cordon sanitaire" har kommit att användas
som benämning på en uppgörelse mellan belgiska politiker för att förhindra par-
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Gilles Ivaldi, "Conservation, Revolution and Protest: A Case Study in the Political Cultures of
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adoptioner. Se Niklas Orrenius, Här är allt sa perfekt: 20politiska samtidsreportage (Stockholm
2008).
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tiet Vlaams Blok från att få politiskt inflytande efter valframgångar.40. Begreppet
"cordon sanitaire" är lånat från den medicinska terminologin, och metaforen
frammanar en bild av att de högerextrema partierna är ett virus som attackerar
den hälsosamma kroppen.
Termen har kommit att användas som en beteckning för de etablerade par
tiernas försök att hålla distans till de framväxande radikala högerextrema parti
erna. "Cordon sanitaire" har blivit en praktik som markerar gränsen mot den xenofobi och rasism som dessa partier tillskrivs, och har därigenom blivit en sym
bol för de etablerade partiernas självidentifikation som ickerasistiska.41 I Sverige
utgjordes den första betydande symboliska markeringen i den här riktningen av
den folkpartistiske partiledaren Bengt Westerbergs tydliga ställningstagande mot
att under valnatten 1991 sitta i samma soffa i tv-studion som Ny Demokratis
partiledare. En effekt av de lokalt mycket stora framgångarna för SD under valet
2006 är att det i vissa kommuner diskuteras hur man skall utveckla en "cordon
sanitaire"-strategi, medan det i andra finns tydliga tendenser på att samma stra
tegi håller på att luckras upp.
Vad "cordon sanitaire", innebär kan diskuteras.42 Utgångspunkten är att det
proportionella parlamentariska systemet riskerar att bli allvarligt försvagat, om
ett parti som med nöd och näppe klarar spärrgränsen kan förhindra en reger
ing baserad på en parlamentarisk majoritet och en någorlunda sammanhållen
politik, med utgångspunkt i en traditionell höger-vänster skala. När "cordon
sanitaire"-strategin utvecklades i Belgien fanns det en tanke om att man i "vär
sta" fall skulle bli tvingad att sätta samman en koalitionsregering som hade parla
mentarisk majoritet men saknade en sammanhållen politik. En liknande utveck
ling har kunnat iakttas gentemot FPO i Österrike, och i Sverige har möjligheten
att anamma denna strategi diskuterats i olika kommunala sammanhang, just för
att förhindra att radikala högerextrema partier får en vågmästarroll.
"Cordon sanitaire"-strategin medför däremot inte att de politiska frågor som
lyfts fram av de högerextrema partierna försvinner från den politiska dagord
ningen.43 Det finns tydliga tendenser till att de radikala högerextrema partierna
lyckas förändra den politiska dagordningen framför allt inom ett fält — förhållan
det till invandring och till migranter. "Cordon sanitaire"-metaforiken till trots
framstår strategin i första hand som en praktik för att skapa stabila majoriteter
och organisatorisk stabilitet så att de etablerade partierna kan behålla den par40
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lamentariska makten, inte som en praktik för att minska effekten av främlings
fientligheten eller den rasistiska politik som utgör en del av kärnan i dessa par
tier. I de flesta länder där radikala högerextrema partier lyckats få genomslag för
sin rasism och främlingsfientlighet har etablerade partier snarare försök stänga
igen det opinionsmässiga utrymmet genom att i varierande grad följa efter. I
Sverige innebar Ny Demokratis närvaro i riksdagen under tre år just en sådan ut
veckling; de flesta av deras förslag har därefter genomförts av etablerade partier.44
I vissa länder, som till exempel Danmark och Italien, har man tvärtom kunnat
iaktta ett närmande mellan radikala högerextrema partier och de borgerliga.
Användandet av "cordon sanitaire" som strategi skapar en föreställning om
en ingrupp, "vi", de normala som försvarar den liberala västerländska demokra
tin, och en utgrupp, de avvikande, som hotar detta system. I detta "vi", ingår
icke desto mindre de partier som i kraft av sin genomförda politik har bidragit
till att etablera talet om invandrarna, och därmed markerat och förstärkt grän
ser mellan olika grupper av medborgare. Det är regeringar, statliga institutioner
och etablerade partier som många gånger skapar och förmedlar förståelsen av
de föregivet mellanmänskliga skillnader som ligger till grund för SD:s politiska
interpellation.

Rasismer mellan förnekande och osynliggörande
I sökandet efter en teoretisk ram för studiet av SD har frågan om rasism va
rit central. Begreppet rasism används sällan av den forskning som studerar SD,
vilket vi ställer oss frågande till. Det är inte så att likvärdiga men mer "mjuka"
termer lyser med sin frånvaro. Ord som främlingsrädsla, främlingsfientlighet, invandrarfientlighet och xenofobi används ofta för att definiera dessa rörelser, men
begreppet rasism - med undantag för samskrivningen "kulturrasism" - används
nästan aldrig. Tidigare forskning kring högerextrema partier tydliggjorde å sin
sida gärna dessa rörelsers koppling till 1930-talets fascism och nazism. Genom
att dessa studier lyfte fram de idémässiga, organisatoriska och personmässiga
länkarna till dessa äldre rörelser, blev rasismen - i den ovan nämnda bemärkel44

Det finns många som mer eller mindre systematiskt argumenterar för detta. De två mest
systematiska genomgångarna är en promemoria från Riksdagens utredningstjänst, beställd
av riksdagsledamoten Kalle Larsson (v), (Riksdagens Utredningstjänst (RUT), 2003) och en
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visar att Ny Demokratis migrationspolitik som utformad i motioner i huvudsak blivit praxis
eller lagstiftning, dvs. en process av normalisering.
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sen - ett frekvent element i hur dessa partier definierades.45 Senare forskning
har arbetat hårt med att tona ned rasismen, vilket tydliggörs i följande citat av
statsvetaren Cas Mudde.
Rasism är inte en uppenbar del av partiets ideologi i något av de fem partierna.
De flesta av partierna talar inte ens formellt om "raser", och de två partier som
använder denna terminologi (VB och CP'86) uttrycker en uppfattning om att
det finns olika raser utan att förkunna överlägsenheten hos någon av dessa.46

Frikopplingen från rasism görs på olika sätt, bland annat genom att framhålla
distansen mellan de högerextrema partierna och de nazistiska och fascistiska
partier och rörelser som föregått dem. Därtill etableras en terminologi i vilken
rasismen — när termen överhuvudtaget används - definieras genom föreställ
ningen om biologiska raser och förekomsten av en tydlig raslig hierarki av både
egenskaper och värde, vilket till exempel är Muddes position.
I en diskussion om högerextrema partiers rasism uttrycker Muddes — indirekt
- ståndpunkten att det saknas rasistiska partier i de västeuropeiska parlamen
ten.47 Under huvudrubriken "exklusionism" definierar han fem olika termer:
rasism, etnopluralism, etnocentrism, antisemitism och xenofobi; att vi i detta
sammanhang använder ordet "term", istället för "begrepp" beror på artikeln sak
nar en teoretisk diskussion kring vad författaren vill beskriva och hur de olika
termerna hänger ihop. Ordet exklusionism definieras som "skillnaden mellan
grupper där en grupp (de) är exkluderade från vissa aspekter av livet i den andra
gruppen (vi)".48 I denna definition får alla tänkbara typer av grupper plats, och
den begreppsutredande diskussionen har följaktligen ingenting specifikt att göra
med processer som rasifiering och etnifiering.
Förutom att de fem termerna - tillsammans med en mängd andra tänkbara inordnas under rubriken "exklusionism" finns det ingen teoretisk koppling dem
emellan. Möjligen skulle man kunna se termerna som en normativ hierarki där
rasism är "värst" och xenofobi "minst värst", även om det inte framgår explicit.
Antisemitismen får närmast en egen status med ännu mer oklar inplacering i
relation till de andra termerna, samtidigt som begrepp/termer som islamofobi
och afrofobi saknas.
Muddes har utvecklat sitt perspektiv i en kritik av andra metoder att gruppera
högerextrema partier i "partifamiljer". Hans utgångspunkt är att detta snarare
45
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bör göras på grundval av deras ideologi — ett begreppsliggörande som baseras på
en kvalitativ textanalys av partiprogram och partitidningar. Muddes perspektiv
medför att den ideologiska kärnan reduceras till en förekomst av teman, och det
är tre teman som utkristalliseras — nationalism, xenofobi samt lag och ordning;
han nämner dock även välfärdschauvinism som ett möjligt tema. Dessa teman
analyseras var för sig, och vävs inte samman till en ideologisk helhet. Om detta
gjordes skulle man sannolikt relativt omgående upptäcka att nationalism, xeno
fobi och välfärdschauvinism svårligen kan samsas utanför en rasistisk tankeram,
och detta antagande framstår som än mer sannolikt mot bakgrund av att även
temat "lag och ordning genom en stark stat" tillhör den ideologiska kärnan.
En av de centrala referenserna i diskussionen kring högerextrema partier i
Västeuropa är Hans-Georg Betz.49 Till skillnad från Mudde anlägger Betz, vilket
vi noterade tidigare, ett genomarbetat teoretiskt perspektiv. En viktig beståndsdel
av detta perspektiv är förståelsen av övergången från industriella till postindustri
ella samhällen i Västeuropa, i vilken begrepp som globalisering, individualisering
— av risk — och fragmentering är centrala. Med hjälp av dessa begrepp skapas en
ram för hur Betz förstår framväxten av radikal högerpopulism. Samtidigt lyfter
han fram två centrala frågor, den nyliberala ekonomiska politiken samt invand
ringen och invandrarna. Betz anser att den sistnämnda frågan först och främst
utvecklas som en strategi för att nå arbetarklassen. I sin analys bygger Betz vidare
på Seymor Lipsets förståelse av fascismen under 1930-talet, som fokuserade på
medelklassens sökande efter lösningar i kristider.50
Detta tyder på att xenofobi har blivit den mest betydelsefulla reaktionen i
Västeuropa mot den andra stora utmaningen i samband med övergången till en
postindustriell individualiserad kapitalism, nämligen framväxten av en multietnisk och mångkulturell värld.51
Betz perspektiv representerar ett tydligt teoretiskt försök att förstå dessa par
tier. Trots detta är frågor om xenofobi och rasism underteoretiserade, även om
han tar hjälp av Manfred Kuechler som analytiskt särskiljer mellan tre former
som känslor gentemot utlänningar kan ta:
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50 Seymor M. Lipset Political Man: The Social Bases of Politics (Baltimore 1981).
51 Betz (1994), s. 172

61

[RJasism, främlingsfientlighet, och självförsvar [—] I den striktaste betydelsen,
är rasism tron att historien är en kamp mellan raser i stället för klasser eller
nationer. I en bredare definition är rasism tron på överlägsenhet hos en egen
ras eller etnisk grupp. I sin extrema form uppmanar rasism till förintelse av
andra rasmässiga eller etniska grupper (som nazisternas folkmord på judar och
zigenare); i mindre extrema former förnekar den andra rasmässiga eller etniska
grupper lika rättigheter och möjligheter oberoende av deras vilja att assimilera
och ackulturera, eller baserat på meriter.52

Den här ramen leder Betz fram till slutsatsen att det i extremhögerns partier
är frågan om xenofobi (och inte rasism). När han lite senare utvecklar resone
manget kring hur xenofobin uttrycks av radikala högerpopulistiska partier i syfte
att utnyttja folklig fientlighet mot invandrare och flyktingar, använder han sig
av begreppet "välfärdsstatschauvinism" — med referens till Andersen och Björk
lund53 — och skriver:
På den mest vardagliga nivån, har den radikala populistiska högern främjat
vad skandinaviska observatörer träffande har benämnt som en form av
"välfärdsstatschauvinism" - idén att välfärdstjänsterna bör begränsas till den
infödda befolkningen.54

Det Kuechler ser som en mindre extrem form av rasism, men icke desto mindre
rasism - "den förnekar andra rasmässiga eller etniska grupper lika rättigheter och
möjligheter" - är nästan samma sak som det Andersen och Björklund benämner
välfärdsstatschauvinism, vilket används på två partier som normalt inte betraktas
som de mest extrema. Återigen kan vi alltså se att forskare har stora problem med
att hantera frågan om hur det "onda" skall benämnas, och hur de systematiskt
väljer bort att använda begreppet rasism.
Vi kan alltså se att forskningen med hjälp av familjemetaforen kan isolera de
högerextrema partierna från de "normala", och genom hänvisning till förekom
sten av kriser och emotioner kan de naturalisera specifika sociala relationer och
(högerextrema) aktörers handlande. Med hjälp av begreppet familj kan de dess
utom separera extremhögerns partier — med en terminologi som betonar främ
lingsfientlighet, xenofobi, islamofobi - från den "riktiga" rasismen som framför
allt knyts till 1930-talets Europa. Betz hävdar till exempel att det är mycket
viktigt att särskilja olika processer:
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Trots stort stöd till rasistiska rörelser, oroväckande många fysiska attacker mot
invandrare och flyktingar och en allmän ökning av antalet fall av historisk
revisionism som förnekandet av förintelsen och av ren antisemitism, skulle det
dock vara fel att förväxla eller jämställa samtida främlingsfientlighet med den
rasism som präglade nazismen eller vit-makt.55

Vår uppfattning är att man utifrån de dominerande statsvetenskapliga och
politiskt sociologiska perspektiven — om än ofta outtalat — ser förekomsten av
rasism(er) som direkt kopplade till nazismen, och andra världskrigets slut som
en begravning av (europeisk) rasism. Det är en definition av begreppet rasism
som är mycket snäv, som fokuserar föreställningen om biologiska raser, och en
tydlig raslig hierarki av både egenskaper och värde. Den beskriver företeelsen i
termer av fördomar, irrationalitet och patologier, och ser den som en produkt
av reaktionära värderingar tillhörande det förgångna, vilka har ifrågasatts på det
normativa planet av den liberala demokratin, och på det rationella planet av
vetenskapen.
Ovan har vi försökt tydliggöra att den befintliga forskningen kring fenome
net högerextremism saknar en teoretisk diskussion om de analytiska begrepp
som används. Teoretiskt outvecklade termer som xenofobi, främlingsfientlig
het och invandringsmotstånd används för att normativt markera mot partierna
ifråga, eller för att på distans försöka beskriva - inte analysera — innehållet i
dessa partiers texter och retorik. Det saknas ett intresse av att förstå "ras", rasism
och rasifiering, diskussionen är i huvudsak ateoretisk, och undviker en djupare
analys. I motsats till den ovan nämnda forskningen betraktar postkoloniala och
antirasistiska forskare rasismen som central för en bredare samhällelig förståelse,
en ansats som David Goldberg sammanfattar med följande ord:
Ras har blivit ett centralt kriterium. Sytt under århundraden i sömmarna av det
sociala, bereder idén om ras (eller egentligen idéerna, för de är flera) de villkor runt
och genom vilka ett komplex av sociala förhoppningar, rädslor, oro, förbittring,
ambitioner, självupphöjanden och identiteter får utrymme att bli artikulerade.56

Genom att tala om rasismer i pluralis vill denna forskningsinriktning, till
vilken vi själva ansluter oss, framhålla att de utgör en etablerad del av samhället,
och inte en avvikelse från dess normer.

55 Betz (1994), s. 103.
^ David Theo Goldberg, The racialstate (Oxford 2002), s. 8, författarnas översättning.

63

The West and the Rest
Några få studier kring högerextrema partier öppnar upp för frågan om det hand
lar om ett globalt fenomen, genom att studera vad som framstår som liknande
partier även på andra kontinenter (Nord/Syd- Amerika, Oceanien, Sydasien).571
huvudsak är den här forskningen starkt eurocentrisk; det är Västeuropa som står
i fokus och i några fall hittar vi utblickar mot USA och — i allt större utsträck
ning— östra Europa, vilket torde hänga samman med EU:s utvidgningsprocess.58
Denna metodologiska etno- eller EU-nationalism, i vilken fantasin om Euro
pa som en gemensam enhet dominerar, minskar styrkan i de förklaringsmodeller
som med bredare komparativa perspektiv skulle kunna analysera den specifika
europeiska erfarenheten ur ett bredare perspektiv.
Det är inte bara frågan om hur det "onda" skall benämnas — xenofobi? främ
lingsfientlighet? — som är ett centralt teoretiskt problem hos forskningen om
den radikala extremhögern. Användandet av begreppet etnicitet är inte speciellt
frekvent inom den här forskningen, men det förekommer. Det är då tydligt
att man betraktar etnicitet som något som existerar "där borta", utanför det
Västeuropa som är etnicitetsbefriat — om det inte varit för invandrarna. Detta
innebär att etnicitetens närvaro som maktrelation även i (Väst-)Europa görs
osynlig. Lika osynlig görs den teoretiska diskussion som i många år förts runt
detta begrepp.59 Denna frånvaro av teoretisk reflektion kan exemplifieras med
Hans-Georg Betz, som hävdar att xenofobin inte är riktad direkt mot individer
eller grupper med annan etnisk bakgrund — för då skulle det kunna bli rasism.
Att det är så, argumenterar han för genom att hävda att fientlighet i Tyskland
inte enbart riktats mot gästarbetare (som bär etnicitet) utan också mot östtyska
migranter från DDR.60
Begreppet rasifiering erbjuder en annan förståelse av hur grupper som kodas
som etniska skapas genom att understryka att grunden för skapande av skillna
der är föreställningar baserade på kategorin "ras". Att Betz misslyckas med att
tydliggöra etnifierings- och rasifieringsprocesser i Tyskland tydliggör snarare en
brist i hans teoretiska modell — eller en ovilja att se etnicitet som närvarande i
Europa hos andra än utomeuropeiska invandrade — än frånvaron av etnicitet i
Europa.
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Feministiska kulturgeografer som Doreen Massey och Irene Molina har tyd
liggjort betydelsen av relationen mellan plats, tid och makt för förståelsen av
denna fråga.61 Vissa konflikter tolkas i termer av interetniskt våld, medan andra
(i Västeuropa) av — europeiska - forskare tolkas som ett problematiskt men icke
desto mindre rationellt svar på de spänningar som medborgare i Europa utsätts
för.
Dessa exempel tyder på att xenofobi mindre är ett uttryck för återupplivandet av
rasism än en önskan av befolkningen i de välmående västeuropeiska samhällena
för att skydda sina öar av välstånd mot en omvärld som präglas av fattigdom,
miljöförstöring, interetniskt våld och växande desperation. Konfronterade med
en genomgripande förändring av den ekonomiska och sociala infrastrukturen
med massarbetslöshet hemma, vänder sig de västeuropeiska medborgarna alltmer
inåt. Trötta av kulturella och politiska strider under de senaste två decennierna,
verkar de föga redo att möta de nya konflikter som kommer att uppstå kring
framväxten av multikulturella samhällen. Utsatta för kroniska underskott och
ökande statsskuld, är de inte längre villiga att avsätta pengar till dem som står
utanför den etablerade etniska, kulturella och sociala gemenskapen.62

Förutom att det blir problematiskt vad gäller de definitioner Betz själv använ
der63, hans svårighet att diskutera mer direkt vad rasism är i relation till postin
dustrialism (han utelämnar ett helt fält av teoretisk diskussion), och hans starka
motstånd mot att använda begreppet rasism, är ovanstående citat mycket upp
lysande då han på ett tydligt sätt medverkar i den diskursiva konstruktionen av
"väst och resten", genom att beskriva Västeuropas omvärld som kännetecknad
av fattigdom, miljöförstöring, interetniskt våld och ökande desperation. Notera
också den (etnocentriska) säkerhet med vilken "the rest" beskrivs i termer av in
teretniskt våld; trots att Betz är mycket väl medveten om existensen av våld mot
flyktingar, hatbrott mot migranter (och homosexuella), så placeras det intertetniska våldet i denna tolkningsram utanför det upplysta Europa.
Migranter är i viss mån närvarande i den här forskningen, bland annat i stu
dier som analyserar statens och andra partiers syn och praktik vad gäller migrationspolitik. Vidare finns det kvantitativa försök att koppla samman antalet
migranter med etablering och framför allt parlamentarisk framgång för höger
extrema politiska partier. Samtidigt är det intressant att notera hur forskningen
gör migranter till objekt, medan aktörskap förläggs å ena sidan till etablerade
61

Doréen Massey, Space, Place and Gender (Cambridge 1994); Irene Molina, "Intersektionella
rumsligheter", Tidskrift för genusvetenskap 3 (2007), s. 6—21.
62 Betz (1994), s. 103f, författarnas översättning.
63 För en kritisk diskussion, se till exempel Les Back & John Solomos, Racism and Society (New
York 1996).

65

partier och staten, eller till den manliga arbetarklassen, småföretagare och lägre
tjänstemän som i kristider letar sig fram till högerextrema partier. En speciell
effekt av dessa berättelser är hur rasifierade grupper beskrivs i relation till ekono
miska kriser. Medan det finns en närmast total enighet inom forskningen - låt
vara att förklaringarna varierar — om att migranter får betala en extra tung börda
för ekonomiska kriser så drabbas migranter inom forskningen om högerextrema
partier endast indirekt. De blir ibland till offer för rasistiskt våld, men eftersom
det inte finns framgångsrika rasistiska partier så är det huvudsakligen i form av
att utsättas för främlingsfientliga diskurser och xenofobisk politik.
Citatet ovan av Betz tydliggör också frånvaron av migranter på ett annat sätt;
dessa har under mer än femtio år av diaspora och exil genom varierade former av
migration organiserat sig i invandrarföreningar, i fackliga organisationer, i poli
tiska partier, etc. De har tillsammans med andra organisationer drivit frågor om
etnisk diskriminering på nationalstatlig och EU-nivå och de har krävt sociala,
ekonomiska, kulturella och medborgerliga rättigheter.64 Den här verkligheten
osynliggörs i forskningen om högerextrema partier. Utöver att det empiriskt är
problematiskt menar vi att det även teoretiskt får effekter för förståelsen av fram
växten av högerextrema partier.

Del två: På jakt efter en annan teoretisk ram
Är det inte att hamna i endimensionell förklaring att likställa alla praktiker som
är fientliga mot vissa kategorier människor utifrån mer eller mindre explicita
rasistiska föreställningar och använda samma analyser för både aktiva kriminella
nazister och respekterade SD-politiker i barn- och omsorgsnämnden, eller för
den delen att likställa deras aktiviteter med den rasism som finns inom etablera
de partier? Jo, det är endimensionellt och föga nyanserande, och vår analys leder
inte fram till sådana konklusioner. Däremot vill vi visa att en nyanserad analys av
rasism inte bara fångar nazistiska och självdefinierat rasistiska rörelser utan även
är tillämpbar på analysen av SD samt den parlamentariska och politiska miljö
som de rör sig i - den parlamentariska liberala demokratin.
En viktig debatt i relation till dessa frågor är risken att reifiera rasismen ge
nom en monolitisk tolkning av rasism som ideologi. Begreppet rasismer syftar
64

Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg (red.), Demokrati på svenska? Om strukturell
diskriminering och politiskt deltagande, SOU 2005:56 (Stockholm 2005); Diana Mulinari och
Anders Neergaard, Den nya svenska arbetarklassen. Facket och de rasifierade arbetarna (Umeå,
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till att understryka de varierade former som rasismen förkroppsligas i både histo
riskt och kulturellt med tonvikt på vad Paul Gilroy skriver om
konstruktionen, mobiliseringen och relevansen av olika former av rasistisk
ideologi och strukturering i specifika historiska förhållanden.65

Vi är influerade av sociologen Barbara Perry66 som tydliggör att våld mot speci
fika kategorier av människor bör förstås som extrema eller förstärkta aspekter av
den normalitet som kännetecknar västerländska samhällen.
Etniskt våld uppstår inom ett nätverk av tillåtande normer, antaganden,
beteenden, institutionella arrangemang och politik som är strukturellt
sammankopplade på ett sådant sätt att de återskapar de rasifierade och bekönade
hierarkier som präglar samhället i fråga.67

Att undvika ett endimensionellt perspektiv behöver inte innebära en total se
paration mellan den "normala" (liberala) demokratin och högerextrema partier,
vilket vi menar är slutsatsen inom det etablerade fältet. Vårt projekt syftar till
att identifiera det specifika för just SD och liknande partier. Men vi skriver om
SD inom ramen för praktiker som genom former av symboliskt våld producerar
ord som skapar smärta och som skapar polarisering mellan olika grupper av
medborgare. SD och radikala extremhögerpartier är omöjliga att förstå utanför
vad Perry definierar som en nod av idéer och praktiker som tillåter. Hon hävdar
att det — trots den kritik mot extremhögern som till exempel kommer till ut
tryck i politiska praktiker som "cordon sanitaire" - existerar en nod av idéer och
praktiker som verkar tillåtande, och som reproduceras genom deltagandet i talet
om "de andra". Att tillåta något är inte samma sak som att aktivt argumentera
för eller att känna igen sig i det.
Vi utgår ifrån den kunskap som visat att de flesta värderingar som SD lyf
ter fram i sin politiska agenda redan är introducerade i offentlighetens politiska
samtal, genom normer (kristen etik och västerländsk humanism i skolan), an
taganden (om migranter i media), praktiker (etnisk diskriminering) samt in
stitutionella och socialpolitiska aktiviteter och utspel (språktest, misstänkliggö
randet av flyktingar etc.).68 Sverigedemokraterna drar dessa föreställningar och
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Paul Gilroy, "The End of Antiracism", i James Donald och Ali Rattansi (red.), "Race", Culture
andDifference (London 1992) (författarnas översättning).
66 Barbara Perry, In theNameofHate: UnderstandingHate Crimes (London 2001).
67 Perry (2001), s. 1 (författarnas översättning).
68 Se forskningsantologierna utgivna av den statliga utredningen om makt, integration och
strukturell diskriminering; tillgängliga via <http://www.sweden.gov.se/sb/d/5073/a/45642>,
15/2 2010.

67

praktiker, vilka existerar mitt i den liberala demokratins kärna, till sin spets. De
reproducerar och utvecklar hierarkier mellan grupper som redan är etablerade.
Radikaliteten, om det kan kallas radikalitet, ligger i hur de presenterar lösningar
och genom dessa lösningar utvecklar deras variant på rasism.
Inledningsvis påpekade vi att en av bakgrunderna till vårt intresse för den här
studien finns i vår tidigare forskning kring rasismer. Vad som under lång tid kän
netecknade forskningen om rasism i Sverige var hur förekomsten av rasism hela
tiden förlades till samhällets periferi, ofta i form av en kombination av några få
och gamla individer som övervintrat från nazismens och fascismens 1930-40-tal,
eller ignoranta och okunniga problemungdomar i samhällets utkant. Genom
antirasistiska och postkoloniala teorier, huvudsakligen från anglosaxiska länder,
har det under de senaste decennierna växt fram en forskning med betydligt bre
dare perspektiv på rasism och rasistiska praktiker.69
Även om begreppet rasism mycket sällan används i studier av radikala höger
extrema partier så menar vi att det är dessa partiers framväxt som i allt högre grad
kommit att fungera som en representation för den överföringsprocess i vilken
en marginaliserad rasism närmat sig etablerade/institutionaliserade former för
rasism. Det går att urskilja två effekter som den här förändringen medfört. Å ena
sidan används "mjukare" begrepp såsom invandringsfientlighet, främlingsrädsla,
främlingsfientlighet, xenofobi med mera för att beskriva den här partifamiljen.
Å andra sidan fortsätter forskningen att bidra till att placera rasismen i samhäl
lets utkant genom mjukare synonymer. Med hjälp av begreppet rasismer och
mot bakgrund av den kunskap som börjar växa fram om radikala högerextrema
partier, menar vi att det är mer korrekt att se rasismen i två olika perspektiv. Vi
kan dels se en exkluderande rasism, vilken skulle kunna benämnas "förlorarnas
rasism", som är relaterad till de radikala högerextrema partierna; en rasism som
dessa partier på många sätt arbetar hårt för att retoriskt distansera sig ifrån. Men
vi kan även se en exploaterande rasism, eller en "vinnarnas rasism", vilken är en
integrerad del av kapitalismens globala reproduktion och som därmed befinner
sig i samhällets centrum.70
Genom att rasismen begreppsliggörs som en form av underordning tydliggörs
processer där talet om fenotyper och kultur används för att naturalisera de so69
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ciala kategorierna invandrare och etniska minoriteter på ett sätt som producerar
en vertikal hierarki. Den differentiella — eller uteslutande — rasismen etablerar
kategorin "den andre", och skapar därmed en föreställning om en radikal avvi
kelse, en kategori som inte hör hemma här, som är "oanvändbar", problematisk
och utgör ett hot. Vi menar att den här distinktionen kan användas för att skilja
på hur rasismer tar sig olika former av uttryck i postfordistiska samhällen, med
de rasifierade som objekt för de "vitas" klasskamp.
Just det exkluderande perspektivet har i flera studier av radikala högerextrema
partier setts som centralt för mobilisering.71 Det har ofta kopplats samman med
ungdomar, manuella arbetare och lågutbildade men det finns kanske fog för att
bredda vad som i den postfordistiska ekonomin kan förstås som osäkra positio
ner. Detta har till exempel Richard Sennett beskrivit i När karaktären krackelerar, där han gör tydligt att även tjänstemän och akademiker kan betraktas som
förlorare i ett arbetsliv som präglas av ökad flexibilitet och karriärmässig osäker
het, även om grupperna som helhet inte drabbas.72 Här kan vi även knyta an till
teorier om så kallad "relativ deprivering" som en möjlig rekryteringsgrund för
radikala högerextrema partier.73
Att helt och hållet fokusera på kopplingen mellan den postfordistiska utveck
lingen, föregivet "vita förlorare" och rasism, tenderar att osynliggöra det som vi
menar är en vinnarnas rasism — för att inte tala om migranternas situation och
erfarenheter. Vinnarnas rasism är en produktiv, eller till och med superexploaterande, rasism där "de andra" naturaliseras som lågavlönad arbetskraft speciellt
inom tjänstesektorn och i den informella sektorn i västvärlden, och allmänt som
lågavlönad arbetskraft i ett globalt perspektiv.74 Vinnarnas rasism är också fundamentet för att förstå den geopolitiska och ekonomiska världsordningen. Den
här formen av rasism tenderar ofta att osynliggöras i Västeuropa genom att den
är produktiv och inte artikulerad på det direkta sätt som radikala högerextrema
partiers politik ofta är, trots deras ambition att civilisera sin retorik. Att närma
sig frågan om rasismer på det här sättet tydliggör också att det finns två olika
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logiker i den rasism som rasifierade grupper utsätts för. Medan det i "vinnarnas"
rasism är centralt att "de andra" är närvarande för att dominans och exploatering
skall kunna ske så tenderar "förlorarnas" rasism att vilja producera en särskiljning, exkludering och i sin förlängning ett utraderande av "de andra".

Avslutande reflektioner
Vi har i artikeln försökt etablera en kritisk dialog med forskningen kring extrema
högerradikala partier som vetenskapligt fält. Vi kommer avslutningsvis att kort
fattat markera några noder av oenighet mellan de perspektiv som vi förkroppsli
gar och den hegemoniska förståelsen av dessa partier. Den första oenigheten
handlar om förståelsen av rasismen som fenomen. Ett av våra centrala argument
genom texten är att de analytiska begreppen rasifiering och rasism möjliggör mer
nyanserade och historiskt kontextualiserade tolkningar kring extrema högerradi
kala partiers framväxt. De tillåter tolkningar som dels ifrågasätter föreställningen
om rasismens frånvaro i de högerextrema partierna, men också ifrågasätter en
smått utopisk och nostalgisk syn på västerländsk liberal demokrati, där allt är
gott och rasism framstår som totalt främmande.
Vi hävdar att en förståelse av dessa politiska partier kräver en historisk förstå
else av kontinuitet och förändring av rasismen som ideologi, inte minst skiftet
från biologisk rasism till kulturell rasism och att den förståelsen försvagas om
rasismen som ideologi begränsas till nazism.75 Att förstå rasismen som ideologi
skapar en arena där det är möjligt att utforska varför just rasismen är grundläg
gande, istället för att skapa en mekanisk modell som naturaliserar rasismen, där
stöd till dessa partier presenteras som en "medfödd" effekt av krisen. Vi hävdar
också att en förståelse av rasifieringsprocesser är grundläggande för att kunna
fånga skapandet av gränser mellan olika grupper och kategorier. De "alternativa"
termer som används — invandrarfientlighet, xenofobi etc. — etablerar en diskurs
i vilken Europas koloniala och rasistiska arv lokaliseras till det förflutna. Underteoretiserandet av etnicitet, där etnicitet länks till migranter, osynliggör vithet
som en privilegierad position och de rasifieringsprocesser som skapar "etniska"
minoriteter.76
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Vi har även en annan ståndpunkt om var fenomenen skall placeras. Det är
inte underprivilegierade gruppers respons till krisen som förklarar stödet till
dessa partier. Det är uppenbart att andra underprivilegierade grupper, inte minst
arbetarklasskvinnor och arbetarklasser i en rad länder i Tredje Världen, utvecklar
andra former för att förmedla deras motstånd mot förändringen av de europeis
ka välfärdsstaterna. Det är å ena sidan former för stöd från grupper som upplever
att de har berövats något som man anser sig ha rätt till i egenskap av "vit" och
"man". Vi använder begreppet exkluderande rasism - även förlorarnas rasism för att fånga den politiska artikulering som utspelar sig mellan dessa grupper och
partier men vi kopplar också förlorarnas rasism till den produktiva rasism som
de privilegierade klasser är bärare av, den exploaterande rasismen eller vinnarnas
rasism. Den första varianten är defensiv, vill försvara och utplåna. Den andra är
offensiv och vill exploatera och skapa profit. Modellens styrka ligger i att för
stå rasismer som ideologier med förmåga att interpellera olika klasser och olika
samhälleliga grupper för olika projekt och taktiker. Det är en tolkningsram som
generellt sett saknas i den etablerade forskningen om dessa partier, vilken istället
etablerar en "vi"-gemenskap inom ramen för den liberala demokrati som är fö
regivet fri från rasism; en gemenskap som identifierar sig med demokratiska vär
deringar. Med denna etablering osynliggörs övergången från marginella former
av rasism (som dem som till exempel nynazister förkroppsligar) och mer insti
tutionaliserade former - till exempel den form av rasism som SD representerar.
En av premisserna för detta argument är att vi betraktar genus och sexualitet
som fundamentala sociala relationer för förståelse av senkapitalismen. Vi utgår
från att det politiska fältet är såväl bekönat som sexualiserat. Det innebär bland
annat att vi uppmärksammar, dels, det tydliga historiska sambandet mellan ra
sism, sexism och homofobi, dels den centrala roll som kvinnor har haft i nazis
tiska och fascistiska rörelser, och - inte minst - den grundläggande metaforiska
och symboliska betydelse som kvinnan och kvinnokroppen har haft i det höger
extrema projektet att skapa gränser mellan grupper. För oss är det uppenbart, att
avsaknaden av en feministisk förståelse minskar och begränsar den etablerade
vetenskapliga förståelsen av högerextremismen på ett betydande sätt. Att det är
kvinnor som är ledare för de stora högerextrema partierna i Norge och Danmark
är ingen tillfällighet. Inte heller att kvinnors kroppar är en projektionsyta för
kampen om de "europeiska värdena".77
Vår epistemologiska utgångspunkt i denna artikel är att allt kunskap är situ
erad, och att alla forskare är lokaliserade i specifika historiska och kulturella ra77
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mar.78 Syftet med att situera oss själva på detta sätt är att erbjuda läsaren en "stark
objektivet" som avviker från de diskurser om neutralitet och distansering som
ofta återfinns inom etablerad forskning, och som implicerar tydliga teoretiska
och normativa - samt inte sällan emotionella - antaganden om hur ett problem
skall definieras och lösas.79
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"Det är rasistdagen imorgon!"
Samtal om tillhörighet, möjlighet och plats i klass 9b
Fredrik Hertzberg

Identitet och tillhörighet
"Identitet" har varit ett nyckelbegrepp i sociologiskoch annan samhällsvetenskaplig
forskning om ungdomar med migrantbakgrund och deras liv under det senaste
tjugo åren. Det gäller såväl svensk som utländsk forskning, och det finns skäl för
detta. Med identitetsbegreppet kan den samhällsvetenskaplige forskaren beskriva
hur individer genom att relatera till olika sociala grupper placerar sig i ett socialt
universum, samtidigt som de aktivt förhåller sig till de omfattande samhälleliga
strukturer — språkliga, organisatoriska, materiella — som ingen människa i
sitt vardagliga liv kan undgå. Den sociala identiteten beskriver de lojaliteter,
tillhörigheter och självuppfattningar som är möjliga och önskvärda att tillgå.
Begreppet refererar också till flera dynamiska processer: dels växelspelet mellan å
den ena sidan behovet av upplevd konstans, kontroll och autonomi ("ontologisk
säkerhet") i tillvaron, och å den andra sidan kravet på och önskan att hantera vitt
skilda sociala situationer, roller och rollförväntningar1; dels växelspelet mellan
att benämna och presentera sig själv (och den grupp den man vill tillhöra) och
att bli benämnd, utpekad eller interpellerad.2 Det är den sistnämnda dynamiska
processen som står i fokus för denna artikel. Etnologen Åsa Andersson utvecklar
detta tema på följande sätt i sin avhandling Inte samma lika:
När människor försöker orientera sig i en alltmer mångtydig tillvaro uppkommer
[...] nya typer av kategoriseringar för att gruppera människor. Det sker dock inte
1
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Jmfr Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity. Self and Society in Late Modernity
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hur som helst i ett öppet och fritt identitetsspel. Makt- och dominansförhållanden
är ofta avgörande för hur människor kommer att kategoriseras och grupperas.
Människor tillskriver sig själva identitet - tillhörigheter och avstånd - och
tillskrivs också identitet, av andra i omgivningen. Dessa identifikationskategorier
formas delvis av och griper in i de sociala differentieringsprocesser som utgör
effekten av senmoderna ekonomiska förhållanden i form av tillgång till arbete,
arbetsdelning, inkomstskillnader och därav möjligheten att välja boende,
konsumtionsmönster och så vidare/

Identitet är således inte bara en fråga om vem man vill vara, utan även om vem
man tillåts vara och vem man tvingas vara. Den sociala stratifieringen utgör en av
grundförutsättningarna för vilka identitetsformer som finns att tillgå. En annan
central fråga är vilka "identifikationsideologier" som finns att tillgå i ett samhälle.4
Identifikationsideologier är, med Richard Jenkins ord, avgränsade föreställningar
och försanthållanden om hur den sociala världen är och bör vara beskaffad;
försanthållanden som används för att utforma kriterier för grupptillhörighet
likväl som principer för inkludering och exkludering.5 Etnicitet, "ras" och/
eller nationalitet utgör i de flesta samtida samhällen kraftfulla och inflytelserika
identifikationsideologier, vilka pekar ut gränserna för tillhörighetens och
lojalitetens former. En viktig egenskap hos dessa ideologier, vilket inte minst
migranter och inte minst deras barn ofta varseblir, är att de identitetsformer som
de frammanar vanligen är ömsesidigt uteslutande. Man är helst det ena eller det
andra; möjligheten att vara "både-och" är vanligen en produkt av förhandling
och kompromisser.
Asymmetriska

maktrelationer

påverkar

i

hög grad

formeringen

av

etniska, nationella eller rasifierade sociala identiteter. I de nationalistiska
identifikationsideologier där en idealiserad språklig och kulturell homogenitet
får motivera föreställningen om folklig gemenskap och enhet, och anspråket på
nationell suveränitet, blir närvaron av migranter och andra etniska grupper och
identiteter en anomali.6 Den etniska variationen definieras som ett problem,
vilket måste hanteras. Detta problemformuleringsprivilegium är en viktig aspekt
av majoritetens makt över minoriteten. Majoriteten har betydligt större möjlighet
att benämna minoriteter och deras företrädare än omvänt. De kan skapa externt
definierade sociala kategorier som skär tvärs över de gränslinjer som dras upp
av de dominerade gruppernas egna självbeskrivningar och internt definierade
3
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kategorier. De förhållanden som de externa kategoriseringarna tar fasta på kan
mycket väl grunda sig på en egenskap eller ett socialt förhållande som inte ingår
i de kategoriserades självpresentation, och det är möjligt att framhållandet av
denna egenskap upplevs som nedsättande av de beskrivna.7 Mot bakgrund av
detta är det rimligt att anta att den etnonationalistiskt definierade majoritetens
diskursiva hegemoni — liksom den sociala stratifieringens effekter — är påverkande
och närvarande när ungdomar med utländsk bakgrund artikulerar sina sociala
identiteter.8
I denna artikel kommer jag att studera hur en grupp unga kvinnor förhåller
sig till olika sociala kategorier och tillhörigheter som kommer till uttryck runt
omkring dem i deras vardag, och hur de artikulerar en egen självförståelse och
kategoriserar sig själva med hjälp av - eller i opposition till - dessa kategorier och
tillhörigheter. Intresset riktas mot deras förhållningssätt till sociala kategorier
såväl som mot de bilder av olika sociala kategorier som omger dem och tränger
sig på dem via olika medier. Det handlar huvudsakligen om hur de tänker och
talar om kategorierna "svensk", "invandrare" och boende i "förorten", men
även om hur de presenterar sig själva på andra sätt, med hjälp av mer eller
mindre kontextbundna tillhörigheter. Studiet av självförståelse och identitet
tar sin utgångspunkt i ett intresse för deras förhållningssätt till studier och
arbete, men avslutas med en beskrivning av hur intervjupersonerna hanterar
hotet om och förekomsten av högerextremt, rasistiskt våld. Ett sätt att beskriva
denna förskjutning av fokus är att säga att artikeln börjar med att studera den
strukturella eller institutionella rasismens effekter, för att sedan gå över i en
analys av den högerextrema rasismens effekter.
Artikeln beskriver således hur en grupp ungdomar förhåller sig till tre
påtagliga och negativt färgade aspekter av invandrarskapets predikament i det
svenska samhället - förekomsten av socioekonomisk och geografisk segregation,
externt definierad social kategorisering samt rasistiskt våld. Detta förhållningssätt
7

8

Fredrik Hertzberg, Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet. Hur arbetsförmedlare beskriver en
etnisk delad arbetsmarknad (Stockholm 2003), s. 14; för en diskussion om begreppen internt
respektive externt definierade sociala kategorier, se Jenkins (1997), s. 56ff.
Det finns relativt gott om samtida svensk forskning som bekräftar detta antagande, se t.ex.
Aleksandra Ålund, Multikultiungdom (Lund 1997); Anita Brnic, Speaking of Nationality.
On Narratives of National Belonging and the"Immigrant" (Göteborg 2002); Ove Sernhede,
AlieNation is my Nation. Hipbop och unga mäns utanförskap (Stockholm 2002); Andersson
(2003); Richard Jonsson, Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språk i en högstadieskola
(Stockholm 2007); Mats Trondman, "Cecilias dilemma - att vara eller inte vara invandraren", i
Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban och Aleksandra Ålund (red.), Ungdom,
arbete, medborgarskap. Strategier för inkludering i den mångetniska storstaden (Umeå 2007); Nils
Hammaren, Förorten i huvudet. Unga män om kön och sexualitet i det nya Sverige (Stockholm
2008).
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aktualiserar, vilket vi kommer att se, flera mångbottnade existentiella och etiska
frågor: hur ser samhället och den sociala gemenskapen ut, vilka möjligheter har
olika grupper av människor, vilka livsvillkor präglar människors liv, hur bör
en rättvis beskrivning av detta samhälle och dessa människor se ut, vad skall
man göra för att lyckas i livet? Med referens till sociologen Mats Trondman
sorterar jag in dessa grundläggande frågor i tre kategorier: epistemologiskt
sannfärdighetssökande (hur ser världen ut, hur förhåller sig detta sökande
till människors livsvillkor, självförståelseformer och livschanser?), de sociala
representationernas politiska filosofi (hur bör olika individer och grupper
representeras?) och det individuella produktiva aktörskapet (hur skall man
förvalta sina egna möjligheter och begränsningar).9 Med hjälp av dessa begrepp
kan jag sortera intervjumaterialet, samtidigt som det blir tydligt i vilka olika
sammanhang som social identitet och självförståelse kommer till uttryck.
Mitt intresse för ungdomarnas bild av sitt eget aktörskap i relation till arbete,
studier och framtid var centralt för det forskningsprojekt som denna studie var
en del av, ett forskningsprojekt på det numer nedlagda Arbetslivsinstitutet där
vi studerade ungdomars övergång från skola till arbetsliv, och den betydelse
som tillhörighet — såväl internt som externt definierad — och identitet har under
denna process.10 Min delstudie i detta projekt fokuserade ungdomars val av
program till gymnasiet, och hur deras väljande formades av föreställningar om
vad som är önskvärt och/eller möjligt att arbeta med i framtiden. Ett särskilt
intresse riktades just mot frågan om hur sociala positioner och identiteter kan
prägla dessa föreställningar.11 Artikelns fokus på hur ungdomar hanterar hotet
om och närvaron av rasistiskt våld är däremot helt och hållet en produkt av att
de intervjuade själva i relativt stor utsträckning kommenterade och diskuterade
detta. Frågan om våld och rasism dök upp mot slutet av båda de gruppintervjuer
som denna artikel bygger på. Intervjuerna var av fokusgruppskaraktär, där
deltagarna kommenterade och tog ställning till påståenden om studier, arbetsliv
och olika gruppers möjligheter i arbetslivet.12
Vi möter sju unga kvinnor i denna artikel: Abeni, Ceyda, Feray, Hafize,
Martina, Nika och Oznur. Samtliga gick i Näsbyskolans nionde årskurs när jag
träffade dem, och de var i färd med att välja program till gymnasiet, avsluta

9

Trondman (2007), s. 164f.
Se Dahlstedt, Hertzberg, Urban och Ålund (2007).
11 Jmfr Fredrik Hertzberg, "Gymnasievalet och bilder av framtiden på en etniskt delad
arbetsmarknad", i Dahlstedt, Hertzberg, Urban och Ålund (2007).
12 I bilaga 1 till denna bok redovisas fokusgruppsintervjuernas påståenden.
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grundskolan och förbereda sig inför gymnasieskolan.13 Samtliga tjejer bor i
Näsby, och med undantag för Abeni har alla vuxit upp där, och de var antingen
födda där eller hade kommit dit i väldigt unga år. Abeni kom till Sverige och
Näsby från Etiopien för tre år sedan. Ceyda och Oznurs föräldrar kom till Sverige
från Turkiet under 1980-talet, och ungefär samtidigt kom Feray och Hafizes
föräldrar från den del av Kurdistan som ligger i Turkiet. Martinas mamma är
liksom Martina själv infödd stockholmare, och pappan kommer ursprungligen
från Finland; Nika kom från Bosnien till Sverige tillsammans med sina föräldrar
när hon var i förskoleåldern. Föräldrarnas yrke och socioekonomiska position
kommer att diskuteras längre fram i artikeln. Vad gäller programvalet till
gymnasiet, som var centralt för forskningsprojektet men som är inte diskuteras
i denna artikel, har Abeni, Ceyda och Feray valt samhällsprogrammet med en
ekonomisk inriktning, Oznur och Hafize har valt samma program men med en
medicinsk inriktning, och Martina har valt hotell- och restaurangprogrammet.

Det produktiva aktörskapet
Den första gruppintervjun tog sin utgångspunkt i frågor som kan sammanfattas
med begreppet "det produktiva aktörskapet", men avslutades med en diskussion
som handlade om olika identitetsformer och relationen mellan invandrade och
infödda eller majoritet och minoritet. Den sistnämnda diskussionen var spontan
i så motto att den inte var direkt föranledd av någon av mina intervjufrågor, utan
togs upp av en intervjuperson. Första delen av intervjun var i större utsträckning
"regisserad" av min manual, men frågan om det produktiva aktörskapets natur
kom att dock diskuteras spontant redan i intervjuns början, när jag beskrev
förutsättningarna för intervjun.
Fredrik: Alltså, det är så här, ni skall säga vad ni tycker, inte vad ni tror att man
borde tycka. Om man tycker att skolan är dålig skall man säga det, om man
tycker att skolan är bra skall man säga det.
Oznur. Skolan är tråkig.
Feray: Jag skulle vilja säga ... en, ett tal till alla knarkare och langare: ni softar
nu, men vänta i framtiden! (skratt)
Oznur. Shoo/
Feray: /Det är sant, dom har det soft nu, och så jobbar vi, men sen, i
framtiden/

13

Samtliga namn i artikeln är pseudonymer. Ortsnamnet Näsby är fingerat, andra ortsnamn är
utbytta mot ortsnamn i Stockholmsområdet med likartade konnotationer.
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Oznur. /Men vad betyder "softar"?
Feray. Oj, alltså det/
Fredrik: Jag vet.
Oznur. Alltså, dom som inte pluggar nu, dom kommer inte att ha en bra
framtid, det är ju sant.
"Ett tal till alla knarkare och langare: ni softar nu, men vänta — i framtiden". Med
denna sekvens sammanfattar Feray på ett mycket tydligt sätt en ståndpunkt som
framför allt hon, Oznur och Ceyda återkommer till under den första intervjun:
den som satsar på studier skapar sig en möjlighet till en bra framtid; de som inte
satsar på skolan kommer med all sannolikhet att få det mycket sämre. De som
använder droger idag, och som kanske finansierar sitt (miss)bruk med att langa
kanske har det "soft", idag, men det är inte en strategi som är hållbar på sikt, in
för framtiden. Den produktiva strategin, att satsa på studier, avgränsas från och
framställs i relief till det missbruk och den kriminalitet som är en negativt lad
dad och improduktiv strategi. "Skolan är en biljett till framtiden" säger Oznur
strax innan den ovan återgivna sekvensen; det är ett annat tydligt uttryck för den
ståndpunkt som hon och hennes kamrater omfattar.
Längre fram under intervjun utvecklas detta tema ytterligare. Det produktiva
aktörskapet definieras och ges innehåll i en diskussion om betydelsen av att satsa
på skolan och de vedermödor som denna satsning kräver. Ett av gruppintervjuns
påståenden, "jag börjar tröttna lite på skolan, och vill helst ut i arbetslivet så
fort som möjligt", bemöts med ambivalens. Man förhåller sig först bekräftande,
för att sedan ta avstånd. "Ibland kan man vilja det", anser Ceyda, trots att
"det är fel". Oznur är inne på samma linje: "man kan ju tröttna på skolan",
påpekar hon, "ibland kan det bli för mycket", men hon understryker ändå att
det vore fel att ge upp; de som slutar skolan redan efter nian "har förstört hela
livet". Hon är övertygad om att man kommer att ångra sig, om man ger efter
för skoltröttheten och avslutar studierna. Det som får intervjupersonerna att
tröttna på skolan är läxorna. De är många och omfattande, och kräver en hel del
hemarbete. Ceyda uppger att hon inför varje prov sitter och pluggar till tio-elva
på kvällarna. Om Ceydas uppgifter stämmer, innebär perioden innan proven en
arbetsdag på 14-15 timmar, inklusive matraster. Trots det hårda arbetsbetinget
kvarstår betoningen av det individuella ansvaret. Den som läser läxor lyckas,
påpekar Feray: "dom som gör det, dom får bra resultat, dom som inte gör det får
skylla sig själva". Intervjupersonernas föreställning av det produktiva aktörskapet
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- det handlande som leder till det i sammanhanget relevanta framgångsmåttet
- kräver uppenbarligen ett tydligt individuellt ansvar och en vilja att underkasta
sig hårt arbete.
Samtidigt som intervjupersonerna beskriver nödvändigheten av att anstränga
sig och sköta sig i skolan, markerar de en tydlig distans mot dem som avviker
från det produktiva aktörskapets imperativ. De löper risken att misslyckas; inte
enbart för tillfället, utan även på längre sikt — "för livet". Det är stora risker som
associeras med ett misslyckande i skolan; och bland dem som inte lever upp till
de hårda kraven möter vi ju, enligt Feray, inte bara dem som "softar" utan även
dem som knarkar och langar. Jag tror att man kan förstå dessa ståndpunkter
och positioneringar som en form av situationell identitetsmarkering. När
ungdomarna definierar sitt eget produktiva aktörskap, eller, med Mats
Trondmans ord, "förvaltandet av sina egna möjligheter och begränsningar",
uttrycker de även en självpresentation - vi är de duktiga, flitiga och ambitiösa.14

Egna och andras viljor
Vi har sett, att frågan om hur man skall lyckas i skolan för dessa intervjupersoner
till stora delar överlappade med frågan om hur man skall lyckas i livet eller
tillvaron i stort. Att lyckas och prestera bra i skolan är ett centralt mål, och ett
misslyckande i skolan, med skolframgång som måttstock, är liktydigt med en stor
- social - risk. Med vad är då ambitionens, flitens och envishetens mål? Vad eller
vem är det som avgör vilken form och vilket innehåll den önskvärda framtiden
skall ha? Dessa frågor utgör en annan aspekt av det produktiva aktörskapet, än
den vi diskuterat hittills: hur går det till när inriktningen på detta handlande
fastställs? Vilka andra aktörer är delaktiga i denna process, och vilka bilder eller
diskurser har varit mest inflytelserika?
För intervjupersonerna spelade föräldrarna en stor roll i detta sammanhang.
Deras önskemål var väl kända och tillskrevs en stor betydelse. Men intervju14

Denna självpresentation är förvisso även präglad av villkoren för kommunikation i det
samtal som den uttrycks i. Det samtal och den situation som forskningsintervjun etablerar
skiljer sig i många väsentliga avseenden från de kontexter som ungdomarna i fråga vanligtvis
kommunicerar i, vilket sannolikt påverkar både innehållet och formen i de yttranden som
uttrycks under intervjun; jmfr Charles Briggs, Learninghow to ask. A Sociolinguistic Appraisal
of the Role ofthe Interview in Social Science Research (Cambridge 1986), kapitel 6. Det är helt
enkelt svårt att fullt förstå hur viktig ambitionen och fliten är för de sociala identiteter som de
intervjuade uttrycker utanför intervjusituationen. I denna artikel saknar jag dock utrymme nog
att diskutera hur ungdomarnas identitetsmarkeringar och andra uttryck präglas av villkoren för
kommunikationen i samtalssituationen, och vad som är resultat av denna påverkan.
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personerna var ambivalenta. Å den ena sidan var de tydliga med att markera
en gräns för föräldrarnas inflytande i studie- och yrkesvalsfrågan. Valet av
inriktning på studierna bör inte överlåtas till föräldrarna. Å den andra sidan var
intervjupersonerna väl medveten om att de hade en del åsikter om vilka framtida
yrken som är lämpliga respektive olämpliga, och dessa åsikter erkändes vara
fullt legitima. Åsikterna var direkt relaterade till föräldrarnas egna erfarenheter
i arbetslivet.
Martina: Ok. "Mina föräldrar tycker att jag i princip får välja vilket arbete som
helst, men de tycker nog att det är bäst om jag jobbar med samma saker som
de." Nä.
Oznur: Nä.
Feray: Nä.
Ceyda: Jo, det finns vissa.
Feray. Min mamma jobbar i Råcksta, tar hand om gamlingar och sånt, och
det vill hon nog inte att jag skall bli.
Fredrik: Ja, jag tänkte fråga det, vad jobbar era föräldrar med? Det skulle vara
kul att veta.
Feray. Alla jobbar med samma saker.
Oznur. Pizzeria! (Skratt) Nä. Min pappa jobbar på pizzeria ... eller, han äger
en restaurang. Och min mamma brukar gå och hjälpa till en gång i veckan, hos
honom, fast det är typ inget jobb, det är bara en gång i veckan. Hon är hemma
annars. [...] Hon har jobbat med jättemånga olika grejer.
Hafize: Okej, min pappa jobbar på pizzeria, min mamma jobbade på
bibliotek, fast nu är hon mammaledig.
Feray. Min mamma jobbar på Råcksta sjukhus med Ceydas mamma. Och
min pappa är taxichaufför. Och min bror jobbar på ... eh, en pizzeria.Ceyda:
Min mamma jobbar på ... ja, i Råcksta. Tar hand om dom gamla. Och hon alltså,
min mamma brukar säga "ta mig", typ så här som en förebild, alltså, för, om man
inte pluggar så blir det så. Så blir det dåligt ett jobb.
Fredrik: Jaha. Hon tycker att det är dåligt själv?
Ceyda\ Hon säger att det är för liten lön och så.
Feray: Och sen ... ja. Man blir jättetrött där också.
Ceyda: Ja, axlarna och sånt. Det är inte roligt. Dom har lite så här ... mentalt
sjuka, gamla. [...]
Martina: Min mamma jobbar med samma som dom här, fast i Nacka. Och
min pappa, han jobbar som byggarbetare, och min storasyster som ... alltså, hon
jobbar på samma jobb som min mamma ... och så jobbar hon som personlig
assistent, får såna här ... alltså, för en kille som har det svårt med läxorna och
grejer. [...]
Fredrik: Ja, men alltså, det är inga föräldrar som säger, typ/
Oznur: /Nä, dom själva har inget värsta bra yrke. Okej, om dom hade det,
men ...
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Föräldragenerationen arbetar alltså i serviceyrken i privat och offentlig sektor, i
yrken som faller inom kategorierna Illb (lägre tjänstemän) och VII (arbeten i an
ställningar som inte kräver kvalifikationer) i Socioekonomiskt index (SEI). Det
är generellt sett de yrken som har den lägsta timlönen, de sämsta arbetsförhål
landena — enformiga, psykiskt ansträngande och med låg grad av inflytande över
de egna arbetsuppgifterna15 - och som är mindre trygga, eftersom frånvaron av
specifika kvalifikationskrav gör arbetstagarna relativt lätt utbytbara.16 Det förhål
landet att intervjupersonernas föräldrar uteslutande arbetar inom dessa SEI-kategorier kan ses som en aspekt av det sociologen Carl-Ulrik Schierup benämner
"arbetets etniska delning".17 Denna delning kommer bland annat till uttryck i
att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i branscher med hög
andel okvalificerade yrken18, liksom i "atypiska" arbeten — dvs. anställningar som
är på deltid, tillfälliga eller tidsbegränsade — samt anställningar i åtgärdsform,
som är offentligt organiserade och ofta påtvingade.19 Deras arbeten präglas ge
nerellt sett av sämre löneutveckling, sämre arbetsvillkor20 och mindre trygghet.21
Intervjupersonernas föräldrar förefaller angelägna om att deras barn inte skall
hamna i samma positioner som de själva. Ceydas mamma lyfter till exempel
fram sin egen yrkeskarriär som ett negativt exempel, vad som kan hända när
man inte studerar: man blir tvungen att ta ett jobb där man blir trött och
utsliten, får ont i axlarna, och har inte någon vidare hög lön alls. Föräldrarnas
förhållningssätt till barnens studie- och yrkesval är uppenbart präglat av deras
position i arbetslivet, och bidrar till att peka ut var den lämpliga nedre gränsen
för karriäraspirationerna är. Det är inte ett abstrakt hot om statusförlust som
pekar ut den nedre gränsen, utan levda erfarenheter av det yrkesliv som man
vill att barnen skall undvika och välja bort. Det produktiva aktörskapets mål
och inriktning får därmed en allmän form av föräldragenerationens negativa
erfarenheter. Tjejerna tar heller inte avstånd från föräldrarnas synpunkter,
15

Jan O. Jonsson, "Social skiktning och klass", i Christopher Edling och Jens Rydgren (red.),
Social handling och sociala relationer (Stockholm 2008), s. 227ff.
^ Anna Sjögren och Yves Zenou, "Integration eller utanförskap? En teoriöversikt", Ekonomisk
Debatt (2007), s. 7-20.
17 Carl-Ulrik Schierup och Sven Paulsson (red.) Arbetets etniska delning. Studier från en svensk
bilfabrik (Stockholm 1994); Carl-Ulrik Schierup, "Den sociala exkluderingen i Sverige.
Migration, arbetsmarknad och välfärdsstat i förändring", i Paulina de los Reyes (red.)
Arbetslivets (o)synliga murar (Stockholm 2006).
18 Integrationsverket, Statistikrapport 2004: statistisk uppföljning av Rapport Integration 2003
(Norrköping 2005).
19 Andreas Jonsson och Mårten Wallette, "Är utländska medborgare segmenterade mot atypiska
arbeten", i Arbetsmarknad och arbetsliv (2001), s. 153-168.
20 Mikael Hjerm, "Arbetsmiljö", i Joachim Vogel, Mikael Hjerm och Sven-Erik Johansson (red.).
Integration till svensk välfärd? Om invandrares välfärd på 90-talet (Stockholm 2002).
21 Jonsson och Wallette (2001).
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utan det förefaller som att de i högsta grad anser dem relevanta och legitima.
Synpunkterna ligger i linje med deras egna tankar - i sina framtidsplaner riktar
de in sig mot andra yrkesnischer, med ett undantag. Ceyda och Feray vill plugga
ekonomi och jobba på bank eller bli ekonomihandläggare, Hafize vill bli polis
och Oznur vill bli psykolog, polis eller sjukgymnast; undantaget utgörs av
Martina, som vill arbeta i restaurangbranschen, och helst starta ett eget café.

Svenska fördelar och nackdelar
Vi kan således se att intervjupersonernas klassposition i stor utsträckning bestäms
av arbetsmarknadens etniska delning; föräldrarna arbetar — eller har arbetat —
inom typiska "invandrarjobb". Erfarenheterna från denna specifika position är
sålunda en del av den kontext inom vilken intervjupersonernas ståndpunkter om
det produktiva aktörskapet artikuleras. Ovan har vi kunnat se att positionen i
fråga är av betydelse åtminstone för den riktning som det produktiva aktörskapet
har, dvs. för hur aspirationerna inför den framtida yrkeskarriären tar form. Vi
har också kunnat se att vissa kontextberoende identitetsmarkeringar har kommit
till uttryck — i relation till skolan. Men frågan om skola, arbete och framtid har
än så länge inte lett fram till att teman som tillhörighet och identitet explicit har
diskuterats, och inte heller företeelser som diskriminering, rasism, etnicitet eller
invandrarskap. Fortfarande återstår det att beskriva hur ungdomarna relaterar till
den arbetsmarknad och det samhälle som de lokaliserar sin framtid till.
Så småningom dök även frågor om tillhörighet, identitet och social
lokalisering upp under gruppintervjun som därmed - med Mats Trondmans ord
- gick över från det produktiva aktörskapets problematik till ett epistemologiskt
sannfärdighetssökande - hur ser det ut i världen och samhället, och vad skall
man ta fasta på om man vill ge en rättvis bild av världen eller samhället? Samtalet
tog sin utgångspunkt i frågan om det fanns en poäng med att studera utomlands,
men gick rätt fort över till frågan om vad som är bra eller dåligt i Sverige, och vilka
möjligheter som finns eller saknas där. Feray berättade om sina kusiner som hade
åkt till England för att studera, men frågan om de utländska utbildningarnas
eventuella fördelar ledde till att flera intervjupersoner istället lyfte fram det
svenska utbildningssystemets fördelar, som att skolgången är kostnadsfri, och
att skolorna inte är könssegregerade. Jämförelsen mellan det utländska och det
svenska utvidgas sedan, till att gälla mer än enbart utbildningsväsendet. Fördelar
utomlands kontrasteras mot fördelar i den sociala närmiljön och i Sverige. Bland
annat det svenska samhällets fredlighet och demokrati lyfts fram som värdefulla
egenskaper av flera intervjupersoner. "Jag känner mig trygg i Sverige", påpekade
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Feray, "det är inte så mycket krig och sånt. Det är därför som vi invandrare är
här". Dessa positiva värden markeras mycket tydligt; så pass tydligt att Oznur
reagerade och tog udden av samtalets högstämdhet med en ironisk kommentar
- "fy fan vad bra! Peace!".
Det är en specifik kontext som tydliggörs här, när förhållandevis "höga"
värden som fred och demokrati görs relevanta; de värdefulla egenskaperna hos det
svenska samhället får sitt värde i relation till erfarenheten av migration. I samma
stund som Feray påpekar detta, lyfter hon fram en specifik social identitet, som
hänger ihop med denna erfarenhet - "vi invandrare". Det är första gången i
intervjun som en mer kontextoberoende identitet och tillhörighet kommer till
uttryck. Feray identifierar sig som invandrare, och tydliggör därmed även hur
hon positioneras i det skillnadsskapande språkspel som delar upp den svenska
befolkningen i två sociala kategorier — "svenskar" och "invandrare". Den senare
delen av intervjun kom vi att ägna åt frågor som är relaterade till invandrarskap
och erfarenheter förknippade med den

(tillskrivna) sociala identiteten

"invandrare", inte minst erfarenheter av rasism och rädsla för rasistiskt våld.
Feray. Det som är dåligt i Sverige är att det finns rasister.
(Flera röster): (jakande)
Feray. Och lite dåligt klimat. [...]
Fredrik: Ni pratade om rasism och så ... det är något som är dåligt i Sverige?
Feray. Mm
Ceyda: Ja. Det är typ alltså/
Oznur. /Min granne blev jagad av rasister, det var en rasistdag. Min granne
blev jagad av rasister, och om inte ... hans kusin såg honom, han åkte bil, alltså
stoppade han honom och fick in honom i bilen, annars så skulle han vara kanske
typ i ... koma eller nånting just nu.
Feray. Och min brorsas kompis blev typ för en månad sen, då var det någon
rasist... och då blev han misshandlad här i Näsby, och det var där nere. Och sen
... ja, han fick/
Oznur. /Alla känner honom/
Feray. /Så här en batong i huvudet.
Fredrik: Han fick?
Feray. En batong i huvudet, det blev ett hål
Martina-. Hans tänder blev väl borta också
Fredrik: Slog dom ut tänderna också?
Feray: Ja
Oznur: Bara för att han var invandrare.
Martina: Dom hoppar på vem som helst.
Feray: Ja, det är det som är fel.
Hafize: Typ i stan, när det var rasistdagen, när dom var i stan, då sprang dom
omkring och slog folk bara så där.
Ceyda: Dom hotade en kvinna, här i Näsby, där borta vid skolan, dom frågade
om hon hade några barn som de kunde döda, bara för att hon var invandrare.
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Fredrik: Vad var det för dag? Rasistdagen, vad var det för något?
Oznur. Jag vet inte, jag hörde att det var rasistdagen. Först hörde jag att det
var ... typ någonting mellan, hörde jag att det var någon invandrare och blondin
som hade bråkat och den här blondinen var så här rasist, och sen blev det så
här gängbråk, hörde jag. Men sen så hörde jag att det var en rasistdag. Och alla
rasister hoppade på vilken invandrare som helst.
Ceyda: Men det finns ju också, vad heter det, invandrare som är rasister mot
svenskar.
Det svenska samhället har också sina brister, och dit hör förekomsten av rasister.
Detta är intervjupersonerna eniga om. Det kalla klimatet är en nackdel som man
kan skämta och ironisera om, men rasismen är ett riktigt problem; uppenbar
ligen associeras rasism med rasistiskt våld. Rasismen är sålunda inte endast en
uppsättning åsikter eller preferenser utan också händelser, en våldsam praktik.
Samtliga intervjupersoner, såväl Ceyda, Oznur och Feray som Hafize och Mar
tina kan vittna om personer som fallit offer för eller blivit hotade med rasistiskt
motiverat våld. En granne, en brors kompis och en kvinna i området, alla har
de blivit misshandlade, jagade eller hotade. Det rasistiska våldet har upplevts
i den sociala närmiljön. Utan att själva ha fallit offer för rasistiskt motiverad
misshandel, uttrycker intervjupersonerna en erfarenhetsbaserad kunskap om det
hot eller den risk som närvaron av rasism kan utgöra för personer kategoriserade
som "invandrare".
Vad är då "rasistdagen" för en dag? Vad är det för dag, som antingen är
rasisternas "egen" dag, eller som helt och hållet associeras med rasister? Mot
bakgrund av Oznurs beskrivning finns det skäl att anta att "rasistdagen" är den
dag i början av december då den så kallade "Salemmarschen" arrangeras av den
högerextrema organisationen Info-14. Salemmarschen anordnas årligen i början
av december för att högtidlighålla minnet av en ung högerextremist som blev
dödad i december 2001 i Stockholmsförorten Rönninge (som ligger i Salems
kommun). Dödsfallet följde på ett bråk mellan två grupper av ungdomar, där
den ena gruppen delvis bestod av högerextremister, och den andra gruppen delvis
av ungdomar med utländsk bakgrund, och bråket startade med att grupperna
slängde käft med varandra. Högtidlighållandet av dödsfallet sker utan närvaro eller
godkännande av den mördades föräldrar, och arrangemanget ligger i linje med
en högerextrem tradition av att anordna noggrant koreograferade och regisserade
möten i syfte att skänka martyrstatus åt avlidna inom sin egen rörelse.22 Men
oavsett om "rasistdagen" är liktydig med den dag då Salemmarschen anordnas
22
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eller inte, är det under alla omständigheter tydligt att denna "rasistdag" har en
mycket specifik innebörd för Oznur och hennes kamrater. Det är den dag då
"alla rasister hoppar på vilken invandrare som helst", den dag då alla som kan
kategoriseras som "invandrare" löper risken att få stryk av rasister.
Förekomsten av rasistiskt våld bör tas med i en beskrivning av det svenska
samhället, anser Feray och hennes kamrater — "det som är dåligt i Sverige är att
det finns rasister". Vi kan alltså se att beskrivningen av det svenska samhällets
fördelar följs av en beskrivning av dess nackdelar, för att så småningom avslutas
med en utsaga som riktar uppmärksamheten bort från rasistiska våldsbrott.
Ceyda påpekar att "det finns invandrare som är rasister mot svenskar", och att
även individer i den senare gruppen sålunda kan bli bemötta på otrevligt eller
orättvist sätt, enbart på grund av sin grupptillhörighet. Därmed lyfter hon fram
en tendens som motsäger den mer entydiga bild som framträder alldeles innan.
Ceyda förefaller sträva efter att beskriva en komplexitet, och detta i en fråga där
det inte alls är orimligt med en entydig moralisk ståndpunkt, som att rasistiskt
våld är klandervärt. Jag tror att man kan se Ceydas utsaga som ett uttryck för en
vilja att beskriva samhället på ett nyanserat eller sannfärdigt sätt, för att använda
Mats Trondmans term.23 Till det svenska samhällets fördelar hör — enligt denna
nyanserade uppräkning - tryggheten, det fredliga samhällsklimatet med goda
förutsättningar för kommunikation mellan medborgarna, samt det faktum att
det finns en icke könsuppdelad skola där läromedlen är kostnadsfria; till detta
samhälles nackdelar hör klimatet och förekomsten av rasism och rasistiskt våld.
Med uppräkningen av det svenska samhällets nackdelar far gruppintervjuns
diskussion om det produktiva aktörskapet och det epistemologiska
sannfärdighetssökandet en ny dimension. Tidigare diskuterade vi huvudsakligen
hur man förhålla sig till skolarbetet, vad man bör försöka prestera och föräldrarnas
förhållningssätt till dessa prestationer. Skolvärlden är den självklara arenan för
dessa frågor, och diskussionen löpte i spår som mina intervjufrågor pekade
ut. Men i och med att diskussionen byter tema, från produktivt aktörskap till
epistemologiskt sannfärdighetssökande, så börjar intervjupersonerna själva
att introducera teman för intervjun. Samtidigt rör sig intervjuns fokus från
skolans värld till mer ospecificerade sociala platser. I slutet av det ovan återgivna
intervjuutsnittet hamnar vi i det område som tjejerna bor i, Näsby, eftersom
hotet om rasistiskt våld även har upplevts där, på hemmaplan. Uppenbarligen
löper man risk att bli misshandlad enbart därför att man är inskriven i kategorin
"invandrare" — i sitt eget bostadsområde.
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Ett kastsystem, eller?
Frågorna om identitet och tillhörighet har ännu inte diskuterats mer utförligt i
denna artikel. Vi vet att intervjupersonerna presenterar sig själva som ambitiösa
och flitiga skolelever, att de tycker att det svenska samhället har en hel del
fördelar, att åtminstone en av dem - men sannolikt flera - identifierar sig som
"invandrare", och att det finns en kollektiv erfarenhet av och kunskap om att
rasistiskt våld är en realitet som kan drabba samtliga i kategorin "invandrare".
I det följande far vi fler exempel på vilka tillhörigheter och identiteter som de
intervjuade gör anspråk på, och även hur de upplever att kategoriseras och
positioneras av andra. Dessa exempel är hämtade från en annan gruppintervju,
där Ceyda, Oznur och Feray deltar tillsammans med två andra klasskamrater,
Abeni och Nika. Martina och Hafize deltog däremot inte. Inledningsvis får vi
en inblick i hur Ceyda, Oznur, Feray och några andra klasskamrater beskriver
förekomsten av olika hinder för deras produktiva aktörskap.
Den första frågan i denna intervju gällde den eventuella förekomsten
av diskriminering på arbetsmarknaden (se bilaga 1). Svaren pekade i en
enda riktning. Oznur och Ceyda var till exempel helt säkra: förekomsten av
diskriminering är en realitet i arbetslivet, och därför har inte alla ungdomar lika
möjligheter.24 De ungdomar som drabbas av denna orättvisa löper risken att få
anställningar som ligger under deras kvalifikationsnivå. Det är också tydligt vilka
som löper risken att diskrimineras. Det inledande påståendet tar inte ställning
till vilken social grupp eller kategori som kan drabbas, men för Oznur och Ceyda
förefaller det inte råda något tvivel om vilken form av sociala kategorier som har
betydelse i sammanhanget. "Om man kommer från en förort", då har man sämre
möjligheter, men de som kommer från "svenneställen" ligger mycket bättre till
hos den genomsnittlige arbetsgivaren. Man bedöms utifrån vem man är, och inte
vad man gör eller kan. Feray ser en likhet med det indiska kastsystemets stränga
uteslutningsprocesser: "vadå, har vi något kastsystem här, eller?". På detta sätt
sammanfattas det svenska samhällets segregationsmekanismer. Att segregationen
också är etnisk tydliggörs av att vinnarna i denna process tillskrivs en etnisk
identitet — det är "svennar", svenskar, som har störst chans att få jobben. Men
uttrycker också en medvetenhet om det stigma som ofta vidhäftar "förorten",
och de "vi och dom"-distinktioner som ofta följer med denna stigmatiserade
praktik. I det följande avsnittet kan vi se att de intervjuade själva känner sig
24
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personligen drabbade av detta "territoriella stigma"; de identifierar uppenbarligen
sig själva såsom boende i förorten.25 Dessutom tycker man sig se att de negativa
föreställningarna om förorten sprids i media.
Oznur. Ja, okej. Igår kollade jag på ett program på TV 4 ... och de visade typ en
svenne ... reporter, svensk reporter, en kvinna, gå runt i förorten och intervjua
... invandrare, och typ fråga dom hur det är, och hur svennar har det när dom
kommer dit och sånt där.
Fredrik: Typ, när svennar kommer till förorten?
Oznur. Ja. Och sen, hon säger så här, man ser att dom spelar, dom har sagt
så här typ innan, "du skall skrika åt mig, du skall säga typ 'svennehora' och grejer,
och vi skall filma det". Sen, typ, hon frågar en grej, sen dom här puttar henne,
dom säger "jävla svennehora, det har du inte med att göra, stick!", du vet, så
här. För att få typ, alltså det är typ så här att dom far invandrare att se värre ut
än vad dom gör. Det är inte ens sant, dom säger, att om svenskar kommer till
förorten, max tio minuter dom klarar sig, sen blir det bara ... sen blir det så här
stryk. Det där är inte sant! Vi är värsta vänliga mot svenskar! Det är helt sjukt.
Diskriminering!
Ceyda\ Det finns svenskar som inte gillar invandrare!
Feray: Va fan tror dom att vi är?
Oznur. Vi är typ inte värsta djävulen!
Fredrik-. Alltså, jag tror på vad du säger, men var det inte ett skämtprogram?
Jag såg det också. Jag fattade det som att det var ett skämt.
Oznur. Jo, men alltså, det är ändå/
Feray. /Diskriminerande
Oznur. Alltså, det fastnar i hjärnan.

Oznur beskriver en sketch i TV 4:s humorprogram "Lilla vi (tar stor plats)", där
komikern Carina Berg spelar en journalist som försöker åstadkomma ett fejkat
dokumentärt inslag om aggressiva "invandrartjejer". Med stor sannolikhet var
inslaget menat att vara en ironisk kommentar till fördomar om den sistnämnda
gruppen, men Oznurs reaktion belyser med tydlighet svårigheten att vara ironisk
i denna fråga; det påstående som i ett sammanhang markeras som ironiskt kan
i ett annat förstås "at face value" — budskapet är i första hand det som uttrycks
bokstavligen.
För Oznur framstår sketchen som ett bekräftande av en stereotyp och negativt
värderad föreställning om förorten och kategorin "invandrare". Bilden är i
högsta grad orättvis och falsk, anser hon — de svennar som kommer till förorten
blir bemötta med vänlighet, inte med sexistiska glåpord eller våld. Oznurs är
25
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upprörd och kanske sårad, hon tycker att det är både sjukt och diskriminerande
att framställa "förorten" och "invandrare" på det här sättet. Det är tydligt att hon
själv känner sig orättvist behandlad och utsatt för en missvisande beskrivning, och
hon har ett behov av att försvara sig: "vi är inte värsta djävulen". Framställningen
i TV4 drabbar henne och den kategori som hon skrivs in i. Att det är ett ironiskt
inslag i ett skämtprogram hjälps inte. Framställningen "fastnar i hjärnan" ändå.
Den negativa bilden av "förorten" och "invandraren" reproduceras om och om
igen. Samtidigt så aktualiserar Oznurs reaktion frågan om i vilken utsträckning
den påstådda ironin verkligen kan/är avsedd att distansera sig från det semantiska
"ytvärdet", det vill säga det som de facto uttalas.
Att med varierande grad av samtycke bli kategoriserad som "invandrare"
och behandlad som en sådan förefaller medföra ett visst mått av ambivalens
för intervjupersonerna. Å den ena sidan uttrycker man gillande inför det
svenska samhället, vilket vi även har kunnat se ovan. Å den andra sidan finns
erfarenheter av att bli beskriven på ett orättvist och missvisande sätt i media,
och en medvetenhet om att man riskerar att bli bortsorterad och diskriminerad
på arbetsmarknaden, vilket vi också har kunnat se ovan. Denna ambivalens
återkommer i den följande intervjusekvensen. Å ena sidan uppger Feray att hon
är stolt över att befinna sig i Sverige. Å andra sidan uttrycker Oznur, Feray och
Abeni ett behov av att "uppvärdera" kategorin i fråga: de som kategoriseras som
"invandrare" är både kompetenta, duktiga och emellanåt framgångsrika ("vi kan
också komma till bra ställen"). De sociala representationernas politiska filosofi
dyker sålunda upp på agendan. Tillsammans uttrycker man en motbild, i relief
till den bild av förorten som framträdde i "Lilla vi (tar stor plats)". Kategorin
"invandrare" ger liv åt Sverige, det är de som utför arbetet, utan dem blir det
"trist".
Feray. Jag är stolt över att ... jag fick komma in i Sverige.
Oznur. Alltså, om det inte fanns invandrare ... lyssna, om det inte fanns
invandrare i Sverige, alltså Sverige skulle inte vara det som det är nu. Det skulle
inte finnas några restauranger, taxi, busschaufförer, du vet sånt där.
Feray: Det är sant.
Oznur. Utan invandrare, inget liv!
Ceyda: Det är trist utan invandrare.
Abeni-, Det är vi som jobbar. [...]
Oznur. Jamen alltså, skolministern, Ibrahim Baylan, han är fan invandrare.
[•••].

Feray: Sen är vi vanliga människor också, vad är det för fel?
Oznur. Vi kan också komma till bra ställen.
Ceyda: Bara för att liksom ... jag är född i Sverige, jag känner mig mer som
svensk än som turk.

88

Fredrik-. Gör du det?
Oznur. Jag kan mer typ om svenska traditioner och så, om turkiska kan jag
ingenting.
Abeni: För att du är född här.

Frågan om den rättvisande representationen av gruppen "invandrare" ges här yt
terligare en dimension. Det samhälle där Ceyda, Feray och Oznur blir utpekade
som "invandrare", är också det samhälle som Ceyda "känner sig" mest tillhörig,
det samhälle vars traditioner Oznur har bäst kännedom om, och det samhälle
som Feray känner sig stolt över att ha migrerat till. Sverige och den svenska före
ställda gemenskapen är uppenbarligen ett identifikationsobjekt för Ceyda, kan
ske också för Oznur och Feray. När frågan om tillhörighet och identitet för första
gången blir uttryckt explicit under gruppintervjuerna, är det en svensk identitet
och tillhörighet som tydliggörs. Man relaterar sig inte enbart till "förorten", det
område där man bor, utan till den nationella föreställda gemenskap som omger
denna. Det krav på en rättvis framställning som flera av intervjupersonerna ut
trycker är - åtminstone i Ceydas fall, kanske i Oznurs och Ferays fall - således
relaterat till en vilja att tillhöra den etniskt markerade gemenskapen. Man vill
tillhöra det samhälle där man upplever sig vara orättvist representerad, och där
man genom kategoriseringen "invandrare" blir utpekad som inte riktigt tillhörig,
som något annat än enbart svensk. Därmed blir man — rimligtvis — än mer mot
taglig för den bortstötande eller utestängande kraft som den befintliga etniska
diskrimineringen och/eller rasistiska stereo typiseringen i Sverige utgör. Och vad
gäller frågan om rasismens och diskrimineringens existens i det svenska samhäl
let, är intervjupersonernas ståndpunkt tydlig:
Ceyda: Nu är det min tur! [...] "En del arbetsgivare gillar inte invandrare. Dom
anställer helst helsvenska sökande. Dom har en rasistisk attityd mot invandrare."
Det där är verkligheten!
Oznur. Korrekt!
Feray: Vissa kanske har det.
Ceyda: Det tycker jag med.
(Flera intervjupersoner talar i mun på varandra.)
Feray: Kanske inte alla, men några.
Fredrik: Hur ... känner ni folk, ni pluggar ju, så att ni har ju inte jobbat, men
känner ni folk som har berättat om sånt här?
Oznur. Alltså, det finns ju bra ställen också, som inte gör sånt där. Men det
finns få ställen som gör det.
Abeni: Det finns snälla, och det finns för jävligt dåliga. Det finns olika
människor, som alla andra. Men ... det finns rasister.
Nika: Det finns invandrare som också bara tar in svenskar.
Oznur. Mm, eller (de som säger) "jävla svenne, stick!"
Feray: Ja, det är katastrof.
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Oznur. Det är förfärligt. Det finns invandrare som snackar skit om invandrare
nu också.
Ceyda: Och det finns invandrare som inte gillar svenskar heller. [...]
Oznur. /Alltså jag, jag har ingenting alls emot svenskar och jag tycker om
svenskar, och jag har svenskar som kompisar.
Feray: Men jag hatar rasister.
Ceyda: Jag har redan kompisar som/
Oznur: /Alltså, jag skall berätta en grej, lyssna här nu.
Fredrik: Men vänta får jag bara höra här, du har kompisar som har vadå?
Ceyda: Alltså, typ som är svensk, förstår du. Ifall att jag inte skulle gilla
svenskar, då skulle jag inte vara kompisar med dom, förstår du?
Fredrik: Nä, precis.
Oznur. Min brorsa gick i en skola, han hade en sån här riktigt rasist i sin
klass. Och det var också en kille ... alltså, min brorsa, han var så här schysst och
allting mot honom, sen, till sist, på studenten, och sånt där, rasisten hade gått
till min brorsa och sagt så här, och skrivit på mössan och så här, alltså "efter att
ha träffat dig har jag börjat inse att invandrare inte alls är så tokiga trots allt, du
fick mig att inse det rätta", och nåt sånt där, och nu tycker han om invandrare
också. Så typ om rassarna ger invandrarna en chans, så finns det säkert någonting.
Alltså, dom kan ju göra upp en grej/
Ceyda: /Alltså, vissa invandrare tycker jag inte heller om, ifall man skall vara
ärlig. Det finns säkert en massa knas.
Abeni: Man kan ju inte tycka om alla.

Rasism och diskriminering är - enligt Oznur, Ceyda och de andra — en realitet
i det svenska samhället, och dessa fenomen kommer till uttryck såväl på arbets
marknaden som i direkta mellanmänskliga relationer. Om detta tvivlar de inte.
Till deras bild av det svenska samhälle som de växer upp och lever i hör sålunda
dessa exkluderande mekanismer. Det epistemologiska sannfärdighetssökandets
strävan efter att beskriva en sann bild av det samhälle de lever i leder dem till
denna slutsats. Men det är uppenbart att samma strävan får dem att vilja säga
något mer än att enbart notera förekomsten av etnisk diskriminering och rasism.
Gång efter annan tillägger de att även invandrade har fördomar mot svenskar,
och att det även "finns invandrare som snackar skit om invandrare". Flera in
tervjupersoner framhäver komplexiteten i skitsnackan det och sorteringen på ar
betsmarknaden; ingen kategori är helt oskyldig, ingen kategori är helt skyldig,
ingen kategori går fri från klander. Rasismen och diskrimineringen finns, den
är en del av det samhälle som den bor i, den medför ibland ett högst påtagligt
hot om våld - men man vinnlägger sig också om att tydliggöra att det inte är ett
specifikt svenskt problem.

90

Att hålla sig hemma och att höra till
I avsnitten "Det produktiva aktörskapet" och "Egna och andras viljor" har vi
kunnat se att flera av intervjupersonerna i denna studie har varit beredda att
lägga ner stor energi och möda på sina studier, och underkasta sig relativt hårda
krav på ett personligt ansvarstagande. Med detta sätt att agera (och planera sitt
agerande) försöker man skapa så pass goda förutsättningar som möjligt för en
framtida yrkeskarriär. Denna framtida yrkeskarriär kan eventuellt leda en del
av intervjupersonerna utomlands, men den framtid som utspelar sig i Sverige
förefaller vara mer sannolik.26 Denna uppfattning är inte självklar för unga
personer med invandrarbakgrund och erfarenheter av internationell migration i
sitt närmaste sociala nätverk. I flera studier av studie- och yrkesval hos ungdomar
med migrantbakgrund har det framkommit att många etablerar strategier för
att undvika denna inhemska, "reguljära" arbetsmarknad, t. ex. genom att man
söker sig till arbetsmarknader och utbildningsinstitutioner i länder där det finns
medlemmar i samma diasporiska (etniska) nätverk som man själv tillhör. Men
Oznur, Ceyda och de andra — med undantag för Abeni27 — föreställer sig en
framtid och ett arbete i Sverige. Det svenska samhället är på en och samma gång
den plats dit man lokaliserar sin framtid och ett socialt sammanhang som man
vill tillhöra.
Vi har redan tidigare kunnat bilda oss en uppfattning om de omständigheter
i Ceydas, Oznurs och de andra tjejernas liv som gör denna vilja att tillhöra
till en mycket komplex fråga. Det finns möjligheter i det svenska samhället,
men det finns också hinder; starka repellerande krafter som förekomsten av
diskriminering och rasism, vilka med all sannolikt försvårar möjligheten att
känna sig delaktig i den föreställda gemenskap som kallas svensk. I slutet av den
andra gruppintervjun tydliggörs hur våldsamheten i dessa repellerande krafter
kringskär intervjupersonernas handlingsmöjligheter. Återigen är det en rasistdag
som är på tapeten. Intervjun genomförs i början av juni, enbart några dagar
innan skolavslutningen.
Ceyda: Det är rasistdagen imorgon!
Abeni: Ar det rasistdagen? Man skall inte gå ut!
Oznur. Aboo, dom slog några som jag känner förra gången!
Feray. Är det rasistdagen?
Fredrik: Ja, det är ju nationaldagen imorgon, men det är ju rasistdemonstration
26
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också. Rasisterna skall demonstrera i morgon.
Feray: Oh my god.
Nika: Ja men gud.
Ceyda: Man behöver inte åka in till stan om man inte vill.
Fredrik: Ja, det är ju bara på Kungsholmen, så man kan åka till Södermalm
eller Östermalm eller så där.
Abeni: Man vet aldrig.
Nika: Jag skall inte ens åka ifrån Näsby.
Feray: Varför är dom så kaxiga för? Varför är dom så här?
Abeni: Dom dödade en person! Det är, efter den där dagen, efter det, dom
hittar döda människor. Visst, dom gör det. Vad jobbiga dom är!
Oznur. Dom slog sönder en kille från Näsby, sen när polisen skulle ta bild på
den här killen, precis när de skulle ta bilden, då ramlade en tand bort (skratt). [...]
Fredrik: Ja, förra året var det ju en rasistdemonstration på nationaldagen, och
det blev en del bråk/
Oznur: /Dom kommer att komma till förorten, eller hur?
Fredrik: Jag vet inte. Men jag tror inte det. Inte i morgon, det tror jag inte.
Abeni: Jag tror det, jag tror det.

Vi känner igen farhågorna från slutet av den förra intervjun. Det är en rasistdag i
morgon, och som tillhörig kategorin "invandrare" löper man risken att bli miss
handlad. Återigen uttrycks farhågor för grovt våld, och denna gång är man rädd
för att våldet skall vara dödligt. Vi kan också se att närvaron av rasistiskt våld
präglar de unga kvinnornas förhållningssätt till staden och stadslandskapet. Vissa
delar av stan åker man inte till på rasistdagen, och Nika påpekar att hon över
huvud taget inte skall lämna Näsby. Rörelsefriheten blir begränsad till det egna
bostadsområdet; uppenbarligen kan den territoriellt stigmatiserade förorten inge
en känsla av trygghet - åtminstone för en del av intervjupersonerna. Abeni fruk
tar att inte ens denna plats är säker, till och med hemma i Näsby känner hon sig
inte helt säker. Det "säkra" området krymper, just denna dag finns det en risk för
att även Näsby blir en "no-go area" för personer med fel hudfärg.
Onekligen finns det en viss ironi i att det är den svenska nationaldagen
just den dag då Abeni inte tror sig vara säker ens i sitt eget bostadsområde.
Stockholms stad har gjort vissa ansträngningar för att nationaldagen skall framstå
som något mer än en dag då den etnonationalistiskt definierade majoriteten firar
sin exklusiva rätt till och över det nationellt definierade territoriet. I Stadshuset
anordnas en ceremoni för boende i staden som under året förvärvat ett svenskt
medborgarskap, och i samband med detta delar staden ut ett årligt pris, uppkallat
efter Nelson Mandela, som skall belöna och uppmärksamma så kallade "goda
exempel", i arbetet mot social och etnisk segregering. I vilken utsträckning
dessa ansträngningar är tillräckliga kan självfallet ifrågasättas; det är möjligt och
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sannolikt att de potentiellt socialt exkluderande effekterna av nationalistiska
ritualer inte kan kompenseras genom inkluderande symbolhandlingar av detta
slag. Men det är i alla fall ett försök till inkludering, vars intentioner dock
uppenbarligen motverkas av närvaron av högerextrema och militanta rasister i
stadsrummet.
Ironin ligger i att intervjupersonerna upplever det som farligt att lämna
den stigmatiserade förorten och åka in till Stockholms innerstad just den dag
på året då den etniskt definierade befolkningsmajoriteten firar sin tillhörighet,
sin föreställda gemenskap och sin företrädesrätt till det nationella territoriet samtidigt som intervjupersonerna så tydligt uttrycker en vilja att tillhöra denna
föreställda gemenskap. Man vill tillhöra, men den dag då tillhörigheten firas
upplevs det som ett hot att lämna den förort som ofta och rutinmässigt beskrivs
som en plats definierad genom sin avvikelse. Under alla omständigheter utgör
hotet om våld från den organiserade, rasistiska högerextremismen en inskränkning
i de intervjuade ungdomarnas handlingsfrihet, och den är oacceptabel oavsett
om de identifierar sig med och vill tillhöra "svenskheten" eller inte.

Sammanfattning: tillhörighet, möjlighet och plats
Det produktiva individuella aktörskap som ungdomarna i denna intervju
beskriver kännetecknas av flit, ambition och en vilja att underkasta sig skolans
pensum. När detta ambitiösa och ansvarstagande aktörskap definieras, markerar
man även distans till dem som inte sköter skolan — de som pundar och softar.
Skolan är en biljett till framtiden, den som inte sköter skolan riskerar att
förstöra sitt liv. Genom att på detta sätt distansera sig från de icke-skötsamma
presenterar sig intervjupersonerna som skötsamma och ansvarstagande. Detta
avståndstagande skulle kunna förstås som en disidentifikation28; genom att på ett
kritiskt sätt förhålla sig till negativa (och massmedierade) bilder av "förorten" och
de människor som bor där, vill intervjupersonen ifrågasätta och/eller markera
distans till en kategori som man delvis mot sin vilja upplever sig bli inskriven i.
I vilken utsträckning denna tolkning är riktig eller inte är svårt att avgöra med
utgångspunkt i den empiri som presenteras här, men mot bakgrund av vad som
sägs längre fram under intervjun finns det skäl att anta att så är fallet.
I redogörelsen för sitt produktiva aktörskap framhävde intervjupersonerna
vikten av individuellt arbete och ansvarstagande, men fokuseringen på det
individuella hade åtminstone ett viktigt undantag; man gav föräldragenerationen
28

Jmfr Judith Butler, Bodies that Mutter. On the Discursive Limits of Sex (New York 1993), s. 219.
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rätt att vara med och bestämma över vilken inriktning aktörskapet och
den framtida yrkeskarriären skulle få. Föräldragenerationens erfarenheter
från det etniskt delade svenska arbetslivet fixerade

den nedre gränsen för

yrkesaspirationerna — varken de intervjuade eller föräldrarna ville arbeta i de
nischer där föräldrarna var eller hade varit verksamma. Men föräldragenerationens
negativa erfarenheter till trots, så betraktades ändå det svenska samhället som
relativt gynnsamt ur karriärutvecklingssynpunkt. Det gällde i synnerhet det
svenska utbildningssystemets förmåga och programmatiska ambition att
(försöka) ge alla rätt till utbildning.
Intervjuerna kännetecknas bland annat, som vi har sett, av en balansgång
mellan positiva och negativa omdömen av det svenska samhället. Nackdelar
vägdes mot fördelar, förekomsten av rasism balanserades mot invandrade
personers negativa behandling av svenskar. Denna balansgång följde ett tydligt
mönster - vanligtvis följdes ett negativt omdöme av ett positivt. Det var vanligen
de negativa omdömena som ansågs påkalla en positiv och/eller rättvisande
nyansering; viljan att nyansera gick mer sällan åt det andra hållet. I så måtto
kan vi säga att en strävan efter epistemologisk sannfärdighet var påtaglig i
intervjupersonernas utsagor. Det fanns hos flera intervjupersoner en vilja att
producera rättvisande och nyanserade omdömen om den svenska föreställa
gemenskap man ville tillhöra.
Strävan efter epistemologisk sannfärdighet inkluderade även en stark vilja
till att förändra och nyansera de föreställningar om förorten och kategorin
"invandrare" som man hade fått ta del av, bland annat via massmedia; "vi är
inte värsta djävulen" kände sig Oznur manad att påpeka. Mot de negativa
bilderna ställdes en rad positiva bilder: "utan invandrare, inget liv", "det är vi
som arbetar", "skolministern, Ibrahim Baylan, han är fan invandrare". Tydligtvis
fanns det diskursiva resurser för att "ladda om" den negativa laddningen i den
sociala kategorin "invandrare". Dessa resurser behövdes. Det är tydligt att de
negativa föreställningarna om "invandraren" och "förorten" väckte känslor och
upplevdes som provocerande, de "fastnar i hjärnan" som Oznur sade.
Med utgångspunkt i Mats Trondmans terminologi kan vi säga att
intervjupersonerna tydliggjorde en hel del ståndpunkter om de sociala
representationernas politiska filosofi, när de försökte rätta till de felaktiga och
orättvisa bilderna av kategorin "invandrare". Men frågan om hur viktig denna
kategorisering är för identitetsformeringen är inte lätt att besvara. Redogörelsen
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för tillhörighet till denna kategori medförde till exempel inte ett närmande till
de potentiellt subversiva och värderingsmässigt sett inverterade varianterna av
den — som t. ex. "blatte" eller "svartskalle" — vilket har beskrivits som en vanlig
mothegemonisk strategi i tidigare forskning.29 Intervjupersonerna använde en
annan strategi i förhållande till den etnonationalistiskt definierade majoritetens
uppsättning av tillhörighetskategorier, nämligen ett närmande snarare än
ett fjärmande. Den etniska grupp som intervjupersonerna tydligast uttryckte
tillhörighet till var till exempel den svenska. "Jag känner mig mer som svensk än
som turk" sade Ceyda; "jag kan mer om svenska traditioner, om turkiska kan jag
ingenting" påpekade Oznur. Det uttrycktes såväl närhet till som gillande inför
det svenska samhället under intervjuerna.
Mot bakgrund av detta gillande kan det tyckas viktigt att uppmärksamma
det förhållandet att förekomsten av rasistiskt våld fick ett relativt stort utrymme
under intervjuerna, och att det var just denna företeelse som lyftes fram när
intervjupersonerna frångick min frågelista och därmed tog över dagordningen för
diskussionen. Det rasistiska våldet är tydligtvis ett hot och en realitet. Erfarenheter
av rasistiskt våld finns i de intervjuades egna sociala miljö, och när rasistiska och
högerextrema organisationer demonstrerar känner de sig uppenbarligen inte helt
säkra ens i sitt eget bostadsområde, i den "förort" som så ofta definieras som
"invandrartät". Det paradoxala ligger i att det i den föreställda gemenskap som
flera av intervjupersonerna vill tillhöra finns grindvakter som — på eget uppdrag
— med våld som medel vill tydliggöra deras utgruppsstatus. Det är dock möjligt
att paradoxen är skenbar, ambitionen att "räkna in sig", i svenskheten kan vara
en del i ett identitetsarbete som pågår i ett socialt sammanhang som bland
annat präglas av diskriminering på arbetsmarknaden, hot om rasistiskt våld och
generaliserande, negativa stereotyper.
Under alla omständigheter tydliggör förekomsten av detta högerextrema,
rasistiska våld svårigheterna i projektet att vilja tillhöra den etniskt definierade
majoritetens föreställda gemenskap samtidigt som man är inskriven i den
sociala kategori som utgör gemenskapens "utgrupp". En utsträckt hand löper
risken att bemötas med en käftsmäll. Den svenska nationaldagen har, som vi
har kunnat se, blivit en dag då risken för dessa käftsmällar är större än vanligt.
Den svenska föreställda gemenskapens firande av sig själv, sin historia och sin
territoriella suveränitet har kommit att associeras med de militanta och rasistiska
högerextremister som demonstrerar på Stockholms gator denna dag. Det ligger
2'^

Jmfr t.ex. Sernhede (2002); Magnus Dahlstedt, Reserverad demokrati. Representation i ett
mångetniskt Sverige (Umeå 2005), kapitel 5; Jonsson (2007); jmfr Mäkitalo och Hertzberg
(2006), s. 2f.
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en viss ironi i detta, med tanke på hur utformningen av firandet trots allt
försöker att undvika att uttrycka de mest exkluderande drag som är inneboende
i de flesta nationalismers symbolik.30 Det kan även vara så att kunskapen om hur
denna aspekt av nationaldagsfirandet upplevs aktualiserar en diskussion om hur
prioriteringen mellan rättigheterna yttrandefrihet respektive frihet från hot och
våld bör se ut.

30

Michael Billig, Banal Nationalism (London 1995), kapitel 5.
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Nationell kulturkamp — från vit makt
musik till metapolitik
Mathias Wåg

De senaste åren har de högerextrema grupperna ökat sin närvaro på Internet.
Portalen Nordisk.nu, för att ta ett exempel, har i skrivande stund nästan
19 000 registrerade användare. Framför allt bland ungdomar är det idag mer
regel än undantag att de exponeras för högerextrem propaganda. Med tanke
på att det för drygt tio år sedan väckte våldsamma reaktioner när en betydligt
mindre andel ungdomar förklarade sig ha kommit i kontakt med vit makt
musik, är det märkligt att utvecklingen väckt så lite uppseende.1 En förklaring
kan naturligtvis vara att den högerextrema propaganda som finns på internet
uppfattas som relativt rumsren. Det kan till och med uppfattas som ett framsteg
när de högerextrema grupperna går från våldets till ordets - och musikens —
propaganda. Men blir de därigenom mindre farliga?
Den här artikeln kommer att undersöka om den högerextremism som idag
dominerar på internet på något avgörande sätt skiljer sig från de former som
dominerade i slutet av det för den högerextrema scenens vidkommande våldsamma
1990-talet. Samtidigt som jag tecknar en bakgrund till de organisatoriska och
ekonomiska strukturer som gjorde offensiven på nätet möjlig, kommer jag också
att undersöka om den tekniska omvandlingen följs av en ideologisk. Jag kommer
att försöka besvara följande frågor: vilken roll spelar musiken i utvecklingen av
de nazistiska organisationerna, hur ser dessa grupper på politik, vilka interna
och externa svårigheter möter det nazistiska moderniseringsprojekt som tar
form runt musiken och så småningom även internet, och i vilken mån har detta
projekt inspirerats av internationella förebilder? Genom att besvara dessa frågor
vill jag belysa den idémässiga och politiska kontinuiteten i utvecklingen från
fanzinet Nordland till Nordiska förbundet - trots att organisationernas respektive
verksamheter är relativt olikartade.
Det finns olika sätt att genomföra en studie av det här slaget. Allra bäst
kanske det är att knyta kontakter inom den studerade rörelsen och följa den
1

Anders Lange, Heléne Lööw, Stephane Bruchfeld och Ebba Hedlund, Utsatthet för etniskt och
politiskt relaterat hot m.m. Spridning av rasistisk och antirasistiskpropaganda samt attityder till
demokrati m.m. bland skolelever, CEIFO/Brå (Stockholm 1997).
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genom långvariga fältstudier. Detta har inte varit möjligt för mig, jag har inte
haft tillgång till de resurser som en sådan studie skulle fordra. Den här artikeln
har skrivits utan offentligt stöd, och på min fritid. Den är baserad på texter; i en
del fall tryckta, i andra fall virtuella. I en del fall har dessa texter varit allmänt
tillgängliga (om än ibland svåra att få tag på), i andra fall har de kommit i mina
händer tack vare personer vars identitet jag måste skydda.
Jag har följt diskussioner om politisk strategi, både interna och offentliga,
bland de personer som arbetade med tidskriften Nordland och som fortsatte vidare
via Folktribunen till att starta Nordiska förlaget. Den offentliga diskussionen har
förts via artiklar i tidningarna och på organisationernas officiella webbsidor, den
interna i foruminlägg och i redaktionella epostbrev som jag har fått tillgång till
och har i sin ägo. Jag har också försökt följa diskussioner av och kring Peter
Melander, Lennart Berg, Daniel Friberg, Lars Linden - alla verksamma i de
här grupperna under perioden från Nordland till Nordiska förbundet — samt
Filip Jelder ("Peter Andersson") på Nordland och Joakim Andersen ("Oskorei"),
ansvarig för bloggportalen Motpol.nu som är knuten till Nordiska förbundet.
Artikeln bygger huvudsakligen på texter som dessa personer skrivit och som
behandlat taktik och strategi, samt målsättningen med de politiska projekten.
En del av de uppgifter jag redovisar har jag emellertid alltså fått från personer
som omfattas av källskydd (jag bidrar till den här antologin som journalist, inte
som akademisk forskare). I de flesta fallen gör jag ingen anmärkning angående
detta, men jag har i ett mindre antal fall ändå markerat att så är fallet.
Artikeln är uppdelad i sju delar, samt ett summerande och avslutande
avsnitt. I den första delen tecknar jag den tidiga historien, där framför allt
musiktidningen Nordland spelar en viktig roll. Runt musiken skapades både
en strategi och en infrastruktur, som framgångsrikt motstod kritiken från de
båda andra lägren — de som valde att bilda främlingsfientliga partier och de
som föredrog att arbeta i våldsamma aktionsgrupper. I andra delen tittar jag
närmare på Nordlandgruppens ideologi, som övertog element från den franska
nya högern. Under några år i början av 2000-talet samarbetade gruppen runt
Nordland, nu ombildad till Nordiska förlaget, till en början framgångsrikt med
det främlingsfientliga partiet Nationaldemokraterna. I den tredje delen visar jag
hur de sedan utvecklade en egen teoretisk bas, vilket för fram till den utvecklade
ideologi, metapolitiken, som jag behandlar i den fjärde delen. I den femte delen
behandlar jag utvecklingen av en mångfacetterad närvaro på internet. Där har
den egna ideologiutvecklingen ytterligare skjutit fart, vilket bland annat har lett
till stora konflikter i fråga om vilka organisationsprinciper som är lämpligast.
Dessa konflikter beskriver jag i artikelns sjätte del. Det idémässiga innehållet i
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den senare ideologiska nyorienteringen beskriver jag i avsnitt sju, som handlar
om de så kallade identitärerna. I det åttonde och sista avsnittet summerar jag
artikeln och för en diskussion om hur den tekniska och strategiska utvecklingen
hänger ihop, och hur denna parallella utveckling gjort det möjligt för en grupp
aktivister som härrör ur den nazistiska musikrörelsen på 1990-talet att etablera
en egen ideologisk position och identitet, om än huvudsakligen med virtuell
existens. Samtidigt är de konflikter som artikeln tecknar viktiga att förstå,
eftersom de i hög grad är samma motsättningar som i juni 2009 stoppade
den årliga gemensamma nationaldagsdemonstrationen. En antirasism som
inte förstår mekanismerna bakom den nazistiska rörelsens framgångar och
motgångar, står snart handfallen.

Musiken som vapen — och andra vapen
Vi börjar vår beskrivning av den nationella kulturkampen under 1990- och
2000-talen med "slaget om Brottby", som musiktidningen Nordland i efterhand
kom att kalla händelsen. Det amerikanska bandet Max Resist hade just gått
av scenen och det återförenade kultbandet Vit aggression spelade sina första
låtar inför de trehundrafemtio unga skinnhuvudena i publiken. Då bestämde
sig polisen för att ta sig in i lokalen i syfte att stoppa tillställningen. Polisen
möttes av flaskkastning och grep därför alla konsertbesökarna, inklusive det
amerikanska bandet.
Händelsen 3 januari 1998 markerade en skärpt hållning gentemot de
nynazistiska vitmaktkonserterna. En liknande konsert några veckor senare
stoppades helt sedan polisen skickat tillbaka ett engelskt band direkt vid
ankomsten till flygplatsen och dessutom avbokat konsertlokalerna. Samtidigt
pågick rättsprocesser för hets mot folkgrupp mot de ledande skivbolagen för
vit makt-musik och deras ekonomiska redovisning började allt mer att synas i
sömmarna.2
Under några korta år i mitten av 1990-talet var Sverige ett världscentrum
för produktionen av vit makt-musik. Tidningen Nordland, med en upplaga
på 15 000 ex., betraktades internationellt som den främsta i sin genre; deras
postorderverksamhet hade det största utbudet av musik och de band de signat
till sitt skivbolag var eftertraktade liveakter på konserter i Europa och USA.
På hemmaplan drog Nordlands konserter 600-1000 besökare, siffror som vida
2

Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 1980-1999, Den rasistiska undergroundrörelsen: musiken,
myterna, riterna (Stockholm 2000), s. 200ff.
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överträffade deltagarantalet på de demonstrationer extremhögern arrangerade
under 1990-talet.
När Nordland vintern 1994-1995 gav ut sitt första nummer, hade tidningens
grundare Peter Melander redan lång erfarenhet av alternativ medieproduktion.
Melander startade 1986 Sveriges första vit makt-musikfanzine Streetfight, som
han senare följde upp med de än mer radikala tidningarna Vit Rebell och Storm.
Genom tidningarna knöt Melander också tidigt kontakt med det brittiska
bandet Skrewdriver. Han organiserade flera konserter med dem i Sverige,
och med deras stöd startade han musiktidningen Blod och Ära som en del av
Skrewdrivers internationella musikrörelse, Blood & Honour. Efter Skrewdriversångaren lan Stuarts död hösten 1993 utbröt en ledarstrid i brittiska Blood &
Honour. Melander bröt med den ledande fraktionen och döpte om sin tidning
till Nordland.
Grundtanken i Nordlands politiska projekt var att musiken fungerade som ett
effektivt kampvapen genom att medvetandegöra ungdomar och direkt förmedla
dem nationella känslor. Musikern Matti Sundqvist sammanfattade Nordlands
strategi på följande sätt:
Jag är helt övertygad om att musiken är det bästa sättet att väcka de unga och
få dem att förstå att de faktiskt är värda något, till skillnad mot vad samhället
och massmedia påstår. Vi måste verka som en motpol till MTV och dylikt,
som hjärntvättar den vita ungdomen med det självhatande budskapet. Vi måste
lära dem att känna stolthet istället för skuld, styrka istället för självförakt och
folkgemenskap istället för egoism.3

Musiken hade också större genomslagskraft än andra former av propaganda och
nådde betydligt fler än extremhögerns flygbladsutdelningar, tidningsförsäljningar
och opinionsarbete. Men det fanns de inom den nationella rörelsen som var
skeptiska inför den stora tilltron till musiken och dess betydelse, och som
förordade andra metoder och själva antingen anslutit sig till den nya Blood &
Honour-ledningens ultramilitanta linje (inspirerad av brittiska Combat 18)
eller försökte bygga politiska kamporganisationer (som Nationalsocialistisk
front, här: NSF). En tredje grupp valde den populistiska strategin (som
Sverigedemokraterna). Nordland argumenterade för att det fanns en väg mellan
partibyggandets kompromisser och den ultramilitanta linjens kompromisslöshet:
Våra fiender försöker desperat beskriva oss som en marginell företeelse medan
skeptikerna menar att det är meningen att vi bör förbli en "modetrend". Det
är dock ett obestridligt faktum att var tionde svensk tonåring någon gång har
3
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lyssnat på musik som öppet manar till kamp för vårt folks överlevnad och stolthet
över vårt eget unika ursprung.4
Kopplingen mellan vit makt-musiken och den politiska aktivismen var stark,
men det var långt från självklart vilken form den skulle ta sig. Till en början var
kopplingen direkt, musikerna var också aktivister. Med tidningen Storm som
nav organiserades det löst sammansatta rasrevolutionära nätverket Vitt ariskt
motstånd 1991. Bandmedlemmarna i vitmakt-grupperna, som Vit aggression,
Division S och Dirlewanger, var samtidigt ledande i de lokala VAM-grupperna.
När VAM-medlemmarna började fängslas för bankrån och vapenstölder riktades
myndigheternas uppmärksamhet även mot tidningen Storm, och Peter Melander
fälldes för uppvigling. När Nordland startades försökte Melander därför hålla ett
större avstånd till de politiska organisationerna. Försöket att 1996 bygga upp
och stödja en ny rasradikal organisation, Nationella alliansen, med de då frigivna
gamla VAM-aktivisterna, blev kortvarigt och slutade i en brytning mellan
Nordland och de aktivistorienterade unga nationalsocialistgrupperna kring den
militanta nyhetsbulletinen Info-14.5
Efter detta betonade Nordland vikten av att musikrörelsen skulle vara
självständig och agera fristående från den politiska rasrevolutionära rörelsen.
Musiken var ett propagandavapen, men måste stå fri i förhållande till den
politiska grenen och istället användas i arbetet för en "värderingarnas revolution
hos ungdomen".6 Nordland såg som sin uppgift att bereda väg för kommande
politiska organisationer, inte att vara den organisationen:
Det är exakt det som är vår uppgift: Att plöja marken åt de organisationer som
har målet att genomföra sina program från en framtida maktposition.7
Genom denna form av kulturkamp var Nordlands målsättning att utvecklas
från en "underjordisk ungdomsprotest" till en "nynordisk motkultur"8, ett slags
alternativ kulturell infrastruktur som "skall bli så stark att den är kapabel att
konfrontera det sönderfallande samhällets."9
Ett försök att bredda Nordlands verksamhet och även stimulera framväxten
4
5
6
7
8
9

Modetrend eller motkultur" (ledare), i Nordland 12 (1998), s. 4.
Lööw (2000), s. 131ff.
Peter Andersson, (utan titel), i Nordland 10 (1997), s. 35Citerat ur Frihetsbrevet 11 (1997).
(Utan författare), "Modetrend eller motkultur?", i Nordland 12 (1998), s. 4.
Frågor och svar, Nordland 13 (1998), s. 36, jmfr: "Grunden är redan lagd för den alternativa
nynordiska motkulturen som skall verka för en återfödelse av de sunda och friska värderingar
som återspeglar genuin svensk och nordisk kultur"; (Utan författare), "Att vinna eller
försvinna", i Nordland 13 (1998).
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av en alternativ rasradikal mediastruktur inleddes 1997. Nordland hade vid den
här tiden expanderat och hade såväl redaktioner som lagerlokaler i Stockholm,
Linköping och Göteborg. Tidningarna Framtid i Göteborg, Folktribunen
i Stockholm och Gripen i Östergötland startades med Nordlands bistånd.
Nordland var vidare tidiga med att utnyttja internet som medium. Tillsammans
med Daniel Fribergs Göteborgsprojekt Alternativ media startade Nordland det
elektroniska veckonyhetsbrevet Frihetsbrevet. Tanken att bygga en alternativ
infrastruktur som ett samhälle i samhället fanns dock inte bara inom Nordland.
Även Alternativ media och Stockholmsorganisationen Nationell ungdom drev
liknande projekt, med målsättningen att starta en egen struktur av nationella
företag.
När massgripandet i Brottby inträffade och produktionen av vit makt
media börjat försvåras, var Nordland redan på väg att överge praktiken som ren
musikrörelse. Musikrörelsens tillbakagång kom att ske parallellt med ett ökat
behov av reorganisering inom den högerextrema miljön och frågan debatterades i
alternativmediernas tidningar. Nordland publicerade texter inspirerade av Derék
Hollands bok Den politiske soldaten, som handlar om den nationella kämpens
uppgift och ansvar. De gav 1999 ut boken Sturm 33 om SA-mannen Hans
Maikowskis gatukamp i trettiotalets Tyskland. Av de böcker Nordland gav ut var
det dock Corneliu Codreanus Till mina legionärer (på svenska 2001) som kom
att få störst inflytande på de nya nationella organisationerna. Codreanu grundade
och ledde den rumänska 30-talsorganisationen Arkeängeln Mikaels Legion,
kallad Järngardet - en organisation som lyftes fram ur historiens dimmor och
hyllades som förebild av den italienska inflytelserika nyfascistiska organisationen
Tredje positionen på 1970-talet. Boken översattes av Nordlands Dan Berner
och blev en stor inspirationskälla vid uppbyggandet av organisationen Svenska
motståndsrörelsen, som organiserades efter legionärernas modell.
Den nya organisationen Svenska motståndsrörelsen (SMR) lanserades 1998
av tidningen Folktribunen och Nationell ungdom i Stockholm. Senare samma
år gick Alternativ media i Göteborg upp i denna organisation. Nordlands,
Göteborgsbutik valde också att öppna en försäljningsverksamhet, Midgård,
i egen regi. Nordland fick det därmed allt svårare att klara sig ekonomiskt,
trots att de öppnat en butik i Linköping. Nordlands butik kallades allmänt
"bunkern" och sköttes av Anders Lagerström. Hösten 1999 kom sista numret
av Nordland. Tidningen lades ner och även Nordland gick upp i SMR. Peter
Melander och Lennart Berg från Nordland samt Daniel Friberg från Alternativ
media började arbeta med Folktribunen. Med de erfarna redaktionsarbetarna
från Nordland i den nya tidningen höjdes kvalitetsnivån väsentligt. Tidningen
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blev mer professionell samtidigt som de mest vulgärrasistiska formuleringarna
tonades ner. Folktribunen blev under åren 1999-2001 den viktigaste tidningen
inom extremhögern med en läsekrets som bestod av såväl de rasrevolutionära
aktivisterna som Sverigedemokraternas sympatisörer. SMR etablerade ett livligt
utbyte med Tredje positionens italienska arvtagare, Forza Nuova, och tyska
Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD. Dessa organisationers
national- och socialrevolutionära inriktning hade starkt inflytande på SMR.
Organisationen var militant och radikal, men utan betungande koppling till
1930-talets nazism och fascism.
Folktribunen försökte behålla det rasradikala innehållet från tidigare nationell
kamp förpackad i en mer acceptabel form, utan att använda frasradikala slagord
och klyschor. Således lades stor vikt vid formuleringarna i tidningen. Lennart
Berg sammanställde en särskild mall till alla skribenter för hur tidningsnotiserna
skulle utformas:
Målsättningen är att läsaren skall få intrycket att vi med våra notiser helt enkelt
förmedlar den oförfalskade sanningen om vad som händer i världen, utan att
alls lägga in några egna värderingar. Det betyder inte att vi inte skall vinkla
nyheterna överhuvudtaget, utan bara att vinklingen ska vara så sofistikerad att
den inte märks för ett otränat öga. Vinklingen gör sig framförallt gällande i form
av det urval av nyheter vi förmedlar, vilket ger sig mer eller mindre automatiskt,
eftersom vi skriver om det som intresserar oss och som vi anser vara viktigt, och
som kan få läsaren att stödja vår sak. Den gör sig också gällande i det ordval vi
använder, vilket i korthet innebär att vi alltid ska använda ord med en positiv
klang när vi skriver om oss själva, eller om våra fienders fiender, och ord med
negativ klang för att beteckna våra fiender. Detta innebär inte att beteckningarna
inte skall vara med sanningen överensstämmande. Våra fiender kan exempelvis
betecknas med ord som "svenskfientlig", "regimtrogen", "politiskt korrekt", eller
i särskilt allvarliga fall, "folkförrädare" eller "kollaboratör"; medan våra egna
kan betecknas med exempelvis "patriot", "regimkritiker", "politiskt inkorrekt",
"oliktänkande" eller "oppositionell". På samma sätt är vår kamp inte i första hand
en kamp för att "kasta ut invandrare", utan en nationell befrielsekamp; en kamp
mot främmande exploatering, och för svenska folkets rätt till sitt eget land.10

I Ytterby grundade Daniel Friberg våren 2000 tryckeriet Rennemo Tryck
AB tillsammans med två medlemmar från Nationell Ungdom, SMR:s
ungdomsförbund. Under det följande året trycktes en stor del av extremhögerns
material där. Rennemo tryck fick flera tryckfrihetsmål mot sig, bland annat för
att ha tryckt upp NSF:s skrifter utan att ange vare sig tryckeri eller tryckort.
10

Lennart Berg, "Att skriva notiser till Folktribunen": "här är språkbrukstexten från folktribunen
tiden, hade den på bärbara, kan vara ngt för nya skribenter att läsa". Internt mail, 22/4 2005, i
författarens ägo.

103

Ett eget tryckeri förenklade för SMR att ge ut egen propaganda, såväl en
tabloidtidning och flygblad samt böcker som Till mina legionärer. Den mest
omfattande kampanj Nationell ungdom kom att driva var Alternativ medias
"Operation nordisk kvinnofrid", med flygbladsutdelningar i hela landet riktade
mot invandrares överrepresentation i gruppvåldtäkter. Organisatörerna Daniel
Friberg och Lars Lindén byggde upp flera lokalgrupper i Göteborgs förorter.
Sommaren 2001 utbröt en konflikt mellan SMR:s mer nationalsocialistiskt
influerade ledare Klas Lund och den nationalrevolutionära inriktningen
kring Folktribunens redaktion. Redaktionen riktade kritik mot att Klas Lund
misskötte sina uppgifter som ledare för organisationen. Lund uteslöt då
Daniel Friberg varpå redaktionsmedlemmarna Peter Melander, Lars Lindén,
Anders Lagerström och Lennart Berg direkt följde Friberg och lämnade
organisationen. Svenska motståndsrörelsen utvecklades därefter snabbt i en
mer klassiskt nationalsocialistisk riktning. För att stärka kontrollen flyttade
Svenska motståndsrörelsen Rennemo tryck till Uppsala. Motståndsrörelsens
aktivister tömde senare med våld butiken Bunkern i Linköping på alla Nordlands
produkter. Historien om Nordland och dess inflytande över den svenska vit
makt-musikrörelsen hade därmed nått sitt slut.

Den nordiska rasen
Två av Nordlands skribenter och översättare, Dan Berner och Omar Filmersson,
bildade 1999 tillsammans med Robert Almgren ett ideologiskt sidoprojekt:
Föreningen för Folkens Framtid (FFF). Föreningens syfte var att lyfta fram
den amerikanska debattören Richard McCullochs nya rasteorier. Till en början
arbetade de med att översätta McCullochs skrifter och artiklar, som lades upp
på hemsidan. De gav ut McCullochs böcker, Det rasliga fördraget (i original
1994) och Änglarnas levnadsöden (i original 1982). Under polisrazzian mot
Rennemo tryck 20 oktober 2000 hittades makulatur från Det rasliga fördraget i
containern utanför tryckeriet, vilket ledde till att Föreningen för Folkets Framtid
uppmärksammades i media.
Richard McCulloch förespråkar en raslära där mångfalden ges ett egenvärde.
Istället för att rangordna och socialdarwinistiskt se raser som i konflikt och
konkurrerande — McCulloch försökte distansera sig från de nynazistiska rörelserna
— förespråkade han att FN skulle erkänna den rasliga mångfalden och tillskriva de
olika raserna rättigheter; rätten till skillnad. I de rasliga rättigheterna skulle rätten
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till eget territorium ingå. Globalisering, migrationsflöden och masskonsumtion
innebar en nivellering av alla rasliga skillnader, att mångfalden utplånades.
Konsekvensen av detta upplösande av raserna i en enhetlig massa, beskrev
McCulloch som ett gigantiskt folkmord. Den ras som befann sig i farozonen att
först utrotas, var den McCulloch kallade den "nordiska rasen". Genom sin starka
emfas på rasernas divergens och mångfald, hamnade McCullochs ståndpunkter
nära den franska nya högerns så kallade etnopluralism.11
Föreningen för folkens frihet publicerade sina böcker vid en tidpunkt när
de hade som störst möjlighet att få genomslag. Det var inte bara i Svenska
motståndsrörelsen som en stor grupp aktivister uteslöts sommaren 2001. Ännu
mer betydande var den splittring som skedde inom Sverigedemokraterna, där
partiorganisatören Tor Paulsson och en krets av aktivister från avdelningen i
Haninge uteslöts efter att ha konspirerat mot partiledningen. Med Tor Paulsson
lämnade en stor del av gräsrotsorganisatörerna Sverigedemokraterna och
skapade under sommaren 2001 en ny partistruktur: Nationaldemokraterna.12
Paulsson fångade upp de personer som uteslutits ur Svenska motståndsrörelsen
och involverade dem i det nya partiprojektet. Stora delar av Nationell ungdom
Göteborg och Linköping gick över till Nationaldemokraterna. Partiets första
offentliga kampanj, mot gruppvåldtäkter, var också en direkt kopia av Nationell
ungdoms "Operation nordisk kvinnofrid".
Föreningen för folkens frihet fick stor betydelse för utformandet av
Nationaldemokraternas ideologi. Omar Filmersson skrev partiprogrammet
tillsammans med partiideologen Våvra Suk, och baserade det helt på McCullochs
teorier — även om ordet ras byttes ut mot etnicitet. Etnopluralismen tog sig
hos Nationaldemokraterna uttryck i bland annat stöddemonstrationer för
Tibets frihet. På grund av att Nationaldemokraterna bildats, och Dan Berner
något senare dömdes till fängelse för dråp, lades FFF ner. Omar Filmersson och
Robert Almgren gick med i Nationaldemokraterna och fick där nyckelpositioner
- även om Filmersson på grund av sin etniska bakgrund - hans far kommer
från Bangladesh och hans mor är värmländska - aldrig fick några utåtriktade
parti uppgifter. Filmersson fortsatte påeget bevåg översättningarna av McCullochs
skrifter och startade förlaget Preservationist Books som en fortsättning på FFF.
Parallellt med arbetet inom Nationaldemokraterna startade Anders Lagerström
hösten 2001 ett nytt förlag ur resterna av Nordland i Linköpinglokalen Bunkern.
11

Rasmus Fleischer, "Etnopluralism, om Nationaldemokraterna och framväxten av en ny rasism",
C-uppsats, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola (2003).
12 Stieg Larsson och Mikael Ekman, Sverigedemokraterna — den nationella rörelsen (Stockholm
2001), s. 184ff.
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Förlaget fick det McCulloch-inspirerade namnet Nordiska förlaget. De första
boksläppen på det nya förlaget bestod också av McCullochs skrifter.
Med ena foten i Nationaldemokraterna och den andra utanför hos Nordiska
förlaget började den gamla Nordlandkretsen samla sig igen och åter bygga upp
sitt nationella medieimperium. Gruppen försökte knyta till sig intressanta
skribenter, framför allt var det Jonas De Geers radikalkonservativa magasin Salt
som lockade. När De Geer offentliggjorde att han planerade att lägga ner Salt
inleddes förhandlingar för att starta ett nytt tidningsprojekt tillsammans med
medlemmar ur Nationaldemokraterna och redaktionen från Folktribunen. Den
syndikalistiska tidningen Arbetaren avslöjade planerna på den nya tidningen,
och Jonas De Geer drog sig ur projektet. Istället startades Nationaldemokraterna
1 april 2002 en egen tidning, Nationell idag.u
Nordiska förlaget släppte emellertid inte planerna på en bredare nationell
tabloid. Tidningen Folkets nyheter startades 2003 av Lennart Berg från
Folktribunen!Nordland och förre kristdemokraten Björn Herstad, från det
konservativa nätverket Engelbrekt. Målsättningen var att tabloiden skulle bli
den första nationella veckotidningen. I tidningen skrev kretsen från Nordiska
förlaget, samt Henrik Johansson från McCulloch-inspirerade Internetprojektet
Nationens änglar, och Jonas De Geer. Efter tre nummer tog Nordiska förlaget
officiellt över tidningen.14
Nordiska förlaget planerade

ytterligare

en

tidning,

Nordisk frihet.

Målgruppen var besökarna på Salem-manifestationerna, minnesmarscher för ett
ungt skinnhuvud som mördades i en utdragen misshandel i stockholmsförorten
Rönninge i december 2000.15 Salem-manifestationerna innebar en möjlighet
för den nynazistiska rörelsen att bryta sig ur den isolering den befunnit sig i
sedan slutet av 1990-talet och gjorde det möjligt för dem att börja organisera
offentliga tillställningar igen. Nordlands förra redaktör Peter Melander hjälpte
arrangörerna i Salemfonden med designen och utformandet av propagandan
till manifestationerna. Inför Salem-manifestationen 2003 släppte Nordiska
förlaget ett provnummer av Nordisk frihet, som delades ut gratis till de cirka
2 000 marschdeltagarna. Tidningen var till utseendet identisk med Nordland,
bara logotypen var ändrad. Kring tidningen samlade Melander en redaktion
med deltagare från andra nationella projekt, som Robert Almgren från
Nationaldemokraterna och Timmy Grohs från Info-14. Även innehållet
13
14

Rasmus Fleischer, "Högerextremister värvar kända namn", i Arbetaren 8 (2002).
Se <http://sv.Metapedia.org/wiki/Folkets_nyheter , 1/6 2009.
AFA Dokumentation, "Oberoende nationalister - organisationslösheten som organisations
form", i Mats Deland och Charles Westin (red.) Brunt! nationalistisk och nazistisk mobilisering
i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden (Stockholm 2007).
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påminde om Nordland, fast med den viktiga skillnaden att musiken nu hade en
mindre framträdande roll.16
Sommaren 2004 inträffade

en

händelse som

blev

katastrofal

för

Nationaldemokraterna. På midsommarafton misshandlade partiorganisatören
Tor Paulsson sin flickvän inför ögonen på de andra partikamraterna. Paulsson
uteslöts, och med honom lämnade partiledaren Anders Steen och hela
Haningegruppen Nationaldemokraterna. De följande månaderna skakades
Nationaldemokraterna av interna strider om makten, och en majoritet av
lokalgrupperna och partimedlemmarna hoppade av organisationen. Kvar blev
den radikalare kretsen kring ungdomsförbundet. Med Nationaldemokraternas
sammanbrott lämnade även Nordiska förlaget-kretsen partiet och satsade istället
på att bygga upp sin egen struktur igen.17

Folkbildarna
När Nationaldemokraterna rasade ihop var Nordiska förlaget tillbaka på
samma punkt där de stått fem år tidigare, med en liknande struktur som
på Nordlandtiden; en förlags- och postorderverksamhet som sköttes från
Linköping, en stark lokalstruktur i Göteborg och tidningsredaktioner med
bas i Stockholm och Karlstad. Tryckeriet låg fortfarande i Estland. De hade
med sig ett omfattande adressregister, baserat på Sverigedemokraternas och
Nationaldemokraternas medlemsregister, sammanslaget med tidningarna
Nordlands och Salts prenumerantregister.18 Direkt efter Nationaldemokraternas
sammanbrott började Nordiska förlaget, Folkets nyheter och Nordisk frihet
planera ett nytt organisationsprojekt: Nordiska förbundet. Målet var att skapa
en organisation runt tidningarna och förlaget för att sprida deras verksamhet,
genom föredragsserier, försäljning och studieverksamhet:
Det har varit ett önskemål från flera håll att utvidga Nordiska förlagets verksamhet
med en medlemsorganisation med inriktning mot just folkbildning, så att fler
kan vara delaktiga i det viktiga arbetet med att sprida kunskap om den politiskt
inkorrekta aspekten på vår historia, samtid och framtid. Den närmaste kretsen
kring Nordiska förlaget har därför sonderat terrängen och förberett en lansering
av en sådan organisation under en längre tid.19
16

Provnummer av Nordisk Frihet 0 (2003).
"Exit Paulsson", Expos hemsida, <http://expo.se/2004/48_1108.html>, 30/6 2004.
18 Registret har överlämnats till författaren av en person vars identitet här betraktas som
sekretesskyddad.
19 Anders Lagerström, "Meddelande från Nordiska förlaget", 18/11 2004. Privat mail i författarens
ägo.
17
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Genom telefonförsäljning till de olika adressregister som Nordiska förlaget
satt på skulle de kunna sälja in förlagets produkter och värva medlemmar till
förbundet. De skulle anställa telefonförsäljare på kommission. Starten av
förbundet förbereddes under hösten 2004, med en föredragsserie i Göteborg,
där Nordiska förlaget fortfarande hade kvar den gamla strukturen från Nationell
ungdom. Peter Melander förklarade syftet i den interna korrespondensen:
Nordiska förbundet kommer således [snarare] att verka som en skola, en skola
som arbetar med en folkbildningsprocess, den process som initierats genom
Nordiska förlagets verksamhetssfär, än [som] ett politiskt parti eller gruppering.20

Nordiska förbundet skulle verka för att skapa en "nordisk nationalstat",
som sammanfaller med den "nordiska rasen". Vägen dit skulle gå genom
"folkbildning", "kulturkamp" och skapandet av ett "alternativsamhälle".
Arbetarrörelsens gamla begrepp "folkbildning" gavs en helt ny betydelse. I
dokumentet Kampen för ett nordiskt förbund beskriver de förbundets historiska
mission: "[s] å första uppgiften är att utbilda ett ledarskap som kan förmedla den
nordiska tanken till folket; så fröna som kan skördas av senare generationer";
vidare läser vi att inspirationen kring begreppet "kulturkamp" har hämtas från
franska nya högerns nyläsning av den italienske marxisten Antonio Gramsci:
Kulturkampen är viktig i det första steget. Medvetenheten om en egen kultur är
en förutsättning för att kunna bekämpa vår kulturs fiender. Istället för att vara en
anti-rörelse, måste vi bygga upp en pro-rörelse. Ett nytt samhälle ska byggas upp
efter att det nuvarande rasat.21

Under beteckningen Folkgernenskap skriver de i presentationstexten "Framtiden
tillhör de som erövrar den":
Nordiska förbundet kommer att odla en orubblig gemenskap genom
gruppsamverkan och inåtriktad solidaritet; vi kommer att bygga ett samhälle
i samhället, förstärka våra positioner inom alla samhällsområden av betydelse
och bygga upp en ekonomisk styrka; vi kommer att odla fram en elit som helt
och hållet, och uthålligt, underordnar sina egna intressen under gruppens; vi

20

Peter Melander, "Ny ledarartikel till NF" [Nordisk Frihet], internt mail, 17/11 2004, i
författarens ägo: "Jag har börjat att skissa lite på en artikel - antingen som ledarartikel i NF
eller som bifogat blad - om hur NF förhåller sig till den övriga rörelsen."
21 Tord Morsund, "Kampen för ett Nordiskt förbund", i Nordisk frihet A (2005/2006).

108

kommer att underlätta för medlemmarna att bilda barnrika familjer och föra över
Nordiska förbundets värderingar till den uppväxande generationen.22

Som en uppföljning på lanserandet av Richard McCullochs teorier, blev Nordiska
förbundets första verksamhet att introducera en annan amerikansk rasteoretiker
i Sverige. Hösten 2004 släppte Nordiska förlaget David Dukes Den judiska
rasismen (urspr. 2003) i översättning av Jonas De Geer och med efterord av
Lennart Berg. Boksläppet väckte uppmärksamhet och Ostgöta-Correspondenten
ägnade en utförlig recension åt att påvisa de antisemitiska konspirationsteorierna
i Linköpingsförlagets bok:
Om du ser "Nordiska förlaget" på en bok eller skiva - då är det hög tid att dra
öronen åt sig. Det är det vi vill visa i dag.23

David Duke var en dem som "moderniserade" Ku Klux Klan på 1970-talet,
och han lyckades efter en personvalskampanj bli invald till en distriktsplats
i New Orleans. På senare år driver han den rasideologiska organisationen
European-American Unity and Rights Organization (EURO), som organiserar
årliga internationella konferenser. Nordisk frihet rapporterade 2004 om dessa
konferenser, och våren efter begav sig en svensk delegation bestående av Lennart
Berg från Nordiska förbundet och Våvra Suk från Nationaldemokraterna dit.
Den täta kontakten med David Duke fick Nordiska förbundet att ta över honom

22

Nordiska Förbundet, "Framtiden tillhör dem som erövrar den", <www.nordiskaforbundet.se/
artikel.asp?aID = l> 7/10 2007. En vecka innan förbundet offentligt skulle lanseras hackades
Nordiska förlagets kundregister till nätbutiken av Antifascistisk aktion. I ett utskick till alla
1 548 kunder meddelade de: "Inom kort kommer Nordiska förlaget att kontakta dig och
fråga om du inte vill bli medlem i deras nya nationella organisation, Nordiska förbundet. De
kommer fråga om du inte kan hjälpa dem att dra in pengar till deras företag, genom att sälja
deras produkter, genom att jobba gratis för dem som förbundsmedlem. [...] Men då kan du
också passa på att fråga representanten från förlaget, varför de tagit så lätt på säkerheten. Varför
de levererat 1548 nationalister på ett silverfat till sina fiender. Och vad som garanterar, att om
du blir medlem i det nya förbundet, att samma sak inte sker igen med dina personuppgifter."
Mail 16/11 2004, "Till Nordiska Förlagets Kunder", i författarens ägo. Ryktet om starten av
Nordiska förbundet hade redan innan namnet offentligt lanserades mött missnöje från andra
nationella organisationer - framför allt de kvarvarande Nationaldemokraterna - som såg dem
som en ny konkurrent. Förlagets säkerhetsmiss hällde ytterligare bensin på lågorna, och den
offentliga lanseringen skapade inte det intresse Nordiska förbundet förväntat sig. För att vinna
tillbaka lite "goodwill" från den nationella rörelsen, lämnade Anders Lagerström, som var
konferencier på Salemmanifestationen, över en check på 30 000 kronor.
23 "Därför skriver vi om rasistboken", ÖstgötaCorrespondenten, <http://www.corren.se/archive/
2004/6/5/lrorwxyizv5dpus.xml?category=lmr86087x2df21u>, 10/3 2009. Se även "Ku Klux
Klan-bok i Linköping", ÖstgötaCorrespondenten,<http://www.corren.se/archive/2004/6/5/l
rorwxyizv511w0.xml?category=lmr86087x2df21u&ad>, 10/3 2009.
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till Sverige för en föredragsturné i februari 2005, med föredrag i Stockholm,
Göteborg och Helsingborg.24
David Duke blev också huvudtalaren på Nordiska festivalen, ett årligt
kulturevenemang som Nordiska förbundet höll för första gången hösten 2005.
Nordiska festivalen är en helgfestival där Nordiska förbundet har försäljningsbord
och presenterar internationella författare och teoretiker för en svensk publik.
Festivalerna innehåller också spelningar med internationella vit makt-artister
och kan betraktas som arvtagare till Nordlands konserter; de hålls på hemlig plats
på landsbygden dit de föranmälda deltagarna fraktas i bussar. Förutom David
Duke fick de 300 besökarna höra tal av Klaus Menzel från NPD, Tyskland, Tord
Morsund från tidskriften Nation & Kultur, Norge, och Henrik Johansson från
Nordiska förlaget.

Metapolitik
Med bildandet av Nordiska förbundet centraliserades de olika tidnings- och
opinionsprojekten: Nordiska förlaget, Folkets nyheter och Nordisk frihet
samlades under samma tak och formell ägare blev det nya aktiebolaget NFSE
AB.25 Nordiska förbundet blev ingen framgång vad gäller tillströmningen
av nya medlemmar och organisationens folkbildande verksamhet, i form
av föredragsserier och möten, höll sig på en begränsad nivå. Det område
Nordiska förbundet istället skulle expandera på var internet, med för den
nationella rörelsen banbrytande projekt. Nordiska förbundet lyckades knyta
flera professionella programmerare till sina projekt. Flera av de skribenter som
talade på Nordiska festivalen (Henrik Johansson, Tord Morsund) eller skrev
i Folkets nyheter drev egna bloggar på nätet. Sommaren 2006 började planer
växa fram på att samla dessa bloggar i ett gemensamt projekt. Initiativtagarna
var de inflytelserika bloggarna Oskorei (Joakim Andersen), Anark (Pär Sandin)
och Autonom (Tord Morsund). Flera av skribenterna hade fått kontakt via
internationella webbaserade diskussionsforum, som Skadi.net, där en fri
diskussion kring ett bredare fascistiskt idéhistoriskt arv fördes. Här skapades ett
intresse för konservativ revolution, Julius Evolas traditionalism, italienska tredje
positionen och den franska nya högern — strömningar som dittills inte hade
haft något fäste i den svenska nationella debatten. I juli startades bloggportalen
24

25

"David Duke på föredragsturné i Sverige", i PreservationistBooks, <http://www.preservationistbooks.com/40.htm>, 1/6 2009.
Se <http://www.allabolag.se/5566925904>, 1/6 2009.
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Motpol, som ett samarbete mellan bloggarna och Nordiska förbundet. I Folkets
nyheter presenterades bloggportalen:
Skribenterna representerar ett brett politiskt och ideologiskt spektrum, men är
alla förenade i en gemensam värdegrund baserad på värnandet om nordisk kultur
och tradition.26

På Motpols internforum började Nordiska förbundet för första gången lyfta
fram den franska Nouvelle droite, nya högerns, teorier. Den del av teorin som
först fick inflytande var den kulturkamp som utvecklades av Antonio Gramsci.
I nya högerns händer blev Gramscis teorier om kamp om hegemoni en flexibel
teori om "metapolitik"; ett slags högergramscianism. Fokus flyttades bort från
politiken, både den parlamentariska och utomparlamentariska, och inriktades
istället på dess förstadium: var etableras värderingar och attityder och var skapas
idéer? Varför verkar den radikala högern alltid på förhand diskvalificerad från
varje offentligt politiskt samtal? Den nya högern försökte med den gramscianska
metapolitiken förstå hur samhällelig konsensus, kulturella värderingar och
samtycke producerades i samhället. Vann man denna "kulturkamp" skulle
politiken följa, eftersom politiska partier sällan gick emot den offentliga
opinionen och det allmänna förnuftet.
I den internt mycket diskuterade artikeln "Europas metapolitiska återfödelse"
skrev den tyska nya högern-teoretikern Pierre Krebs från Thule Seminar:
Man kan nämligen inte störta någon politisk apparat utan att dessförinnan ha
försäkrat sig om den kulturella makten som den politiska makten ytterst vilar
på. Först måste man vinna folkets samtycke: man måste först inverka på idéerna,
sedvanorna, tankesätten, värdesystemet, konsten, utbildningen. Inte förrän
människorna känner behovet av skifte som en självklar nödvändighet vacklar
därefter den från det allmänna konsensus lösgjorda politiska makten - och
faller. Metapolitiken är något av ett revolutionärt krig på världsåskådningens,
tankekonstens och kulturens nivå.27

Om det var liberalismens hegemoni över tänkandet som var huvudmotståndaren
för den franska nya högern, var det i Motpols tappning snarare 68-vänstern.
Den nya vänstern hade lärt sig sin Gramsci, och även om de förlorade kampen
om de ekonomiska och politiska institutionerna hade de tagit och erövrat den
kulturella makten genom att ta över universiteten och media. På Motpols
internforum rekommenderade administratörerna från Nordiska förbundet en
2^
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Charlotte Thorbjörnsson, "Motpol.nu Blood & Honour — nytt liv i den svenska debatten", i
Folkets nyheter, <http://www.folketsnyheter.se/?sida=artikeI&aID=382>, 9/3 2009.
Se <http://www.Nordisk.nu/showthread.php?t=237>, 9/3 2009.
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artikel ur vänstertidskriften Clarté om Gramscis teorier som obligatorisk läsning
för alla som skulle delta i Motpol-projektet.
Det här är den strategi som kommunisterna använde i sitt angrepp på Sverige.
Deras mål var att förbereda en politisk revolution. Och i ett långsamt positionskrig
lyckades man delvis bearbeta det folkliga medvetandet genom att infiltrera och
ta kontroll över samhällets meningsförmedlande institutioner (skolan, kyrkan,
massmedia). Den så kallade "marschen genom institutionerna".28

Även om vänsterns teorier om ekonomisk demokrati, övertagandet av
produktionen, urvattnades, hade de uppnått hegemoni med sina idéer och åsikter
om antirasism och feminism, genom sin kontroll över "tänkandets laboratorier".
Därigenom blev jämlikhetsidéer och positiv särbehandling, massinvandring
och mångkultur, kärnfamiljens upplösande och acceptansen av homosexualitet
politiskt genomförbara och försvarbara, oavsett vilket parti som satt vid makten.
Våren 2006 publicerade Nordiska förlaget boken Kritikerkulturen (i original
1998) av amerikanen Kevin MacDonald, i översättning av Lennart Berg, där
detta kulturella maktövertagande skärskådades. I Folkets nyheter sammanfattade
Lennart Berg huvuddragen i McDonalds bok i en artikel om just Frankfurtskolan
och 68-rörelsens ideologiska rötter.29
I Europas metapolitiska återfödelse skissade Krebs på en metapolitisk strategi
för att bemöta vänsterns inflytande:
Det är just den metapolitiska nivån som är vår utgångspunkt. Vi vill också ta över
tänkandets laboratorier. Vår uppgift är därmed att mot den egalitära moralen,
den egalitära socioekonomin ställa en världsåskådning baserad på differentiering:
det innebär en kultur, en etik, en socioekonomi som respekterar rätten att vara
olika. Vi vill skapa de värde- och världsåskådningssystem som är nödvändiga för
att säkra den kulturella makten.30

Amerikanen Michael 0'Meara lyfte fram tre målsättningar för den nya högerns
metapolitiska projekt. Den metapolitiska kampen måste ta sig an de dagsaktuella
frågorna, ta de aktuella idéer som är populära, och försöka vända dessa,
rekuperera dem, till sin fördel.31 Allt från postmodernism till filmatiseringar av
Tolkiens böcker går att läsa selektivt och användas för att kommunicera den nya
28

"Revolutionära tankar om tänkandet", i Motpol.nus internforum, 31/7 2006; dokument i
författarens ägo.
29 Lennart Berg, "Frankfurtskolan och 68-rörelsens ideologiska rötter", i Folkets Nyheter 3 (2004);
<http://www.folketsnyheter.se/?sida=artikel&aID=372>,l/6 2009.
30 Se <http://www.Nordisk.nu/showthread.php?t=237>, 9/3 2009.
31 Se <http://sv.Metapedia.0rg/wiki/New_Culture%2C_New_Right:_Metap0litics>, 9/3 2009.
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högerns värderingar. Bloggaren Oskorei nämner Alternativ Medias kampanj mot
gruppvåldtäkter, Operation nordisk kvinnofrid, som ett framgångsrikt exempel
på hur den nationella rörelsen lyckades vända den statliga kampanjen Operation
kvinnofrid till sin fördel och få den att riktas mot det mångkulturella samhället.32
Det andra målet är att hela tiden försöka underminera de liberala
humanistiska idéerna, genom att exempelvis lyfta fram forskning som visar på
det mångkulturella samhällets problem, sociobiologiska rön som kan användas
för att undergräva begrepp som jämlikhet, eller genom att påvisa hur den liberala
staten säger sig vara baserad på frihet men fängslar "oliktänkande". Det tredje
och mest storslagna målet är att vinna kulturell hegemoni inom samhällseliten,
genom infiltration och övertagande av samhällsinstitutionerna.33
Motpol följdes under det närmaste året av fler projekt. I oktober 2006 lanserade
Nordiska förbundet Motpols systerprojekt, det nätbaserade deltagaruppbyggda
wikiuppslagsverket Metapedia.org. Den alternativa encyklopedin Metapedia
"har ett metapolitiskt syfte, att informera om tabubelagda eller medvetet
bortglömda ämnen och företeelser för att påverka samhällsdebatten, kulturen
och historiesynen".34 Metapedias uppbyggnad följer samma struktur, har samma
utseende och arbetsform som uppslagsverket Wikipedia. Den svenska varianten
följdes under de följande åren av versioner på danska, tyska, engelska, franska,
portugisiska, tjeckiska, ryska, slovakiska, spanska, ungerska och rumänska,
uppbyggda enligt samma mall. På Metapedia samsas artiklar om nationell
historia, politisk teori och svensk kultur, med namnlistor på makthavare,
antirasister och journalister. Den senare aspekten uppmärksammades av Sveriges
Radios journalist Christoph Andersson i en artikel i Dagens Nyheters kulturdel
i februari 2007: "Bakom portalen döljer sig ett register, som i huvudsak delar
upp människor i två kategorier: judar och svenskar. Detsamma gäller för
företag: judiskägda och svenskägda."35 Justitiekanslern inledde en granskning
av Metapedia, men valde att inte väcka åtal eftersom NFSE Media AB hade
skaffat utgivningsbevis för sidan hos radio- och tv-verket och omfattades av
pressfriheten.36 Nordiska förbundet bemötte mediedrevet som följde DNartikeln med att starta en insamling som samlade 100 000 kronor till en egen

32

Oskorei, "Den Nya Högern och metapolitiken", i <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 4l3>, 23/3
2007.
33 Se <http://sv.Metapedia.0rg/wiki/New_Culture%2C_New_Right:_Metap0litics>, 9/3 2009.
Se <http://sv.Metapedia.org/wiki/Metapedia>, 9/3 20093 ^ Christoph Andersson, "Judeförföljelser på Internet", i Dagens Nyheter, 8/2 2007.
36 "Ingen förundersökning mot Metapedia-portal", i ÖstgötaCorrespondenten, <http://archive.
corren.se/archive/2007/2/21/j330pmvtjha08e5.xml>, 9/3 2009.
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rättsfond för att försöka stämma Christoph Andersson och Dagens Nyheter
för förtal.37
Efter Motpol och Metapedia inledde Nordiska förbundet arbetet på sina
nästa internetsatsningar. Programmerarna började utveckla ett Internetspel,
Imperium, med den stora skaran av spelare på World of Warcraft och liknande
onlinespel som målgrupp. På Motpols forum berömde bloggaren Nordsol
spelidén som
en genial idé, att skapa ett politiskt inkorrekt dataspel. Man lägger upp hinder
och så vidare som kräver nationellt tänkande för att komma vidare? Spelaren
upplever att han måste tänka mycket fritt och självständigt för att ta sig fram
vilket han kanske också gör, men tänkandet är ändå helt styrt från början för att
förmedla en viss världsåskådning!"8

I mars 2007 lanserade Nordiska förbundet Altermedia, en nationell version av
vänstermedia-nätverket Indymedia. Den globalt samlande domänen tillhörde
David Duke:
Altermedia sedan 2002 har fungerat som en alternativ nyhetsbyrå som förmedlar
politisk inkorrekta nyheter och information. Nätverket har idag 22 upplagor i
18 länder. Altermedia är även enligt uppgift den mest välbesökta nationalistiska
nyhetssidan på nätet - med 30 000 unika besökare per dag.39

Altermedias franska grundare, Emmanuel Brun dAubignosc, bjöds även över
till Nordiska festivalen hösten 2007, för att tala och presentera tankarna bakom
projektet.40

Nordisk.nu
Det nätprojekt som fick störst genomslag är internetcommunityt Nordisk,
nu, som Nordiska förbundet öppnade i april 2007. Under det första året som
nätforumet existerade fick det 10 000 medlemmar. Forumet försöker vara en
nationell variant av andra populära ungdomscommunities på nätet, såsom
Lunarstorm, som håller en strikt linje mot hets mot folkgrupp på sitt forum. I
en presentationstext beskrivs Nordisk.nu på följande vis:
37

"Metapedia satsar på ny Persbrandt-dom", i Metapedia, <http://sv.Metapedia.org/wiki/Metap
edia:Pressmeddelande_070212>, 9/3 2009.
^ Motpol.nus internforum, 12/2 2007. Dokument i författarens ägo.
39 Se <http://ratatosk.Motpol.nu/?p=22>, 9/3 2009.
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Har du också fatt nog av att när någon väl protesterar mot detta blir han kallad
"rasist", "fascist", "nazist" och så vidare och därefter utkastad ur communityt av
dess politiska kommissarier?

"Trött på Lunarstorm? Välj det svenska alternativet. Vi ses på Nordisk.nu" "Fuck
Lunarstojm! Nu finns svenskarnas mötesplats... Nordisk.nu", heter det vidare
på två av klistermärkena för Nordisk.nu. Designen på hemsidan är befriad från
nationella eller vit makt-relaterade symboler och bryter mot den annars rådande
"kampinriktade", pompösa eller militanta estetik som andra nationella sidor
har. Istället används en populärkulturell design, ofta med dataillustrationer. Av
bilderna och estetiken går det inte att avgöra sidans politiska innehåll. Startsidan
har formen av en nyhetsportal. De nyhetsforum som presenteras är Nordiska
Förbundets egna Motpol.nu och Metapedia.se, samt Motstånd.nu.41
I likhet med andra webbcommunitys består Nordisk.nu inte bara av
diskussionsforum. Varje medlem erbjuds en egen medlemssida med gästbok och
blogg, samt möjligheter att skicka privatmeddelanden och lägga upp bilder i ett
gemensamt fotogalleri. Medlemmen väljer själv vilken grad av anonymitet eller
öppenhet hon/han vill ha. Communityt har många interaktiva funktioner, för
att göra sidan mer attraktiv att återkomma till: där finns tävlingar, omröstningar,
"Nordiska mp3-radion" (med "800 låtar i flera olika genrer", varav många är
släppta av band signade på Nordiska förlaget eller dess föregångare Nordland) och
en spelavdelning med klassiska dataspel. I communityts egna webbomröstningar
ges även en enkel statistik över besökarna. Av 190 svarande anger ca 43 procent
att de är i åldrarna mellan 16 och 20, ca 27 procent i åldrarna 21-25 och
17 procent mellan 26-30 år, som är de tre stora ålderskategorierna. Av 1 129
tillfrågade uppger hälften att de hittat till Nordisk.nu genom en kompis, och
32 procent via länkar från annan webbplats.42
Det politiska syftet med communityt är inte lätt att se vid första ögonkastet,
eftersom det är utformat som ett deltagande forum. Det är istället genom att
se vilka diskussionstrådar som läggs upp, lyfts överst ("klistras") och vilken
rangordning som forumen kan ges, som konturerna på ett sådant projekt
börjar skymta. Den näst högst placerade forumdelen handlar om "Aktivism
och manifestationer". Där har tre separata avdelningar skapats för aktiviteterna
Nationaldagen, Nordiska festivalen och Salem-manifestationen. Den första och
sista tillställningen organiseras av de oberoende nationalisterna i Info-14, medan
festivalen arrangeras av Nordiska förbundet. I de allmänna diskussionerna har
41
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trådarna om aktivism klistrats överst.43 Därutöver förekommer trådar om de
senaste aktiviteterna, där deltagarna diskuterar och lämnar personliga rapporter
(NSF:s torgmöten, 30:e novemberfirandet, och så vidare).
Formen uppmanar till spridandet av en aktionskultur och bildandet av
egna separata aktivistgrupper, enligt den modell som tillämpas av de oberoende
nationalisterna. Två grupper bildade av Nordisk.nus administratörer från
Nordiska förbundet ges också extra uppmärksamhet: Helsingborgskampanjen i
Helsingborg och Aktivism Öresund, som samlar oberoende nationella i Malmö,
Lund och Köpenhamn. Forumet verkar därigenom aktiverande, för nationell
aktivism i allmänhet och för Nordiska förbundets aktivistgrupper i synnerhet.
Forumets återkommande omröstningar tillämpas på samma aktiverande sätt.
Frågeställningarna är ofta: vilka kommer på den aktiviteten, vad tyckte ni om
Nordiska festivalen?
Forumet innehåller internt ett helt system med belöningar, titlar, utmärkelser
och bestraffningar. Deltagare i Nordiska förbundets eller de fria nationalisternas
aktiviteter förses med medaljer på sina personliga sidor, som: "Artist Nordiska
festivalen2007","FanbärareNordiskafestivalen2007","TalareNordiskafestivalen
2007" eller vinnare av tävlingen "Sveriges hårdaste patrioter" på arrangemang
anordnade av kampanjen Svensk ungdom — Sveriges framtid. Donatorer som
ger ekonomiska bidrag till Nordisk.nu förses också med egna medaljer. Varje
medlem ges en position, där utgångspunkten är titeln "odalbonde"; sedan kan
man avancera till "väpnare", "bärsärk", "riddare", "marskalk", eller — om man
fått straffpoäng - reduceras till "träl" eller "landsförvisad". Straffpoängen utdelas
av administratörerna. Bland de grövsta förseelserna finns "etnomasochism",
"angrepp på Nordisk.nu" och "uppenbar provokatör". Dessutom uppmanas
alla medlemmar att delta i att betygssätta varandra genom att ge positiva eller
negativa ryktespoäng för olika diskussionsinlägg.44
Första delen av forumet är en elitdel, som enbart utvalda medlemmar kan
använda, men som är öppen för alla att läsa:
Idavallen kan ses som vår spjutspets, en sylvass sektion som bidrar till att höja
nivån på hela Nordisk.nu. Dels genom att redan befintliga medlemmar inspireras
av innehållet samt pressas att själva prestera bättre för att få tillträde till Idavallen
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och dels genom att vi med Idavallen kan lyfta fram särskilt intressanta områden
som ännu bättre kan attrahera nya medlemmar.45
Trots att formen är helt annorlunda än 1930-talets nationalsocialistiska
partier, försöker Nordiska förbundet liksom de skapa en strikt intern hierarki
mellan medlemmarna, med samma målsättning: att tillämpa "ledar- och
ansvarsprincipen".46
Belönings- och bestraffningssystemen används också av Nordiska förbundets
medlemmar i syftet att göra sig av med konkurrenter från andra nationella
organisationer. Särskilt hård har konflikten varit mellan Nordiska förbundets
aktivistgrupp Helsingborgskampanjen och Svenska motståndsrörelsen, vilken
framför allt kom till uttryck när medlemmar i SMR i mars 2007 trängde in i
bostaden hos en medlem i kampanjen, pistolhotade honom och krävde att han
skulle stänga ner Nordisk.nu. Efter det har Nordisk.nu systematiskt missgynnat
medlemmar från SMR i communityt och hindrat dem från att sprida sin
information eller länka till sina webbsidor. Regel 12, "Det är inte tillåtet att
länka till sidor som motarbetar och/eller har en fientlig inställning till Nordisk,
nu", används specifikt mot SMR:s webbsida www.patriot.nu, och gör det möjligt
att stänga av SMR-användare från forumet.47
Nordisk.nu presenteras med devisen: "[d]enna sida har just vårt arv och vår
nordiska framtid som tema". Första regeln för communityt är: "Nordisk.nu är en
portal för nordisk identitet, kultur och tradition. Angrepp på de nordiska folken
och vår kultur kommer därför inte att accepteras".48

"Ledarprincipen" och fria aktivister
Om Nordiska förbundet vid starten hade svårigheter att skapa en aktiv
medlemsstruktur, fick de i Nordisk.nu ett redskap för att utveckla aktivism på
basplanet. Den ort som tidigast började med egen verksamhet var Helsingborg.
Under Nationaldemokraternas kris 2005 gick den unga organisatören Kristoffer
Dahlström över till Nordiska förbundet och började organisera föredragsoch kulturkvällar. David Dukes föredrag under turnén våren 2005 visade att
Helsingborgsgruppen var kapabel att nå ut till hela den nationella rörelsen i
45
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Skåneregionen och få folk att delta oavsett vilken högergruppering de tillhörde.
Helsingborgsgruppen skaffade sig tidigt kontakter inom den tyska rörelsen
av Freie Kameradschajien, "fria nationalister", vilken blev en viktig politisk
influens.491 juli 2006 hölls en gemensam "tysk-svensk kulturfestival", i skånska
Hyllinge med målsättningen att utveckla samarbetet mellan den tyska och den
svenska rörelsen.50
Nordiska förbundet var inte ensamt om att hämta influenser från de
tyska fria nationalisterna. Även Stockholmskretsen kring nyhetssajten Info14, organisatörerna av den årliga Salem-manifestationen, arbetade aktivt med
att skapa en struktur av fria nationalister i Sverige. Nordiska förbundets och
Info-l4:s verksamheter överlappade varandra: Info-l4:s nyheter, kampanjer
och manifestationer hade en framskjuten plats på Nordisk.nu, och Nordiska
förbundets medlemmar, särskilt den livaktiga gruppen i Skåne, arbetade aktivt med
att sprida Salemfondens propaganda. Peter Melander utformade propagandan
för Salemmarschen och Timmy Grohs från Info-14 ingick i redaktionen för
Melanders tidning Nordisk frihet, som riktade sig just till Salembesökarna. Den
andra Nordiska festivalen, som hölls i Stockholms skärgård 2006, organiserades
i samarbete mellan Melander och Info-14, eftersom Nordiska förbundet saknade
en aktiv medlemsgrupp i Stockholm.51
Ansatserna till lösare sammansatta, oberoende, aktivistnätverk av fria
nationalister sågs dock inte med blida ögon av den "organiserade" flygeln av den
nationella rörelsen; NSF och SMR. Info-l4:s försök att lansera Salem-marschen
som en bred enhetsmanifestation innebar också att de "oberoende" höll tillbaka
NSF:s och SMR:s allt radikalare och öppet nationalsocialistiska tal. Både NSF
och SMR ställde in sina tal vid marschen 2006, i protest mot Info-l4s linje.
De "organiserade" betraktade de "oberoende" alltmer som ett konkurrerande
projekt. Kritiken mot de oberoende kom ofta att ges en ideologisk klädnad, som
gick ut på att de fria aktivistnätverken hämtade för mycket inspiration från de
"kätterska" högerradikala strömningarna utanför den rena nationalsocialismen.52
Detta framkommer i följande citat från SMR:s hemsida:
En av vår kamps värsta fiender är den inre fienden (inom den s.k. nationella
rörelsen). Denna inre fiende har många ansikten och förklär sig i olika ideologiska
49

Med detta avses de nätverk av oberoende kamratgrupper som samlade nationella aktivister i en
svårkriminaliserad struktur halvt utanför, halvt innanför NPD. Se Afa Dokumentation (2007)
50 Charlotte Thorbjörnsson, "Tysk-svensk kulturafton i sommarfagra Hyllinge", i <http://www.
folketsnyheter.se/?sida=artikel&aID=383>, 1/6 2009.
51 "Nordiska
festivalen 2006", Info-14, <http://www.infol4.com/2006-10-05-nordiska_
festivalen_2006.html>, 1/6 2009.
52 AFA Dokumentation (2007).
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och politiska skepnader. Vi har valt att benämna hela detta spektrum av mot oss
fientliga strömningar med ett generiskt samlande namn: Strasserism.53

I SMR:s tidning riktade organisationens ledare, Klas Lund, ett generalangrepp
mot den nya organisationsformen:
En annan, mycket viktig, beståndsdel i den generiska strasserismen är
förkastandet av vad vi kallar för "ledarprincipen", och förkastandet av begrepp
som "organisation" till förmån för "oberoende" och "nätverk".54

Den nationella rörelsen måste renas från den nya skadliga tendensen, menade
Klas Lund, precis som anhängarna till bröderna Strasser rensades ut ur NSDAP
och SA under de långa knivarnas natt i 1930-talets Tyskland. Konflikten
nådde, som redan nämnts, sitt klimax i mars 2007 när Helsingborgsgruppen
i Nordiska förbundet valde att formalisera sitt lokala samarbete och bilda
Helsingborgskampanjen. En knapp vecka efter offentliggörandet av den nya
organisationen bröt sig tre medlemmar från Svenska motståndsrörelsen in
hos Kristoffer Dahlström och tvingade under pistolhot till sig organisationens
propagandamaterial.
Nordiska förbundet fördömde kraftigt den "oacceptabla" attacken mot
Dahlström. På Altermedia skrev Lars Linden:
Detta är oerhört skadligt, och vi har inte råd att ägna kraft åt dessa barnsligheter.
Hemfridsbrottet och hotet mot 21-åringen i Helsingborg måste fördömas, först
och främst av SMR:s ledning. Om inte så sker måste SMR isoleras från den
nationella rörelsen och brännmärkas som en inre fiende till allt vad svensk,
nordisk och europeisk nationalism heter.55

Snarare än att isolera Nordiska förbundet skapade Motståndsrörelsens attack
bara mer sympati för dem. Sommaren 2007 hölls Nordiska festivalen för tredje
gången, och blev med över 500 deltagare den dittills största tillställningen.
Men just när Nordiska förbundets aktivism började hitta sin form, knakade
det i fogarna inom organisationen igen. Under hösten började flera av
kärnmedlemmarna frysas ut och lämna förbundet; först Peter Melander, sedan
Kristoffer Dahlström och Lars Linden. Alla tre anslöt sig istället till gruppen
bakom Info-14. Saken komplicerades för Nordiska förbundet av att både
53

Klas Lund, "Strasserismen - den inre fienden", <http://www.patriot.nu/artikel asp?artikelID=907>, 9/3 2009.
Klas Lund, "Strasserismen — den inre fienden", <http://www.patriot.nu/artikel asp?artikelID=907>, 9/3 2009.
55 Se <http://se.altermedia.info/?p=62>, 26/3 2007.

119

Melander och Linden var delägare i aktiebolaget NFSE Media och krävde att
bli utköpta. NFSE Media låg redan efter med sin bokföring och hade svårt att
hantera de avhoppade delägarnas krav.56
Samtidigt uppstod politisk konkurrens mellan Info-14 och Nordiska
förbundet. Konflikten handlade främst om försöken att bygga oberoende
nätverk, något som dittills gjorts gemensamt. Info-14 planerade sommaren
2007 att formalisera nätverket Fria nationalister, bland annat genom att utveckla
en gemensam internetportal för de fria grupperna. Projektet sköts dock på
framtiden till förmån för den nya skolkampanjen och multimediasatsningen
"Svensk ungdom", som de utarbetade tillsammans med Peter Melander. Nordiska
förbundet hade också planer på en aktivistportal, som de fortsatte att arbeta med.
Genom att kreativt använda communityt Nordisk.nu lyckades de skapa flera
nya aktivistgrupper kring förbundet, såsom Aktivism Öresund i Skåne, Identitet
Väst i Göteborg, Dan Berners Svenska Uppsala i Uppland och något senare även
Anders Lagerströms Reaktion Östergötland. Den 29 januari lanserade Nordiska
förbundet aktivistportalen Motstånd.nu, och fyra dagar senare svarade Info-14
med att offentligt lansera sitt nätverk Fria nationalister. I presentationstexten
kritiserade Info-14 Nordiska förbundet för att inte vara oberoende:
Skillnaden mellan Nordiska förbundets projekt och Fria nationalister är bland
annat att det sistnämnda är både ideologi- och organisationsobundet.57

Nordiska förbundet svarade med ett eget uttalande där de anklagade Info-14
för att bedriva en förtalskampanj och bröt därefter allt samarbete med portalen:
NF är för övrigt varken en traditionell medlemsorganisation eller ett politiskt
parti. NF är ett nätverk och en arbetsgemenskap vars syfte är att främja de
nordiska folkens intressen och inspirera till etnisk medvetenhet över hela Norden.
En del av nätverkets arbete består i att erbjuda tjänster till den nationella rörelsen,
som communityt Nordisk.nu och nu även aktivistportalen Motstand.nu. Info14-ledningens ogrundade påståenden om Motstand.nu skapar en konflikt där
det inte borde finnas någon.58

Alla länkar till Info-14 plockades bort på Nordisk.nu och alla deras medlemmar
uteslöts från communityt. Situationen förvärrades av att den avhoppade
56

Internt mejl från Lennart Berg till styrelsen för Nordiska förlaget, 10/2 2008. Dokument i
författarens ägo.
57 "Fria nationalister, en oberoende struktur", <http://www.infol4.com/2008-02-02-fria_
nationalister en_oberoende_struktur.html> 10/3 2009.
58 "Klargörande om motstand.nu", <http://www.Nordisk.nu/showthread.php?t=l6001>, 9/3
2009.
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delägaren Lars Lindén satt på Nordiska förlagets kundregister, vilket han valde
att undanhålla förlaget som påtryckning för att få dem att köpa ut honom. När
han till slut hotade med att sälja kundregistret om han inte fick sina pengar,
blev Nordiska förbundet desperata. Natten till 8 februari 2008 bröt sig - enligt
Uddevalla tingsrätts förundersökning - Daniel Friberg, Anders Lagerström och
andra ledande personer från Nordiska förbundet in hos Lars Lindén, och lade
under pistolhot beslag på hans dataserver.59
Nordiska förbundet bemötte kritiken från Info-14 med att de hade bevis
för att Lindén börjat arbeta där, och planerat ta över förlaget, samt använda
förbundets webbplattformar till Info-l4:s nya internetprojekt. Med ekonomiska
problem och de ledande personerna häktade fick Nordiska förbundet svårt att
klara av all sin övriga verksamhet. Efter Melanders avhopp lades Nordisk Frihet
ner och efter Lindens avhopp avslutades svenska Altermedia. Nästa projekt
som hamnade i kris var tabloiden Folkets nyheter. Hösten 2007 gjorde Nordiska
förbundet en nysatsning på att få igång tabloiden, fortfarande med målsättningen
att bli veckotidning. Förbundet erbjöd Dan Berner heltidsanställning som
redaktionschef, men kunde inte finansiera projektet. Delägaravhoppen och Lars
Lindén-affären påverkade ekonomin och förbundet kunde inte betala ut Berners
lön. Medan de ledande personerna i Nordiska förbundet satt häktade kontaktades
Dan Berner av Nationaldemokraternas konkurrerande tidning, Nationell idag,
och erbjöds anställning där — vilket Berner accepterade. Berner hoppade därefter
av Nordiska förbundet, och tog med sig aktivistgruppen Svenska Uppsala till
Info-l4:s Fria nationalister. I september 2008 meddelade Nordiska förbundet
att de lade ner Folkets nyheter, för att istället satsa på ett nytt tidningsmagasin.

Identitära manifestet
Konflikterna först med SMR, sedan med Info-14, Fria nationalister och
Nationaldemokraterna fick Nordiska förbundet att alltmer distansera sig från
resten av den nationella rörelsen. Den 6 juni 2008 avstod de helt från att delta i
manifestationen Folkets marsch, och höll en egen sluten tillställning i Linköping.
Skandalerna kring Folkets marsch, där SMR greps för upplopp och hets mot
folkgrupp efter att ha skanderat "Adolf Hitler", fick förbundet att ytterligare
markera avstånd från dessa grupper. Att ens kalla sig för nationalist bedömdes
som svårt, beteckningen hade blivit för stigmatiserad och utdefinierad för att
ett nationellt projekt skulle kunna få framgång. Metapolitiskt var det viktigt
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att använda sig av en begreppsapparat som inte var historiskt nedtyngd, som
kunde öppna snarare än att stänga dörrar. Istället satsade Nordiska förbundet på
att lansera nya högerns begrepp "identitär" som politisk beteckning: ett positivt
laddat begrepp för dem som värnade sin etniska identitet.
Även om begreppet identitär hånades av de andra grupperingarna inom den
nationella rörelsen, inleddes en omfattande diskussion på Motpol-bloggarna. Flera
av den nya högerns idéer togs över och ventilerades. Diskussionen utmynnade i en
skrift från Nordiska förbundet, Identitet och Metapolitik. Strategier och visioner
för Nordens folk i 2000-talet, där de presenterade ett identitärt manifest och en
metapolitisk strategi. Grunden i det identitära manifestet var en etnopluralistisk
åskådning, utifrån varje etnicitets och folks rätt till sin egen kultur. Tre faktorer
definierar individens och folkgemenskapens identitet: etniciteten (både det
biologiska och det sociala arvet i kombination), kulturen och geografin/naturen
(territoriet). Den etniska identiteten var därigenom både en produkt av biologin
och den historiskt framväxta kulturen och hade en omedelbar koppling till det
territorium, den region, där den växt fram. För Skandinaviens del var problemet
att nordborna genom långvarig invandring och kulturell påverkan hade "i det
närmaste en obefintlig identitet".60
Det identitära programmet syftade till en "återfödelse av den organiska
folkstammen".61 I dagens "senmoderna samhälle" är identiteter flyktiga och
i ständig förändring, påverkade av det politiska klimatet, globaliseringen,
migrationen och kapitalismens masskonsumtion. Dessa förändringar skapade en
homogeniserad och utslätad kultur, där skillnader och mångfald försvann. Istället
för denna tillfälliga identitet behövde man återknyta till en förmodern nordisk
identitet, som skulle ge nordborna tillbaka både en historia och ett framtida
öde - att föra vidare, återknyta till och återupprätta den naturliga kulturen där
individen var och en är en del av en större organisk helhet.
[En] identitär strategi börjar med individer som sedan bildar den enskilda
gemenskapen, stammen som sedan organiskt utvecklas till en folkgemenskap.
Gemenskapen byggs upp genom att inhämta och sprida kunskap, skapa och
utveckla kulturuttryck, bilda nätverk som fungerar som mindre samhällen och
slutligen genom att arbeta politiskt.62
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(Utan författare), Identitet och Metapolitik. Strategier och visioner för Nordens folk i 2000-talet
(Linköping 2008), s. 5.
(Utan författare), Identitet och Metapolitik. Strategier och visioner för Nordens folk i
2000-talet (Linköping 2008), s. 9.
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Den etniska identiteten existerade på flera plan, som en regional, nordisk och
europeisk folkgemenskap. Däremot lades ingen större vikt vid nationen eller
staten som arena. Staten var enbart en "administrativ kvarlevnad" tömd på sitt
innehåll, en "symbol för förtryck av europeiska folkgemenskaper och kulturer."63
Istället förespråkades en europeisk federation av regioner, med egna kulturella
särdrag.
Frågan om ett direkt erövrande av statsmakten - via parlamentariska
val eller utomparlamentariska revolutionära grupper - blev därför mindre
intressant. Istället gavs den metapolitiska kulturkampen en central roll.
Identitärerna behövde delta i dagsaktuella debatter, kunna kommunicera med
populärkulturella strömningar, skapa opinion och bilda egna åsiktslaboratorier.
"För den identitära är alla medel legitima som leder fram till att säkra det
identitära samhällets framtid och identitärer drar sig inte för att använda sina
motståndares taktik för att gynna den egna långsiktiga strategin"; med en
högerläsning av Gramsci skulle 68-vänsterns framgångar kunna återupprepas,
och målsättningen är "att underlätta skapandet av ett brett kontaktnät etniskt
medvetna emellan och därmed främja ett etniskt medvetet avancemang inom
såväl näringsliv och utbildningsvässende [sic] som inom offentlig förvaltning,
forskning och andra samhällsområden".64
En alternativ samhällsstruktur skulle konstrueras parallellt med dagens
samhälle, där identitärerna "bygger våra egna, oberoende institutioner, en
autonom folkgemenskap bortom massmedialt och statligt integrationstryck".
Metapolitikens uppgift är att förändra de villkor enligt vilka politiken i sig
utspelas. Först när viljan till förändring skapats blir den politiska kampen
möjlig. Den politiska kampens uppgift blir då att "säkra ett territorium och
ett kulturellt livsrum för den identitära gemenskapen". Detta "livsrum" skapas
inte i första hand genom statens institutioner, utan underifrån genom "aktivism,
nätverksbyggande, folkbildning och kulturkamp".65
När Nordiska förbundet höll den fjärde Nordiska festivalen i augusti 2008,
gjordes ytterligare försök att lansera den identitära ideologin i Sverige. Förbundet
hade bjudit in den nya högern-teoretikern Tomislav Sunic, från tidningen
Elemente, och EU-parlamentarikern Roberto Fiore, ledare för italienska "tredje
positionen"-organisationen Forza Nuova, som talare. Brottet med den nationella
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rörelsen märktes genom ett minskat antal deltagare: enbart 150 personer deltog.
Den enda utomstående gruppering som dök upp var NSF, vars bokförlag
Logik hade ett försäljningsbord. Resten av den nationella rörelsen lyste med sin
frånvaro.66

Avslutning
Vi har sett hur den nazistiska musikrörelsen utgjorde utgångspunkten för ett
nytt organisationsprojekt, som placerade sig mitt emellan de partibyggande
och aktivistiska — ibland snarare terroristiska — delarna av naziströrelsen från
1990-talet och framåt. De aktivister som byggde upp musikrörelsen började
även tidigt förstå sig själva som aktiva på en egen politisk arena — den kulturella.
Med referens till bland annat den italienske kommunisten Antonio Gramsci
konstaterade de att den som inte har makt över tankarna inte heller kommer att
ha politisk makt. Detta kombinerade strategi- och ideologiprojekt inspirerades
starkt av den franska nya högern, både direkt och via framför allt amerikanska
epigoner som David Duke och Robert McCullogh. Strategin handlade till största
delen om att värva ungdomar till de nazistiska idéerna, som omformats till
etnopluralism. Men det faktum att denna lilla aktivistgrupp lyckats etablera sig
sågs inte enbart med blida ögon av konkurrenterna på det nazistiska politikfältet.
Motsättningarna ledde i flera fall till våldsamma urladdningar, och i skrivande
stund är läget allmänt sett spänt mellan de olika delarna av den nazistiska
rörelsen.
När den franska tankesmedjan GRECE bildades 1968, med Alain de Benoist
som en av de främsta företrädarna, var det för att bryta sig ur ett dödläge för den
franska extremhögern. Genom seminarier, bokproduktion och debattartiklar
försökte GRECE ge "intellektuell ammunition" för den yttersta högern, som
skulle hjälpa den att bryta sin isolering och ta sig in i den officiella debatten igen.
De fick sitt genombrott i Frankrike 1978-1979, efter en artikelserie om dem i Le
Monde, där de döpts till "Nouvelle droite", den nya högern, som ett svar på den
nya vänstern. Ett internationellt genombrott följde i slutet av 1980-talet när den
amerikanska anrika vänstertidskriften Telos ägnade ett helt dubbelnummer åt att
presentera den nya högern och de Benoists teorier, framför allt hans modernitetsoch globaliseringskritik.67
Det är inte svårt att se var lockelsen för Nordiska förbundet låg i den nya
66
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högerns teorier. Nya högerns metapolitik och högergramscianism satte ord på
det Nordiska förbundet och Nordland före dem redan intuitivt agerat utifrån;
vikten av en kulturkamp friställd från extremhögerns politiska organisationer.
Samtidigt visade metapolitiken på ett sätt att bryta med den nationella rörelsens
isolerade och utdefinierade position utan att förkasta den ideologiska kärna de
burit med sig under sina olika transformationer.
Den här artikeln har påvisat kontinuiteten från Nordland fram till Nordiska
förbundet. Redan under Nordland-tidcri betonades musikrörelsens självständighet
i förhållande till politiska rörelser; att musikens uppgift var att "plöja marken"
för politiken genom att förmedla värderingar och stolthet (white pride) som
lade grunden för en folkgemenskap. Musiken var del av en kulturkamp, och
av en motkultur, och användes för att väcka den "slumrande ungdomen" som
var "hjärntvättad av MTV-kulturen". Målet för den motkulturella rörelsen
var inte bara att förändra värderingar, att verka "folkbildande", utan även att
konstruera ett alternativsamhälle, ett samhälle i samhället - ett sätt att här och
nu återupprätta den förlorade folkgemenskapen.
Nordlands redaktion hörde inte och Nordiska förbundet hör inte till de större
nationella organisationerna i Sverige. Nordiska förbundet tas sällan med i artiklar
och skildringar av extremhögern, exempelvis listas de inte på Säkerhetspolisens
hemsida bland de andra ledande organisationerna i den så kallade "vit makt
miljön". Men deras kulturella betydelse är långt större deras medlemsantal. Från
Nordland till Nordisk, nu har den lilla gruppen personer kring Peter Melander,
Daniel Friberg, Anders Lagerström och Lennart Berg lyckats föra ut sitt budskap
långt utanför den isolerade extremhögern. I CEIFO:s och Brå:s enkät bland
skolungdomar 1997 lyssnade 12 procent av de svarande på vitmakt-musik.68
Nordiska förlagets wikiuppslagsverk Metapedia spreds på bara något år till 12
olika språk, medan nyhetstjänsten Altermedia, som de öppnade en gren av,
finns i 18 länder. Webbforumet Nordisk.nu närmar sig 20 000 användare.
Den metapolitiska strategins framgång kan därför inte bedömas utifrån
organisationsmedlemmar, röster i val eller demonstrationsdeltagare, som ofta
är måttstocken för övriga extremhögern. Den är svårare att mäta, och kanske
just därför mer sällan omtalad. Frågan huruvida den är lika farlig som den
våldsammare delen av rörelsen återstår därför att besvara.
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Mellan myt och verklighet
Dag Lundquist

Vi äro synbart blott fredliga pågar
Med grekisk rakborste uti vår hatt
Men i ett huj drar vi fram våra bågar
Och stormar Tröja från insidan by natt
Karl Gerhard, "Den ökända hästen från Tröja"

Motpol.nu är en bloggportal knuten till Nordiska förbundet - som också står
bakom Nordiska förlaget, nätencyklopedin Metapedia, diskussionsforumet
Nordisk.nu samt aktivistsidan Motstand.nu.1 Motpol.nu är alltså inte ett alldeles
fristående projekt, utan en del av ett större, tämligen diversifierat dito — ett för
hållande som tyder på en solid organisation och en klar strategi. I sin tur antyder
det att rörelsens uppbyggnadsskede närmar sig ett slut.2
Rörelsen ifråga kan karakteriseras som "ny höger", efter franska Nouvelle
droite - ett begrepp myntat av Alain de Benoist, som även är ansvarig för att
ha infört begrepp som kulturkamp (ett lån från Gramsci) i den högerextrema
miljön.3 Denna nya höger kallar sig ofta även identitär, vilket i detta sammanhang
innebär att världsåskådning och ideologi tar avstamp i den etniska identiteten.

Målsättning
Denna artikel avser utgöra en introduktion till den identitära ideologin och
ideologiproduktionen som den framställs på portalen Motpol.nu. Här måste
den etniska identitetens centrala position understrykas - utan att göra alltför
långtgående jämförelser med den historiska nazismen i övrigt kan man ändå
hävda att den etniska identiteten inom den identitära rörelsen ersatt den
' "Om Nordiska förbundet", <http://www.nordiskaforbundet.se/artikel.asp?aID = l>, 2914
2009; Mathias Wåg, "Nationell kulturkamp - från vit makt-musik till metapolitik" (i denna
volym).
2 Jmfr Heléne Lööw, Nazismen I Sverige 1980—1999. Den rasistiska undergroundrörelsen: musiken,
myterna, riterna (Stockholm 2000), s. 10.
3 Ingmar Karlsson och Arne Ruth, Samhället som teater (Stockholm 1999) s. 375f; Göran Dahl,
"Den nya högern' och nyhedendomen", Catharina Raudvere, Anders Andrén och Kristina
Jennbert, Myter om det nordiska — mellan romantik och politik (Lund 2001).
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biologiska rasen som central tankefigur och ideologiskt fundament.
Detta innebär att ideologin i alla sina delar och alla sina uttryck på ett eller
annat sätt relaterar till just den etniska identiteten. Följaktligen står de skilda
motpolskribenternas syn på etnicitet och identitet i fokus även för

denna

artikel, och de allt övergripande frågeställningarna rör densamma: Vad innebär
etnicitetens primat för synen på samhället, historien, vetenskapen, religionen och
det politiska arbetet? Vad rymmer och vad utestänger den etniska identiteten?
Ingen av dessa frågor kommer att få ett fullständigt svar här, men genom en
närmare granskning av ett begränsat material kommer de likväl att kunna belysas
från flera håll. Nedan följer en kort redogörelse för metod, avgränsningar och
disposition.

Det publicerade materialet på Motpol.nu är mycket stort, varför endast en
liten del kan redogöras för här. Nedanstående framställning sönderfaller i fyra
delar som alla på olika sätt relaterar till de ovan ställda frågorna. Tre av de dryga
tjugotalet bloggar som sorterar under motpolprojektet kommer att tas upp till
närmare granskning: Oskorei, Atland och Solguru. Undersökningens fjärde del
utgörs av en blick på en intervju med Oskorei av samhällsdebattören Mohamed
Omar.
Granskningen och presentationen av de tre nämnda bloggarna grundar
sig på ett urval av texter från respektive blogg, vilka används som typexempel
på hur man inom rörelsen resonerar kring olika frågor. Även här har alltså
en avgränsning gjorts, framför allt för att kunna ge varje enskild text större
utrymme i framställningen och därigenom bättre åskådliggöra hur resonemang
och argumentation ser ut.
Avsnittet om Oskorei fokuserar på synen på och bruket av det förflutna.
Här återfinns tankar om ursprunget och den i nationalistiska kretsar så vanligt
förekommande föreställningen om en förlorad guldålder, liksom om guldålderns
relevans i samtiden och inför framtiden, samt något om hur ett framtida
idealsamhälle, inspirerat av det frambesvärjda förflutna, skulle kunna se ut.
Atlands texter visar prov på hur vetenskap (i det här fallet sociobiologi)
och ett vetenskapligt klingande språkbruk kan användas för att underbygga
den ideologiska övertygelsen. Han är långtifrån den ende motpolskribenten
som försöker härleda ideologi ur vetenskap, men han är den som gör det mest
konsekvent och utgör därför det tydligaste exemplet på hur man använder
vetenskapens status och anspråk på att kunna uttrycka objektiva sanningar för att
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ge tyngd åt ideologin — samtidigt som dessa anspråk ifrågasätts och undergrävs.
Hos Atland berörs också religionsfrågan på ett originellt och belysande sätt.
Det finns hos motpolskribenterna en uppenbar och medveten, ofta uttalad,
vilja att frigöra sig från schablonbilden av högerextrema aktivister - enligt vilken
dessa i avsaknad av rationella argument och intellektuellt raffinemang drivs
av blint hat. En antydan om denna vilja finner man redan i motpolportalens
överskrift, som består av orden kulturkamp, folkbildning och debatt.
Den som vältaligast söker vederlägga bilden av den egna rörelsen som antiintellektuell, hatisk och våldsbenägen är Solguru. Detta görs i en lång rad inlägg;
här skall två av dessa granskas. Detta avsnitt exemplifierar den nya högerns
strategi att distansera sig från ett belastande historiskt arv, samt framhävandet av
den etniska identiteten som en positiv motbild till ovan nämnda schablonbild.
Den nya högerns positionering (som för övrigt kostat den anseende i
delar av den mer "traditionella" högerextrema miljön) och de möjligheter
till medialt genomslag den tycks erbjuda åskådliggörs vidare genom Omars
intervju med Oskorei. I detta avsnitt visas hur fraterniserandet över etnicitetsoch religionsgränserna motiveras och hur detta tas emot i den egna rörelsen
- att Oskorei lät sig intervjuas av Omar väckte viss uppmärksamhet och den
interna debatt som följde synliggör gränserna för sådan "etnicitetsöverskridande
verksamhet".
De vidare turerna kring Omar och det sätt på vilket motpolskribenterna
utnyttjade dessa ger också ytterligare prov på hur den långsiktigt syftande
strategin att vinna inflytande över det offentliga samtalet fungerar.

Källor
Det huvudsakliga källmaterialet utgörs av publicerat material hämtat från
Motpol.nu, samt visst kompletterande material från andra webbplatser, exempel
vis diskussionsforumet Flashback. Det är alltså internetkällor det rör sig om, ett
källslag behäftad med en alldeles egen problematik.
Det främsta problemet med internetkällor överlag är deras immateriella
natur. Att de plötsligt kan läggas ned och därmed upphöra att existera kan på
sikt komma att utgöra ett problem då transparensen i arbeten som använder sig
av internetmaterial i och med detta riskerar att reduceras avsevärt (vilket i sin
tur öppnar upp för falsifikationer och fusk). En resurs som Internet Archive må
bevara enorma mängder material, men är långt ifrån komplett.4

4

Se <http://www.archive.0rg/ab0ut/faqs.php#The_Wayback_Machine>, 29/4 2009.
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Termer och begrepp
De rörelseintellektuella identitärerna på Motpol.nu använder sig frekvent av
ett växande antal ideologiskt laddade termer och begrepp i sina analyser av
samtida fenomen och historiska skeenden. Innebörden av dessa begrepp är
sällan självklar för utomstående, men är centrala för rörelsens självförståelse och
kampmetodik, varför några av dem bör definieras redan här. Ytterligare begrepp
förklaras löpande i framställningen. Definitionerna utgår från Metapedia och
det är således rörelsens egen förståelse av terminologin som här presenteras.
Framför allt är det ord som kulturkamp och metapolitik som bör förklaras,
då båda dessa termer ständigt återkommer i den identitära diskursen. Termernas
betydelse är likartad och även om en valörskillnad kan anas framstår de som
nästintill synonyma begrepp. Enligt Metapedia handlar metapolitik om
opinionsbildande verksamhet som kan ta sig många olika uttryck och ses som
ett komplement till reguljärt politiskt arbete. Metapolitiken handlar inte främst
om enskilda sakfrågor, utan syftar till att "sprida idéer, attityder och värderingar
i samhället" och vidare "att sprida en långsiktigt verkande världsåskådning."5
Kulturkamp ses "som ett intellektuellt och konstnärligt självförsvar för den
dödligt hotade europeiska kulturen" som skall föras på bred front - det handlar
om att påverka snart sagt alla kulturella uttrycksformer i identitär riktning.6 Något
som exempelvis kan innefatta ideologiskt färgade omtolkningar av historiska och
kulturella företeelser och fenomen. Metapedia betonar också att kulturkampen
måste vara uppbygglig i den meningen att det inte är tillräckligt att kritisera
sådant man inte tycker om; positiva alternativ måste likaså formuleras.7
Slutligen ett par ord om politisk korrekthet, ett uttryck som används "för att
beteckna en självrättfärdig vänsterliberal hållning i politiska och moraliska frågor,
i synnerhet i frågor som berör invandring, sexuella avvikelser, könsroller etc."8
Ofta definierar man på Motpol.nu sitt eget tänkande mot vad som uppfattas
som den politiska korrekthetens hegemoni.

5
6
7
8

"Metapolitik", <http://sv.Metapedia.org/wiki/Metapolitik>, 13/5 2009.
"Kulturkamp", <http://sv.Metapedia.org/wiki/Kulturkamp>, 13/5 2009.
"Kulturkamp", <http://sv.Metapedia.org/wiki/Kulturkamp>, 13/5 2009.
"Politiskkorrekthet", <http://sv.Metapedia.org/wiki/Politiskt_korrekt>, 13/5 2009. Observera
att socialism och liberalism i identitära kretsar betraktas som två sidor av samma mynt. Jmfr
Oskorei, "Liberalism och anti-liberalism", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = l476>, 13/5 2009.
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Motpol - en introduktion
Motpol.nu registrerades 2 juni 20069 och rymmer i dagsläget 26 bloggar, varav
tolv stycken uppdaterats under 2009.10 De flesta skribenterna uppträder anonymt,
med Jonas de Geer som det mest notabla undantaget, varför inte mycket kan
sägas om deras respektive bakgrund eller eventuella organisationsanslutning
(vilket inte heller är målsättningen för denna framställning).11
Motpols avsiktsförklaring gör klart att syftet med portalen är "att ge den
svenska debatten nytt liv, genom att erbjuda en plattform för de kvalitativa och
frisinnade röster som har sin grund i en nordisk världsbild, och som följd av
detta idag sällan ges utrymme."12
Man utmålar motpolprojektet som en representant för "den långa nordiska
traditionen av fri debatt, yttrandefrihet och åsiktsfrihet" och understryker
mångfalden ifråga om åsikter och politiska positioner bland de många bloggarna.13
Redan här möter man en i sammanhanget vanlig retorisk vändning i det att man
antyder att debatten på Motpol.nu skulle vara friare än i samhället i stort — ett
uttryck för en typisk ambivalens visavi det "politiskt korrekta" samhällets ideal.
Vad en "nordisk världsbild" är för något är inte alldeles självklart — den
minsta gemensamma nämnaren tycks vara motstånd mot utomeuropeisk
invandring. Detta motstånd artikuleras framför allt genom kulturellt motiverad,
så kallad etnopluralistisk argumentation, men föreställningar om biologisk ras
förekommer också.
Grovt förenklat kan man säga att motpolprojektet utgör en fortlöpande
formulering av nämnda nordiska världsbild. Vidare argumenterar man
naturligtvis för någon form av samhällelig implementering av denna världsbild,
även om detta inte tycks vara det primära målet. Någon total enighet existerar
inte, vilket framgår av den interna debatt som uppstod efter Mohamed Omars
intervju med Oskorei.

9

Se <http://whois.domaintools.com/Motpol.nu>, 29/4 2009.
Se <http://www.Motpol.nu/bloggar.php>, 29/4 2009.
11 Jonas de Geer har nyligen beslutat sig för att sluta blogga då han, som är bosatt i Storbritannien,
på grund av juridiska skäl inte längre känner att han har möjlighet att säga sitt hjärtas mening.
"Bekännelse utan uppriktig ånger", <http://jonasdegeer.Motpol.nu/?p = 80>, 12/5 2009.
12 Se <http://www.Motpol.nu/avsikt.php>, 29/4 2009.
13 Se <http://www.Motpol.nu/avsikt.php>, 29/4 2009.
10
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Oskorei
Utöver ovan angivna skäl finns ytterligare en anledning att lyfta fram just
Oskorei: han är nämligen av allt att döma den mest läste och mest välbekante
av alla bloggare på Motpol.nu, detta redan innan han intervjuades av Omar
och exponerades för en något bredare publik.14 Oskorei har också medverkat i
Tidningen Kulturen och är kort sagt motpols största berömdhet.15 Vidare är han
en mycket uppskattad skribent, om än stundtals kontroversiell - det vill säga
även i de egna leden.
Hur många läsare han har är naturligtvis svårt att säga, men statistik från
bloggtoppen.se (en webbplats som tillhandahåller besöksstatistik över svenska
bloggar) ger vid handen att antalet unika besökare per vecka vanligen är mellan
drygt 1 200 och 2 500.16 En annan sida, bloggportalen.se, listar oskorei.Motpol.
nu som den femte mest besökta privata bloggen "i kategorin Vetenskap" [sic].17

Etnisk identitet hos Oskorei
Oskorei är en mycket produktiv skriftställare - i sig en grundförutsättning för
en framgångsrik blogg - som rubricerar sig själv som "Identitär Indo-Europeisk
Traditionalist".18 Eftersom identitetsskapande historiebruk står i fokus här kan
det vara på sin plats med en definition av begreppet identitär — från Nordiska
förbundets nätencyklopedi Metapedia:
Identitär är den rörelse, individ eller grupp för vilken den etniska och kulturella
identiteten är central i världsåskådningen.
Begreppen identitär och nationalist överlappar varandra, men medan
nationalismen är knuten till nationalstaten är de identitära grupperna snarare
knutna till den kulturella och etniska identiteten ... l9
14

I detta fall har Oskorei åkt snålskjuts på uppmärksamheten kring Muhammed Omar. Förutom
att omnämnas av Camilla Rydberg i tidigare anförda artikel berörs hans blogg i förbigående i
tidningen Stockholm City,se här Dervish, Nima, "Omar har gjort mig till islamofob", StockholmCity, 27/4 2009, s. 6.
15 Tidningen Kulturen är enligt den egna hemsidan "en oberoende nyhetstidning med kulturell
prägel." <http://www.tidningenkulturen.se>, 22/9 2009. På forumet Nordisk.nu finns en tråd
om tidningen, vilken innehåller länkar till artiklar i Tidningen Kulturen vilka berör teman av
intresse för identitära: <http://www.Nordisk.nu/showthread.php?t=20187>, 27/4 2009.
16 Se <http://www.bloggtoppen.se/blogg/5208/>, 29/4 2009. Statistiken är inte helt lätt att
värdera, men som jämförelse kan nämnas att Oskorei tycks ha långt fler besökare än Fredrik
Federley (c) och något färre än Ali Esbati (v), <http://www.bloggtoppen.se/blogg/62/>,
<http://www.bloggtoppen.se/blogg/231/>, 22/9 2009.
17 Se
<http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/TopLists?tl=4&categoryId=30>, 29/4
2009. Fjärdeplatsen innehas betecknande nog av bloggen The Climate Scam.
18 Se <http://oskorei.Motpol.nu>, 29/4 2009.
19 "Identitär", <http://sv.Metapedia.org/wiki/Identit%C3%A4r>, 29/4 2009.
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Vad som läggs in i etnicitetsbegreppet är, möjligen medvetet, inte entydigt
definierat hos Oskorei. Å ena sidan är Oskorei inte främmande för att laborera
med föreställningar om biologisk ras (här lutar han sig rentav mot den tyske
rasbiologen Hans F.K. Giinther, som han för övrigt är mycket noga med att
titulera "professor") och liknar massinvandring vid folkmord på den nordiska
rasen.20 Å andra sidan menar han att man hellre bör tala om folk än om ras
— visserligen av strategiska skäl, men han menar i linje med detta att även
"adopterade definieras som etniska svenskar".21
Trots detta finner Oskorei och andra med honom att det inte är helt lätt att
föra fram idéer om etniskt grundad identitet i offentlighetens huvudfåra. En
anledning till detta är enligt Oskorei etnomasochismen. Begreppet härstammar
från GRECE-aktivisten Guillaume Faye och betecknar förmodade känslor av
historisk skuld och skam hos vita människor som skall ha uppstått i kölvattnet
av nazismens och imperialismens förbrytelser.22
Resultatet av det etnomasochistiska tankesättet är enligt Oskorei att alla
former av vit kollektiv identitet ses som något ondskefullt som inte far existera,
medan färgade kollektiva identiteter ses med betydligt blidare ögon. Indelningen
av mänskligheten i vita och färgade är enligt Oskorerei för övrigt inte hans egen
utan — etnomasochismens.23 Termen som sådan är betecknande för Oskoreis och
andra identitärers retorik: den tillåter dem utmåla vita människor i allmänhet,
och etniskt medvetna sådana i synnerhet, som offer för strukturell rasism.

Framtidsnostalgi: Indoeuropa och ursprunget
Oskorei är en popularisator som lutar sig tungt mot auktoriteter i sin
framställning av föregivet uråldriga ideal, mytiska föreställningar och samhällelig
organisation. Hans eget arbete består i detta sammanhang i att sammanfatta sina
lärospån samt foga samman dessa spridda kunskapsfragment till en helhet: en
rekonstruerad indoeuropeisk världsåskådning för framtiden.24
20

"Professor Giinther och Europas rasliga historia", chttp://oskorei.Motpol.nu/?p=304>, 29/4
2009.
21 "Professor Giinther och Europas rasliga historia", <http://oskorei.Motpol.nu/?p=304>, 29/4
2009.
22 Akronymen GRECE, som associerar till antiken, står för Groupement de recherche et cTétudes
pour la civilisation européenne och grundades av de Benoist 1969. Se Karlsson och Ruth
(1999), s. 375.
23 "Etnomasochismen", <http://oskorei.Motpol.nu/?p=36l>, 29/4 2009.
24 Här aktualiseras ett annat begrepp hämtat från Faye, flitigt använt av Oskorei, nämligen
arkeofuturism. Enligt Metapedia "strävar [arkeofuturismen] efter att kombinera arkaiska/
ålderdomliga hållningar med futuristisk och modern teknologi". "Arkeofuturism", chttp://
sv.Metapedia.org/wiki/Arkeofuturism>, 29/4 2009.
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Oskorei när, i likhet med de flesta

andra inom den nya högern, en

tidsuppfattning som kan te sig tämligen förvirrande vid en närmare granskning
och att i detalj bena ut hur cyklisk och sfärisk tidsuppfattning och begrepp
som polykronicitet (förflutenhetens och framtidens samtida närvaro i nuet)
logiskt hänger samman med mytiska föreställningar om ursprung och guldålder
skulle spränga ramarna för detta arbete. Här kan jag bara konstatera att denna
tidsuppfattning är viljestyrd:
Vad detta innebär mer konkret är att det förflutna lever i nuet när vi vill det. Vi
kan vilja en framtid där det bästa i vår historia åter väcks till liv, och på det sättet
är historien aldrig "passerad". Varken asar, karoliner eller det tidiga 1900-talets
arbetarkämpar kan på så sätt någonsin "dö", eftersom de ständigt är möjliga
förebilder för oss både som individer och som samhälle.25
Vad gäller ursprunglig indoeuropeisk samhällsorganisation vänder sig Oskorei
ofta till Georges Dumézil och dennes idéer om de tre funktionerna — "suveränitet,
krig, fruktsamhet".26 Denna trifunktionalitetsideologi (till vilken Oskorei
ideligen återkommer) ligger till grund för en föregivet organisk samhällsordning
som innebär en social skiktning av samhället där alla vet sin plats i det att de tre
huvudfunktionerna med sina många underavdelningar för envar tillhandahåller
"en sund arketyp att identifiera sig med."27
Hur denna så kallade indoeuropeiska sociala stratifiering skiljer sig från
andra kulturers (där det i allmänhet också finns ledare, krigare, arbetare och
så vidare) framgår inte, men man anar ett hierarkiskt förhållande mellan de tre
funktionerna som bland annat postulerar politikens primat — ekonomin är alltså
underordnad politiken och "äkta politik ligger nära både magi, existentialism
och religion."28 Högst av allt värderas dock folkgemenskapen, varför fenomen
som klasshat, uppror mot de styrande och så vidare inte skall kunna uppstå
— samtliga medlemmar i folkgemenskapen sägs förenas av gemensamma
ideal och en gemensam strävan, något som anknyter till klassiska fascistiska
föreställningar.29 Trefunktionsdoktrinen sägs också ligga bakom det indiska
kastväsendet. Hinduismen och det indiska samhället betraktas emellertid som
en syntes av de invaderande ariernas och de erövrade dravidernas kulturer, varför
det skiljer sig från det ursprungliga på flera sätt.30
25

"Den Nya Högern och arkeofuturismen", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 485>, 29/4 2009.
"Dumezils relevans", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 101>, 29/4 2009.
27 "Dumezils relevans", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 101>, 29/4 2009.
28 "Dumezils relevans", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 101>, 29/4 2009.
29 "Dumezils relevans", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 101>, 29/4 2009.
30 "De fyra indo-ariska livsmålen", <http://oskorei.Motpol.nu/?p=274>, 29/4 2009.
26
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En vag antydan om hur trifunktionaliteten kunde yttra sig i ett mer etniskt
homogent samhälle utläses av Oskorei ur eddakvädet "Rigstula". Dikten skildrar
hur Rig (identifierad som asen Heimdal) gästar tre olika gårdar och med kvinnan
i huset avlar inalles tre söner: Träl, Karl och Jarl. Dessa tre ger sedan upphov
till varsin ätt: de krumma, svartmuskiga trälarna (Träls hustru sägs också ha
"nedböjd näsa"), de rödlätta karlarna (hantverkare, bönder och så vidare) och de
ljushyllta jarlarna (krigare och härskare).31
Utläggningarna om hur det urnordiska kastväsendet såg ut då det begav sig
är dock i detta sammanhang långt mindre intressanta än Oskoreis slutsatser
om Rigstulans relevans i samtiden. Dessa slutsatser är typiska för Oskorei och
förtjänar att citeras i sin helhet:
Vad har då Rigstulan att erbjuda oss för insikter idag? Måste vi tvinga mörkhåriga
svenskar att städa toaletter, och reservera försvarsmakten till våra blondare
folkfränder? Det låter varken särskilt sunt eller verklighetsförankrat. Vad vi istället
bör göra är att urskilja kärnan, grundtanken, i kastideologin. Och grundtanken
är att människor är olika, grundtanken är antiegalitär (difference för att låna
postautonoma termer). När våra samtida spenderar sin tid med att titta på Big
Brother och köpa Darins nya skiva, kan vi därför inte hata dem eller se ned på
dem. De är trälar och karlar, medan vi möjligtvis är annorlunda till vår natur.
Men i vår annorlunda natur ligger även ett större ansvar för dem, och det är en
mycket större tragedi när vi fastnar i dokusåpeträsket än när de gör det.32

Utöver att erbjuda mytisk-historiska argument för den anti-egalitära (därmed
också antidemokratiska, anti-universalistiska etc.) identitära ideologin inbjuder
Oskorei också sina läsare att identifiera sig med eliten, den högsta kasten, vilket
i sin tur säger en del om rörelsens självbild.
Vidare uppehåller sig Oskorei gärna vid manliga krigargemenskaper,
Männerbund, av ett slag som (återigen) sägs vara unikt för indoeuropeiska
kulturer. Det rör sig om sammanslutningar av våldsamma krigarmystiker —
alltså "förstafunktionsmänniskor" — med anknytning till den högste gudomen
i respektive Pantheon. Mannaförbund av detta slag antas ha grundat Rom,
liksom de flesta andra indoeuropeiska civilisationer och samhällen. Efter
mannaförbundens våldsamma samhällsinstiftande sägs dock vanligen en annan
sorts förstafunktionsmänniskor ta över, vilka representerar en annan aspekt av
maktprincipen - här är det fråga om jurister och andliga ledare som exempelvis

31
32

"Rigstulan och det nordiska kastväsendet", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 85>, 29/4 2009.
"Rigstulan och det nordiska kastväsendet", <http://oskorei.Motpol.nu/?p =85>, 29/4 2009.
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brahminer. Maktövertagandet fick

vanligen följden att mannaförbunden

avvecklades och enbart bevarades i minnet i form av myter.33
En avvikelse från detta mönster finner vi tydligen i germanska områden,
där mannaförbund och krigiska ideal enligt uppgift levde kvar länge. En möjlig
förklaring till detta finner Oskorei i avsaknaden av en nordisk motsvarighet till
brahminkasten i Rigstulans skildring av det nordiska kastväsendet.34 Återigen
finner vi en antydan om rörelsens (eller åtminstone Oskoreis) självbild och
förhoppningar, tydligast uttryckt i följande citat hämtat från en artikel om Livius
Roms kungatid:
[D]et är ingen överdrift att säga att det är en form av statsgrundande som vi har
framför oss. Så mycket av den gamla ordningen är helt enkelt förbrukat att en ny
måste skapas, och i en bemärkelse är vi därför en klassisk germansk Männerbund,
en medeltida Orden eller ett fascistiskt kampförbund på vars axlar vilar uppgiften
att konstituera en ny stat och en ny nation.35

Livius text finner Oskorei särskilt intressant då den sägs visa hur ett folk utan
traditioner och sammanhållande riter ("en amorf massa") kan formas till "ett
etnos och ett demos", alltså ett folk, av en stark ledares instiftande av religiösa
och politiska institutioner. För säkerhets skull påpekar Oskorei att detta endast
är möjligt så länge de individer som på detta sätt sammanfogas till en organisk
enhet inte är alltför olika. Metoden är enligt Oskorei alltså inte direkt tillämplig
på "den ansamling av etniciteter som befolkar dagens Sverige".36

Oskoreis morgondröm
Det tänkta idealsamhället befolkas inte bara av män och även för den kvinnliga
identitären finns en del att hämta hos Oskorei. Med tanke på att Oskorei tycks
förorda någon typ av kastsamhälle med fasta funktioner och roller är det inte
särskilt förvånande att han är positiv till tydliga könsroller.
För europeiska — och i synnerhet nordiska — samhällen framhålls att kvinnans
ställning varit relativt stark, något som kontrasteras mot såväl "Mellanösterns
brutala kvinnoförtryck och nedlåtande syn på mannen som en driftstyrd best"

33

"Dumezils Mitra-Varuna", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 80>, 29/4 2009.
"Dumezils Mitra-Varuna", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 80>, 29/4 2009.
35 "Roms kungatid", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 87>, 29/4 2009.
36 "Roms kungatid", <http://oskorei.Motpol.nu/?p=87>, 29/4 2009.
3^

136

och "dagens könlösa och icke livsdugliga system som dömer Europas folk till en
utdragen död."37
Den identitära utmaningen tycks vara att argumentera för vad man uppfattar
som traditionella könsroller, mot feminism och andra idéer, men på ett sätt som
faktiskt kan appellera till kvinnliga läsare. Detta kan göras genom att framhålla
att de manliga respektive kvinnliga sfärerna bör värderas lika högt, ett annat sätt
är att framhålla könsrollernas föränderlighet:
Det finns [...] inget behov av att stirra sig blind på hur könsrollerna såg ut på
1800- eller ens 1950-talet, utan vi får skapa något som passar förvår tid i enlighet
med den radikalkonservativa insikten att formen kan förändras medan innehållet
består.38
Oskorei framhåller också att det bör finnas

möjlighet att avvika från det

grundläggande mönstret, något som exemplifieras med kvinnliga krigare
(sköldmör) vilka tagit plats i den manliga (krigar-) sfären utan att det lett till
"ett sådant samhälle som queerteoretiker och radikalfeminister strävar efter, ett
samhälle där könsrollerna upphävts i ett enda androgynt kaos."39
Att könsrollerna i Europa ser ut som de gör (eller bör) förklaras av Oskorei
med hjälp av psykologiprofessorn Kevin MacDonalds gruppevolutionära teori,
vilken i korthet gör gällande att en anpassning till den fysiska miljön ligger bakom
diverse kulturella uttryck och samhälleliga organisationsformer.40 I Europa i
allmänhet och Norden i synnerhet har miljöfaktorer enligt Oskorei bidragit inte
bara till en unikt stark ställning för kvinnan, utan också till idealiserandet av
monogama parförhållanden och romantisk kärlek.41

Folkbildning med förhinder
Ovanstående utgör endast ett mindre smakprov på Oskoreis ganska omfattande
historiskt orienterade undervisningsiver, men mönstret är genomgående:
guldålderns indoeuropeiska folk framhävs på samtidens bekostnad, oavsett vilket
37

"Det moderna samhället och sveket mot mannen", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 627>, 29/4
2009.
38 "Kvinnan i Nordens forntid", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 469>, 29/4 2009.
39 "Sköldmön i nordisk myt", <http://oskorei.Motpol.nu/?p=510>, 29/4 2009.
40 Kevin MacDonald är känd framför allt genom sina skrifter om judendom och judisk kultur.
En av hans böcker har översatts till svenska och getts ut av Nordiska förlaget under titeln
Kritikkulturen: en evolutionär analys av judiskt engagemang i 1900-talets intellektuelle och
ideologiska rörelser (Stockholm 2006).
41 "Polyamori ur ett nordiskt perspektiv", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 471>, 29/4 2009.
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ämne som behandlas för stunden. En idealiserad bild av förfäderna kontrasteras
helt enkelt mot samtidens förfall - en för denna typ av grupper ganska typisk
form av historiepessimism.42
Att historien härleds ur ideologin snarare än tvärtom antyds av Oskoreis
förordande av en "viljestyrd" blick på historien och understryks av det högst
selektiva urvalet vad gäller de historiska framställningar han bygger sina egna
resonemang på. Att han i så hög grad använder sig av den av senare tids
forskning hopplöst omsprungne Georges Dumézil (och helt väljer att bortse
från den ganska omfattande litteratur som ifrågasätter hans egen idealiserade
framställning av det förflutna i stort) är talande - om än inte unikt.43

Atland
Något mindre beryktad än Oskorei är Atland, varom inte mycket finns att berätta
utöver det som framgår i hans artiklar på Motpol.nu, hans inlägg på Nordisk,
nu, samt att han tycks vara aktiv inom Metapedia — en "Atland" ansvarar där för
portalen om sociobiologi.44 Atlands målsättning är att exploatera sociobiologins
ideologiska potential. Sociobiologin sägs erbjuda verktyg för att "för att förstå,
beskriva och förutsäga samhällsförändringar, i synnerhet förändringar hos ett
mångetniskt samhälle."45 Intresset för sociobiologi är hos Atland inte frikopplat
från "dess möjliga metapolitiska inverkan", vilket han själv framhåller. Vidare rör
han vid sociobiologins begränsningar:
Rätt uppfattad är sociobiologin ett analysverktyg med väldig potentiell
förklaringskapacitet — allt ifrån nationalekonomi till sociologi skulle till sina
sunda delar kunna härledas utifrån sociobiologiska axiom — men den kan för
den skull inte förklara hela tillvaron med alla dess mysterier. 46

Hårt tolkat kan detta läsas som att sociobiologi helt enkelt kan användas när det
passar - och när det passar ger Atland i en rad efterföljande inlägg exempel på.
Vi skall här ta en närmare titt på två av dem.
42

Här aktualiseras föreställningen om att vi lever i "kali yugas" mörka tidsålder. Jfr "Dumezils
Mitra-Varuna", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 80>, 29/42009; Gardell, Mattias, "Vargavinter
i Vinland", i Raudvere, Andrén, och Jennbert (2001).
43 Jmfr Ola Wikander, Ett träd med vida grenar. De indoeuropeiska språkens historia (Stockholm
2007), s. 184—187; Stefan Arvidsson, Draksjukan. Mytiska fantasier hos Tolkien, Wagner och de
Vries (Lund 2007), s. 8—15.
44 Se <http://sv.metapedia.0rg/wiki/P0rtal:S0ci0bi0l0gi>, 29/4 2009.
45 "Sociobiologins möjligheter måste användas", <http://atland.Motpol.nu/?p=28>, 29/4 2009.
46 "Sociobiologins möjligheter måste användas", <http://atland.Motpol.nu/?p=28>, 29/4 2009.
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Genetiska grunder för etnisk identifikation
Vanligen framställs existensen av ras och/eller etnicitet i dessa sammanhang som
en storhet som knappast behöver förklaras; likaså att värnandet av den egna
rasen eller etniska gruppen är av yttersta vikt — något som får ses som en svag
länk i argumentationen.47 Atland försöker stärka denna länk och han gör det
genom att sammanfatta psykologiprofessorn J. Philippe Rushtons idéer om
genetisk likhet, altruism och naturligt urval.48 Dessa tar avstamp i den brittiske
evolutionsbiologen William Donald Hamiltons förklaring till förekomsten av
altruism, vilken enligt Atland "går ut på att det är biologiskt rationellt att vara
osjälvisk och till och med självuppoffrande gentemot släktingar", något som
sägs gälla för alla grader av genetiskt släktskap. Vidare antas att evolutionen
frambringat "medfödda förmågor att utan inlärningsprocess avkänna genetisk
likhet hos främlingar."49
Vad Rushton gör är att tillämpa detta resonemang på mänskliga
sammanslutningar på flera nivåer (allt från par till nationer) och enligt Atland
har han alltså funnit att vi människor har en naturlig tendens att välja vänner och
partners utifrån genetisk likhet. Vidare sägs vi rangordna de drag som antyder
likhet efter deras ärftlighetsgrad, varför exempelvis "vänner och makar tenderar
att vara mer lika vad gäller långfingrets längd än vad gäller nackens omkrets."50
Den genetiska likhetsteorins ideologiunderbyggande potential tycks klar då
den tillhandahåller rörelsen något som i alla fall liknar en rationell, vetenskapligt
förankrad, förklaring till - och bekräftelse av — redan givna ideologiska eller
semi-religiösa övertygelser.51

Atlands kristna budskap
Belysande exempel på hur sociobiologi kan tillämpas för att i mer konkret
mening mana till politisk handling och religiös organisation tillhandahåller
Atland i artikeln "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi". Den moderna
extremhögern har (i likhet med den historiska nazismen) ofta problem med
47

Man kan här exemplifiera med Oskorei, vars inlägg ofta innehåller vändningar av typen "Det
torde vara uppenbart att...", se "Professor Giinther och Europas rasliga historia", chttp://
oskorei.Motpol.nu/?p=304>, 29/4 2009.
48 Rushton är beryktad inte minst för sina idéer om lägre intelligenskvot hos svarta, framlagda i
boken Race, Evolution, andBehavior: A Life History Perspective (New Brunswick 1995).
49 "Genetisk likhetsteori förklarar styrkan i den etniska identiteten", <http://atland.Motpol.
nu/?p=92>, 29/4 2009.
50 "Genetisk likhetsteori förklarar styrkan i den etniska identiteten", <http://atland.Motpol.
nu/?p=92>, 29/4 2009.
51 Jmfr Karlsson och Ruth (1999), s. 380f.
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hur man bör förhålla sig till kristendomen: å ena sidan ses denna som en
"rasfrämmande" religion, en semitisk styggelse som hör hemma i öknen.52 Å
andra sidan hävdar vissa identitetskristna rörelser att de "rent biologiskt utgör
Guds folk, såsom ättlingar till Israels förlorade stammar."53
Atland företräder, som människor influerade av de Benoists nya höger så
ofta gör, en tredje ståndpunkt — en ståndpunkt som med sociobiologiska
argument som ryggrad innefattar såväl sexualmoraliska pekpinnar som virulent
antisemitism i vid bemärkelse; han ser både judendom och islam som dödliga
hot.
Artikeln är inspirerad av David Sloan Wilsons bok Darwins Cathedral,
vilken sägs driva tesen "att religion i de flesta fall är en kollektiv kulturell
företeelse som skapar ... sammanhängande grupper som blir föremål för
gruppselektion."54 Sådana sammanhängande grupper kan tydligtvis komma att
utgöra en superorganism, inom vilken individens intressen när så krävs åsidosätts
till förmån för gruppens.
Atland går vidare till att teckna en bild av det romerska imperiets senare
skede, enligt vilken detta var en epok präglad av egoism och befolkningsnedgång,
det senare bland annat som följd av "homosexualitet, pederasti, aborter och
spädbarnsmord"; något som i sin tur gjorde imperiet "beroende av invandring
för att fortbestå."55
I rikets mitt levde judar, vilka enligt Atland utgjorde en betydligt bättre
fungerande biologisk enhet "sammanbundna av blodsband och en stamreligion
som manade till fortplantning, inåtriktad altruism och kontroll över materiella
resurser."56 Judar framställs här som ett kollektiv som flyttar fram sina positioner
i en tid av samhälleligt sönderfall — och av egenintresse bidrar till sönderfall.
Detta utgör enligt Atland den bakgrund mot vilken kristendomens framväxt
bör förstås, och dess explosionsartade tillväxt förklaras av att den förmådde möta
de "biologiskt hotande" företeelser som utgjordes av lågt barnafödande och sexuell
urartning, själviskhet och "den konkurrerande judiska superorganismen."57
52

Dag Lundquist, "Drömmar om frihet, drömmar om makt. Den hedniska frontens ekotopiska
visioner", Masteruppsats, historiska institutionen, Stockholms universitet (2004).
53 Mattias Gardell, Rasrisk (Stockholm 1998/2003), s. 184.
54 "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi", <http://atland.Motpol.nu/?p = 176>, 29/4
2009.
55 "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi", <http://atland.Motpol.nu/?p = 176>, 29/4
2009.
56 "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi", <http://atland.Motpol.nu/?p = 176>, 29/4
2009.
57 "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi", <http://atland.Motpol.nu/?p=176>, 29/4
2009.
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Dessa företeelser sägs existera i lika hög grad även i dagens samhälle,
tillsammans med ytterligare identifierade problem som den "muslimska
koloniseringen" av Europa och feminismen, "en dödligt hotande men historiskt
sett ny företeelse, i någon mån besläktad med den romerska kulturens fientlighet
mot fortplantning."58 Även dessa problem sägs kunna tacklas med hjälp av
kristendom.
Atlands artikel är retoriskt sett effektivt komponerad, och visar hur
tankegångar hämtade från samtida socio- och evolutionsbiologi kan tillämpas
ideologiskt på ett — i alla fall ytligt betraktat — stringent och trovärdigt sätt
och därmed förläna såväl antisemitism som förakt mot homosexuella en aura
av vetenskaplig legitimitet. Kommentarerna till Atlands artikel är i huvudsak
positiva: signaturen wodinaz, till exempel, menar att den utgör ett av de
"mest intressanta inläggen på motpol någonsin!"59 Signaturen Rimfaxe är mer
problematiserande och hans slutsats är belysande för förhållningssättet till
vetenskapliga analyser och dess ideologiska tillämplighet:
När det gäller familjebildning har kristendomen dock haft en i grunden positiv
och biologiskt adaptiv funktion. Problemet är dock att denna har byggt på
repression. Islam är ännu mer repressiv än kristendomen, vilket skulle kunna
tolkas som att den är mer biologiskt adaptiv. En mer djupgående och balanserad
analys är därför behövlig.60

Sociobiologin och kulturkampen
Inom den nya högern har biologiska förklaringsmodeller — allra helst
sociobiologiska — länge ansetts ha stor ideologiunderbyggande potential och
därför använts som ett metapolitiskt verktyg.61 Fördelen med detta är uppenbar
från rörelsens perspektiv betraktat: ideologin kan komma till uttryck genom
förment objektiva, vetenskapliga resonemang och åsikter som annars är politiskt
omöjliga kan plötsligt uttryckas med stöd hos vetenskaplig expertis.
Redan 1972 luftades vid ett GRECE-seminarium åsikten att samhället borde
delas in i biologiska klasser, inklusive slavar och aristokrati.62 I så klara ordalag
uttrycker sig varken Atland eller Oskorei, men ett biologiskt grundat kastväsende
58

"Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi", <http://atland.Motpol.nu/?p = 176>, 29/4
2009.
5? "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi", <http://atland.Motpol.nu/?p=176>, 29/4
2009, kommentar nr 4.
60 "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi", <http://atland.Motpol.nu/?p = 176>, 29/4
2009, kommentar nr 8.
61 Karlsson och Ruth (1999), s. 380.
62 Karlsson och Ruth (1999), s. 380; Wåg (2009).
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är närvarande som latent möjlighet.
Avslutningsvis bör framhållas att de forskare Atland stöder sig på och vars
idéer han tillämpar i de flesta fall är väletablerade vetenskapsmän, till synes utan
politisk agenda - i alla fall är denna inte öppen och uttalad som hos Atland.
Undantagen utgörs av Rushton och MacDonald som båda kritiserats ganska
intensivt för att bana väg för högerextrema grupper, en kritik som dock inte gör
deras resultat illegitima i högerextremisters och rasideologers ögon utan tvärtom
får dem att framstå som modiga sanningssägare som vågar trotsa det repressiva
klimat som råder i så kallade politiskt korrekta samhällen.

Solguru
En vanlig föreställning är att extremhögern drivs av hat. Denna föreställning,
liksom den vidare tanken att extremhögern överlag skulle bestå av korttänkta,
känslostyrda individer, gör bloggarna på Motpol.nu sitt bästa för att distansera
sig från. Tydligast görs detta av Solguru, Motpols kanske skickligaste retoriker,
i inlägg som "0% hat" och dess pendang "100% identitet". Tillsammans bildar
dessa båda ett slagord "0% hat - 100% identitet", vilket enligt Solguru själv
"till stor del sammanfattar ambitionen med motpol."63 Utöver detta utgör de
båda artiklarna utmärkta exempel på Solgurus retoriska stil, samt de på hela
Motpol.nu allmänt förekommande attackerna på vad man uppfattar som det
politiskt korrekta samhällets åsiktskonformism, förljugenhet och självgoda
hyckleri. Dessa båda inlägg utgör typexempel på samhällsdebatten som den förs
på Motpol.nu i det att de tar sig an de två mest frekvent förekommande ämnena:
kritik mot invandring och mångkultur, samt kritik mot etablerade media och
åsiktskonformism i allmänhet.

0 % hat
Artikeln är indelad i tre längre stycken, där det första är ett allmänt hållet
resonemang kring varför hat inte är "en rimlig grund för en politisk åskådning",
där argumenten är av sådan art att de är lättillgängliga även för utomstående.64
Hat, och renodlade känsloargument, är enligt Solguru av flera skäl en usel
utgångspunkt för politik. För det första låter sig känslor svårligen överföras
63
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Solguru, "100% identitet", <http://solguru.Motpol.nu/?p=73>, 29/4 2009. Detta slagord
tycks ha haft en föregångare i "0% rasism - 100% identitet", se "Frågor om ras till identitärer",
<http://www.Nordisk.nu/showthread.php?t=38083>, 29/4 2009.
Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009.
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till andra som från första början inte delar samma känslor; man når därmed
bara de redan frälsta och missar vad Solguru kallar det "första målet för politisk
aktivitet", nämligen att "relatera den egna ideologin till andra människors sätt
att förstå verkligheten."65
En andra orsak ser han i det faktum att hat inte är nyttigt, utan tvärtom
emotionellt påfrestande och fördummande: "Att hata [...] innebär förlust av
kontroll, det innebär att man fattar dåliga beslut, det suddar ut nyanser och gör
en dum."66
I artikelns andra stycke går han över till att tala om vikten av en nyanserad
världsbild - är man alltför onyanserad i sin argumentation kan man, menar
Solguru, bara nå ut till andra som är lika enkelspåriga, och som dessutom
måste vara inne på samma spår redan från början. Först efter dessa inledande
resonemang kring hatets kontraproduktiva natur introduceras identitära teman:
Här kan man titta på de mest fanatiska förespråkarna för fri invandring (bara
för att det motsatta exempelt [sic] är lite för uppenbart). Här menar man att
invandring är bra, att alla problem som uppstår i samband med den beror på
rasism, och att omfattning och typ av invandring alltså inte skall påverkas på något
sätt av dylika problem. Att många tusen människor far illa av balkaniseringen och
gettofieringen - så till den grad att det idag är svårt att veta om det är vi svenskar
eller de hundratusentals utlänningar som sitter och trycker i förorterna som mår
sämst - det skiter man liksom i.67

Ett exempel som detta kan tyckas något malplacerat utifrån den egna övertygelsen,
åtminstone för att visa på hur ineffektivt det är att översimplifiera - Solguru
och övriga ser uppenbarligen invandring som ett stort problem, och de politiska
ideologier som man menar ligger bakom densamma betraktas som synnerligen
effektiva då det kommer till att "kommunicera sin världsbild". Poängen här är
emellertid i första hand att visa på meningsmotståndarnas dumhet och naivitet.
Detta exempel kontrasteras mot extremisterna på den egna sidan, vilka i lika hög
grad sägs förenkla sina resonemang bortom det rimligas gräns:
Man anlägger ett tonläge som är så pass hysteriskt, så pass aggressivt, så
pass hatiskt, att det blir svårt för utomstående att förstå vad man pratar om.
Muhammed i butiken är ju trevlig, liksom, så vad fan skriker du om? Och det är
en berättigad fråga.68
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6 8 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009.
66

143

I det tredje stycket, slutligen, presenteras ett par slutsatser som dragits ur de
inledande resonemangen, där den första är att det går att argumentera för
alla de identitära hjärtefrågorna - för ett mer etniskt homogent Sverige, för
kärnfamiljen, mot "böglobbyn" och feminismen - utan hat, det vill säga utan
att förneka att även utomeuropeiska invandrare kan vara snälla, utan att förorda
våldsdåd riktade mot homosexuella, utan att hemfalla åt misogyni.
Den andra slutsatsen syftar till att visa fram hyckleriet hos motståndarsidan
(socialister och liberaler), som inte vill ha en höger befriad från hat:
Många vill inte att det ska gå - de är nämligen egentligen inte emot rashat,
bögknackning och kvinnohat. De är emot vita människor som fenomen,
eftersom dessa symboliserar den "strukturella rasismen". De är emot kärnfamiljen
som fenomen, eftersom den är "tråkig" och "förtrycker sexualiteten". Och de är
emot könsroller för att de upprätthåller en "patriarkal samhällsordning". Det är
med andra ord inte de "onda" följderna av de här fenomenen man bekämpar
- tvärtom är dessa följder nödvändiga för att man ska kunna upprätthålla sin
egen vrångbild av vad traditionella värderingar inneburit och innebär. De här
människorna är kanske de som hatar mest av alla, vare sig de vet om det eller inte.
Och de vill inte se en autentisk, traditionalistisk höger, som kan argumentera
utan att hetsa upp sig. De vill se en dum, brutal, gapig och imbecill höger - en
höger de kan hata.69

Så söker Solguru vända sina ideologiska vedersakares, som han ser det, främsta
slentrianargument mot dem själva - det är enligt honom inte identitärer som
hatar, utan de som inte inser det sunda i den identitära ideologin.

100 % identitet
I denna artikel, som alltså utgör en pendang till den föregående, resonerar
Solguru kring identitet. Vad gäller den individuella mänskliga identitetens väsen
utgår Solguru från det i en människa som antas vara oföränderligt. Enligt Solguru
utgörs den individuella identitetens fundament av "i första hand jagmedvetandet
och upplevelsen av samband mellan det som varit, det som är och det som
ska komma."70 Detta jagmedvetande sägs bestå i oförändrad form oavsett
erfarenheter och förvärvade kunskaper och utgör tillsammans med individens
fysiska (genetiska) konstitution konstanterna i varje enskild människa.
Solguru söker sedan skapa en logisk kedja där det ena ger det andra, och
ökar gradvis närvaron av "identitära element", i argumentationen. I detta fall
69
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Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009.

144

börjar han med att relatera den individuella identiteten (som är konstant) till
det sammanhang den existerar i, det vill säga det omgivande samhället förutan
vilket individen endast är "en apa med viss potential".71 Även samhällen besitter
enligt Solguru identitet — om de är sunda. Precis som i fallet med individen
sägs kärnan i den samhälleliga identiteten vara oföränderlig och utifrån denna
utgångspunkt argumenterar Solguru mot uppluckring och avskaffande av den
kollektiva identiteten. Detta görs bland annat med hjälp av starkt överdrivna
exempel om språkutveckling hos tänkta isolerade grupper, där den ena gruppens
vokabulär grundar sig i samma ordbok, medan den andra "bestämmer sig för att
individuellt uppfinna nya ord för allt varje gång de talar."72 När så permanensens
princip prövats och funnits god övergår Solguru till att diskutera hur ett sunt
samhälle skulle kunna se ut. Ett sådant samhälle borde, menar han, precis som
i fallet med individen präglas av "självmedvetande och upplevelsen av samband
mellan det som varit, det som är och det som ska komma."73
Detta förhållande sägs upprätthållas bäst genom att man slår vakt om
gemensamma traditioner, språk och kollektiva särdrag i allmänhet för att
därigenom ingjuta känslan av en gemensam framtid. Den gemenskapskänsla
Solguru förespråkar tycks endast möjlig om man ser samhället som en enhet, en
organism där alla har en roll att spela — däremot tycks en gemenskap inte möjlig
i ett etniskt splittrat samhälle. Efter allt tal om oföränderlighet slår Solguru
slutligen fast att viss förändring ändå är av godo.
Alla samhällen förändras — ingen förespråkar hermetiskt tillslutna gränser och
någon sorts avelslaboratorium i syfte att omvandla alla människor till två meter
långa, blonda viking-professorer med 280 i IQ som tar lika mycket i bänkpress.
Kulturutbyte, kontakt länder emellan och till och med viss invandring ingår i alla
kulturnationers aktiviteter, något annat vore märkligt.74

Genom ovanstående drastiska bild parodieras också de ideologiska motståndarnas
bild av den egna rörelsen. Situationen av idag sägs i alla fall skilja sig från den
mer måttfulla förändring Solguru menar sig acceptera och förespråka.
Enligt honom håller Sveriges befolkning på att bytas ut, vilket kommer att
leda till urartning och sönderfall snarare än vital förändring till det bättre, eller
med andra ord: till att känslan av tillhörighet och kollektiv identitet avskaffas
utan att ersättas med annat än ett i grunden menings- och rotlöst tillstånd där
varje individ reduceras till en "'valmaskin' som tar sig runt i livet reglerad av
71
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de olika impulser av ekonomisk och sexuell art som sköljer över honom."75
Resten av inlägget ägnar han åt att relatera den egna ideologin till de redan
frälstas känslor och erfarenheter av mångkulturellt förtryck. Ett exempel på detta
är den besvikelse som uttrycks över att begreppet "svensk" är alltför inklusivt:
den etniska aspekten av begreppet sägs ha rationaliserats bort, vilket lett till
att människor som i likhet med Solguru grundar sin identitet i den etniska
tillhörigheten känner sig osynliggjorda, ogiltigförklarade:
Vi har redan fått veta att vi inte finns - alla är svenskar. Lustigt nog är inte alla
till exempel kurder eller somalier - den typen av epitet förbehålls folk med annan
bakgrund, människor som åtminstone än så länge till skillnad från oss anses ha
rätt till sin identitet.76
Artikeln utmynnar i en rekommendation riktad till de enskilda identitärerna.
Här uppmanar Solguru till positivt, uppbyggligt arbete. Den identitäre bör
studera historia, släktforska, träna upp sin fysik, skaffa barn och uppfostra dessa
väl samt argumentera öppet för sin sak när så är möjligt för att stärka sin egen
identitet - genom dessa individer skall sedan en stark nation uppstå.77

Sansad rasism?
Den bild av den egna rörelsen som Solguru skisserar i ovan avhandlade inlägg är
betecknande för den identitära rörelsens metapolitiska strategi - kulturkampen
kan föras med framgång endast om rörelsen framstår som förnuftig, sansad och
nyanserad. Hur detta skall värderas är en annan fråga — Solguru själv avvisar
bestämt att denna mer respektabla hållning enbart skulle vara en nyputsad
fasad avsedd att dölja att det ändå rör sig om en hatisk, våldsam och destruktiv
rörelse.78
Klart är i alla fall att man inom rörelsen ser en gräns mellan identitarism
och nazism — en gräns som avser såväl den historiska nationalsocialismen som
nynazism i olika former. Hur den identitära hållningen på aktivistplanet skiljer
sig från den gatustridsaktivism som frekvent hyllas av Svenska motståndsrörelsen
och andra grupper kan exemplifieras med en aktion utförd av Identitet Väst
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(en av de fristående aktivistgrupper som är anslutna till Motstand.nu) där
det så kallade mångkulturmonumentet Gemenskap angreps. Monumentet
vandaliserades inte — istället placerades fotografier av den unge man till vilkens
åminnelse den årliga Salemmanifestationen hålls och Fadime Sahindal (ett av
de mest uppmärksammade offren för hedersvåld) ut, tillsammans med kors och
klistermärken med texten "Älska din identitet".79

Utblick: Mohamed Omar, motpol och massmedia
Den 9 mars 2009 publicerade poeten och kulturpersonligheten Mohamed
Omar en intervju med Oskorei som fick för detta sammanhang ganska stora
konsekvenser då den genererade en debatt på Motpol.nu och andra delar av
den högerextrema miljön.80 Under samma period uppmärksammades på flera
håll — bland annat av Carina Rydberg i Dagens Nyheter — hur extrema Mohamed
Omars åsikter blivit sedan han förklarat sig vara islamist.81 Utöver att handla
om Oskoreis inställning till och samröre med islam har debatten på Motpol,
nu vidgats, inte minst av Oskorei själv; den relateras till andra händelser,
exempelvis delegaternas uttåg då Irans president Ahmadinejad höll tal under
FN:s konferens om rasism. Den har till stor del kommit att handla om vad
man ser som västerländsk massmedias hycklande inställning till fenomen som
inte passar in i en politiskt korrekt mall som dikterar vad man får tycka och
inte. Man upprörs över vad man uppfattar som en ovilja hos det etablerade
samhällets opinionsbildare och språkrör att tala om sakfrågor, när obekväma
åsikter ventileras i känsliga ämnen. Uppenbarligen ser man här en chans att
plocka ganska enkla poäng.
Omars intervju med Oskorei är i sig intressant, inte minst då den
belyser Oskoreis ganska positiva inställning till åtminstone vissa islamska
trosinriktningar.82 Oskorei menar vidare att muslimer och identitära
traditionalister har mer gemensamt än vad någon av grupperna har med det
etablerade demokratiska samhället (detta betraktas som ett resultat av den
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amerikanska neo-kolonialism som de anser har drabbat Europas länder efter
andra världskriget).83
I samma anda ser Oskorei terrorism som en term USA använder sig av
för att misskreditera motståndsrörelser i sina lydstater (i mer allmän betydelse
som "ett politiskt begrepp som används av mäktiga stater för att beskriva deras
icke-statliga motståndare"). Vad gäller Israel, som alltid dyker upp i sådana här
sammanhang, stöder Oskorei "i grunden både det judiska och det palestinska
folkets rätt till fred och existens, och är för en tvåstatslösning."84
Det är en oväntat islamofil Oskorei vi möter i Omars intervju, något som
alltså genererat en ganska livlig debatt på Motpol.nu och andra håll, exempelvis
på forumet Flashback.85 Diskussionen där är precis som i kommentarstråden till
Oskoreis inlägg "Mohamed Omar intervjuar Oskorei" en blandningav affekterade
exklamationer (mestadels negativa) och mer resonerande partsinlagor.86
Den interna debatten inom rörelsen (i vidaste bemärkelse) summeras i
ett inlägg av Solguru och kompletteras med en kort sociobiologiskt färgad
kommentar av Atland. Båda dessa inlägg är påfallande överensstämmande, även
om uttrycken skiljer sig åt.
Atland hänvisar till naturrätten och menar att muslimer inte har någon
hemortsrätt i Norden. Kärnan i hans resonemang utgörs av uppfattningen att
man visserligen inte bör kritisera islam "för de delar som ger den dess biologiska
livskraft och oförenlighet med liberalismen", men att man för den sakens skull
ändå inte bör söka samarbete med islamiska aktivister. Detta dels då det enligt
Atland skulle undergräva bägge rörelsernas legitimitet hos respektive målgrupp,
men framför allt då islam och nordisk etnocentrism sägs vara oförenliga
storheter.87
Solgurus perspektiv är vidare och tonen mer resonerande, mindre mästrande,
83

"Liberalismen är det största hotet - intervju med Oskorei", <http://alazerius.wordpress.
com/2009/03/09/Iiberalismen-ar-det-storsta-hotet-intervju-med-oskorei/>, 29/4 2009
84 "Liberalismen är det största hotet — intervju med Oskorei", <http://alazerius.wordpress.
com/2009/03/09/liberalismen-ar-det-storsta-hotet-intervju-med-oskorei/>,
29/4
2009.
Oskoreis ointresse för "den judiska frågan" har för övrigt också bidragit till att göra honom
kontroversiell bland mer ortodoxa rasister, användaren "IvanLendl" menar i Flashbacks
motpoltråd att "Oskorei är juden som alla rörelser måste räkna med att försöka 'fasa ut' på det
mest diskreta sätt." Se <https://www.flashback.info/showthread.php?t=797652>, 29/4 2009.
85 Se <https://www.flashback.info/showthread.php?t=867757>, 29/4 2009.
86 Se <https://www.flashback.info/showthread.php?t=867757>, 29/4 2009; "Mohamed Omar
intervjuar Oskorei", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 1274#comment>, 29/4 2009. Oskorei
karakteriseras i ett inlägg för övrigt som "en framträdande intellektuell identitär som ofta
hänvisas till som ett språkrör för den identitära strömningen".
87 "Etniskt medvetna nordbor och islamiska aktivister - en kort kommentar", <http://atland.
Motpol.nu/?p=250>, 29/4 2009.

148

än hos Atland. Slutsatsen är emellertid snarlik: islams närvaro i Sverige är i första
hand ett etniskt problem - det är muslimernas i de flesta fall utomeuropeiska
bakgrund som bekymrar Solguru. Oavsett hur många sympatiska drag det går
att hitta islam, i islamsk kultur och levnadsregler och oavsett hur idiotiska de
mest vulgära formerna av islamofobi är kvarstår för Solguru detta faktum:
Poängen är hur som helst att religionen bara är en del av frågan, och inte en
särskilt stor del. Den har symbolvärde [—] Men det är inte själva huvudfrågan;
om de folkgrupper som nu identifierar sig som muslimer vore duktiga sekularister
med alla amerikanska kanaler på TV:n och en egen träskkultur med frigjorda
lesbiska som dansade på gatorna, skulle det ÄNDÅ inte göra samexistensen i
Sverige särskilt mycket lättare. Kultur, tradition, språk och faktiskt helt enkelt
utseende skulle räcka utmärkt för att spä på de etniska motsättningarna, och ligga
till fortsatt grund för konflikt.88

Trots denna ganska talande framställning har Solguru intet ont att säga om
Oskoreis samtal med Omar, inte minst då det ses som en frisk fläkt "i det
hjärndöda konsensusklimat svensk debatt ändå är".89

Utmanad yttrandefrihet
Att anklaga massmedia för att bedriva politiskt korrekt hyckleri i laddade frågor
är en taktik motpolskribenterna överlag använder sig av för att misstänkliggöra
vad man uppfattar som åsiktsetablissemanget och dess vilja att undanhålla
och förvanska sanningen för folket. Inte minst de massmediala turerna kring
Mohamed Omar har utnyttjats i detta syfte, även om detta långtifrån är det
enda exemplet - hos Solguru går detta tema igen frekvent, exempelvis i inlägg
som "Judenhet och debattklimat" och "Spökarméerna anfaller - Invandrare
och svenskar i debatten".90 Även för Oskorei är den politiska korrektheten
och de inskränkningar av yttrandefriheten man menar att denna för med sig
ett återkommande tema, vilket bland annat åskådliggörs i inlägget "Politisk
korrekthet som en pest".91
Bland högerextremister överlag reses ofta krav på yttrandefrihet för
förintelseförnekare vilka i extremfallet framhålls som sanningssägande offer för
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judisk konspiration — vanligare på Motpol.nu är dock att man i konsekvensens
namn menar att även misshagliga röster bör få komma till tals, eller åtminstone
inte bestraffas; som hos Solguru: "Ska det vara olagligt att ha fel och skönmåla
usla företeelser får vi spärra in halva befolkningen, om det ens räcker."92 Turerna
kring såväl Mohamed Omar som Mahmoud Ahmadinejad har gjort att frågor
som dessa aktualiserats även i etablerade massmedia - inte minst genom att
Omar framträtt i en rad artiklar och intervjuer. I en av dessa deklarerar han sitt
utträde ur Svenska Pen med argumentet att detta "inte är en organisation som
värnar yttrandefriheten utan en organisation som värnar vissa värderingar".93
Tidigare nämnda Carina Rydberg återkom med ytterligare en artikel där
hon angrep Omars nymornade fanatism. Bland annat ansåg hon att han "borde
ägna sin tid åt att verka för större förståelse av islam — i stället för tvärtom."94
Denna formulering kan tyckas illa vald, eftersom den tycks diskvalificera Omars
muslimska tro - fullt i linje med Oskoreis och andras föreställningar om hur
feltänkare behandlas. Detta uppmärksammades i ännu en artikel i Aftonbladet,
av Anders Johansson, där Rydbergs angrepp på Omar relaterades till delegaternas
uttåg under Ahmadinejads tal:
När västländerna tågar ut ur konferenssalen i Geneve är logiken densamma: nu
ska vi ha en dialog om rasism. Så här ska ni säga. Och om ni säger si har vi
bestämt i förväg att vi går ut. Dis is wått vi in Swiden kål tolerans. Dialåg.95

Johanssons tolkning är i princip identisk med diverse motpolskribenters och
även om man kan se debatten mellan Omar och Rydberg som ett bevis för att
det svenska debattklimatet faktiskt är öppet och fritt innebär Johanssons inlaga
ett indirekt stöd för motpolskribenternas idé om en demokratisk åsiktsdiktatur
som inte tillåter oliktänkare utan reflexmässigt avfärdar dessa.

En problematisk situation
Medielandskapet i Sverige och stora delar av övriga världen har förändrats i
grunden genom internets breda genomslag och fortlöpande utveckling. Bloggar,
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diskussionsforum, hemsidor och "wikis" utmanar de så kallade gamla mediernas
(eller i förekommande fall statliga propagandaorganens) ställning, och öppnar
nya kanaler för nyhetsförmedling, kunskapsspridning och opinionsbildning.96
Internet är givetvis en problematisk kunskapsbank och att skilja på sanning,
lögn, desinformation och propaganda är inte alltid enkelt. På sikt - och med
benäget bistånd av rörelser som Nordiska förbundet och sidor som Metapedia.
nu, Motpol.nu och andra alternativa intellektuella resurser — riskerar etablerade
kunskapskällor att drabbas av en förtroendekris, och vetenskapens status
att undermineras: Den identitära rörelsen gör vad de kan för att visa att all
kunskapsproduktion är ideologiskt färgad, och att lärande till stor del är en
fråga om ideologiska val.97 Att Anders Johanssons debattinlägg ovan råkar
överensstämma med de idéer om åsiktsförtryck som förs fram av den nya
högern innebär naturligtvis inte med någon som helst automatik att han i övrigt
sympatiserar med Oskorei, Solguru eller någon av alla de andra bloggare som
för fram liknande tankar i en rasideologisk kontext. Däremot antyder det en
eventuell sprickbildning i det demokratiska samhällsbygget där antidemokratiska
ideologier, varav den identitära är en, kan slå rot.
Man kan visserligen inte förvänta sig att ett demokratiskt samhälle skall gynna
krafter som vill dess undergång genom att underlätta exempelvis spridandet av
antidemokratisk propaganda. Detta är en anledning till varför man på flera håll i
Europa valt att förbjuda det offentliga bärandet av hakkors och andra symboler,
liksom även förintelseförnekelse förbjudits. Lagstiftningen kring nazistiska
symboler och Förintelsen må vara lovvärd, men demokratins ansträngningar
att försvara sig mot sina fiender och skydda sina medborgare riskerar ändå att
undergräva dess legitimitet, särskilt om detta sker med metoder som går stick i
stäv med de ideal man säger sig försvara.
Ett antal exempel från samtiden på företeelser som ofta användas för att
påvisa en glidning bort från demokratiska ideal i demokratiska samhällen
kan lyftas fram här — kriget mot terrorn är ett, delar av fildelningsdebatten ett
annat. Om kritiken mot, eller farhågorna knutna till, nämnda företeelser sedan
stämmer eller inte är mindre viktigt — förtroendekapital plockas ändå ut från den
demokratiska banken och placeras eventuellt hos identitärerna eller något annat
subversivt element istället.
Att motpolskribenterna ägnar så mycket möda åt att misskreditera det
demokratiska samhället och dess kunskaps- och värderingsproducerande
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institutioner, framför allt media och universitet, är alltså inte något att höja på
ögonbrynen åt. Sociologen Immanuel Wallerstein menar att vi värderar vetenskap
med hjälp av outtalade trovärdighetsskalor som alla underbygger varandra - så
hålls exempelvis tidskriften Nature i gemen för seriös och trovärdig (trots att de
flesta av oss inte är förmögna att värdera kvaliteten på det publicerade materialet)
eftersom vi vet att seriösa och trovärdiga vetenskapare utbildade vid seriösa och
trovärdiga universitet anser att den är det.98 Dessa trovärdighetsskalor söker
identitärerna rucka på genom att lyfta fram "egna" experter som ovan nämnda
Kevin MacDonald, J. Philippe Rushton och till och med Hans F.K. Giinther,
samt genom alternativa kunskapsbanker som Metapedia. Till detta kommer en
egen begreppsapparat, ett eget språk varmed tillståndet i världen kan förklaras hit hör termer som arkeofuturism, etnomasochism och andra.
Eventuella påpekanden om undermålighet hos av rörelsen omhuldade
vetenskapsmän kan avfärdas som uttryck för etablissemangets ovilja att ta till
sig obekväma sanningar och medvetna svartmålande av misshagliga individer.
Så kan vetenskap reduceras till tyckande och ideologisk positionering där man
väljer vilken beskrivning av verkligheten man själv vill skall vara sann — den som
passar in i ens världsbild.

Summering
För motpolskribenterna framstår den etniska gruppen och identifikationen
med densamma som samhällets fundament. Härav följer att en urholkning av
den etniskt definierade identiteten och alltför stor sammanblandning av olika
etniciteter ses som samhällsomstörtande. Denna hållning är oförenlig med
allomfattande humanism, tvärtom odlar man på Motpol.nu föreställningar om
skillnader mellan människor, såväl på individ- som på gruppnivå.
Detta framgår inte minst av Oskoreis texter, där en social skiktning av
samhället baserad på personlighetstyper förordas: personlighetstypen ger en
samhällsfunktion som det är upp till individen att uppfylla efter bästa förmåga.
Samhällssynen är organisk i den meningen att man betraktar den etniska
gruppen som en enhet och att denna enhets väl prioriteras högre än individens
frihet att gå sin egen väg: den individuella identiteten bör harmoniera helt och
fullt med den kollektiva. Identifikationen med den etniska gruppen ses som
den kraft som gör en sådan samhällsordning möjlig. Grundhållningen är antiegalitär: skillnader mellan människor existerar, skall upprätthållas och kanske
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även förstärkas. Därför ses exempelvis feminismen som en styggelse - den
uppfattas som en ideologi som syftar till att sudda ut skillnader mellan könen
och är därmed identitetsomstörtande.
Inspiration till idealsamhällets uppbyggnad och till de och till de olika
grupper och funktioner det skall bestå av hämtas gärna från berättelser om det
förflutna. Historien, liksom vetenskapen, används uttalat för att ge stöd åt den
egna världsbilden. Historiska skildringar och vetenskapliga rön tycks också
värderas utifrån sin förmåga att göra så, vilket antyds av både Oskoreis och
Atlands högst selektiva val av de historiska och vetenskapliga auktoriteter de
bygger sin framställning på.
Vad gäller synen på religiös organisation eller religionens betydelse över huvud
taget kan här endast den slutsatsen dras att religion i detta sammanhang inte
främst bör handla om personlig tro — den organiserade religionens institutionella
betydelse är långt viktigare.
Man anlägger ett fågelperspektiv

på andlighet, vilken värderas utifrån

hur den kan fungera till fromma för den etniska gruppen, samt hur den kan
fungera identitetsstärkande, reglerande, normgivande etc. Religionen har liksom
individen en funktion och den är framför allt att slå vakt om värden man anser
gynna den etniska gruppen. Detta syns tydligast i Atlands texter.
Dagens samhälle bedöms vara ganska långt från det ideala, vilket motiverar
den politiska kampen. Detta är en kamp som i dagsläget förs med pennan
snarare än svärdet, likväl tycks man bekänna sig till föregivet klassiska krigarideal.
Strategin är metapolitisk vilket innebär ett långsiktigt arbete som syftar till att i
grunden förändra attityder och förhållningssätt. Av grundläggande betydelse är
att bereda plats för sina tankar i det offentliga samtalet, vilket man idag anser
sig utestängd från då de identitära idéerna faller utanför den så kallade politiska
korrekthetens ramar. Att angripa och på sikt bryta ned detta ramverk som
man menar begränsar människors tänkande är således av hög prioritet. Detta
arbetssätt tydliggörs genom den mediala uppståndelsen kring Mohamed Omar
och motpolskribenternas utnyttjande av denna.
Identitärernas vilja att skapa en höger som, med Alain de Benoists ord,
"tillbakavisar extremerna och ensidigheterna av det ena eller det andra slaget",
innebär att en del ytterligheter filats bort — redan det att ersätta ras med etnisk
identitet får ses som ett steg i denna riktning." Den identitära rörelsens etnos tycks
också något rymligare än bokstavstroende nationalsocialisters rasgemenskap - så
kan Oskorei betrakta adopterade som etniska svenskar och Solguru raljera över
99

Citerat ur Karlsson och Ruth (1999), s. 376.
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avelslaboratorier och vikingaprofessorer. Denna, relativt sett, mindre dogmatiska
hållning i "rasfrågan" har mycket riktigt kritiserats häftigt från nynazistiskt
håll.100 För en utomstående ter sig dock skillnaderna mellan nationalsocialister
och identitärer i denna fråga relativt små: även identitärerna förutsätter någon
form av biologisk grund för den etniska gruppens sammansättning och delar
uppfattningen att idealsamhället måste vara, i stort sett, etniskt homogent.

100

Se exempelvis "Vad är 'felet' med identitärerna?", < https://www.flashback.info/showthread.
php?t=691294>, 18/9 2009.
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Högerextrema kvinnors
kommunikationsstrategier på internet:
exemplet Gemeinschaft Deutscher
Frauen.
Sarah Welk

Inledning
"Jag vill nämna våra kvinnor, som i det tysta åstadkommit något otroligt; alltifrån
den vägledning de visat våra manliga och kvinnliga kamrater, som aktivt befunnit
sig ute i valkampen, till att de tvättat deras kläder."1 Med dessa ord tackade
Udo Pastors, NPD:s förstekandidat i Mecklenburg-Vorpommern, sina kvinnliga
meningsfränder efter det framgångsrika delstatsvalet i september 2006. Citatet
återspeglar en förhärskande kliché: högerextrema kvinnor är tillbakadragna och
tillgivna, inriktade på omsorg - och finns alltid osynliga vid sina mäns sida i den
politiska kampen. Men i själva verket har kvinnans roll på den högra ytterkanten
förändrats. "Som i resten av samhället hittar vi numer alla sorters förebilder,
från det lilla hemmets härd till karriärkvinnan", säger samhällsvetaren Michaela
Köttig, som forskar om högerextrema kvinnors livsval. Många kvinnor på den
yttersta högerkanten ser också själva sina roller på ett annat sätt. "Fränkische
Aktionsfront" eftersträvar exempelvis en "modern, anständig, revolutionär,
självmedveten, nationell, tysk kvinna".2
Men man hittar knappast några spår av denna förändring i den högerextrema
ideologin - i regel förs där en kvinnobild fram, som orienterar sig mot den
nationalsocialistiska,

icke yrkesverksamma

modern som

ideal,

kvinnan

som håller äktenskapet högt och uppfostrar sina barn till "goda tyskar".
1

2

Citerat i Andrea Röpke: "Wichtig fur den Stimmenfang? Oder nur zum Wäschewaschen?
Rechte Frauen in der Männerwelt der NPD", i Internetseite der Bundeszentrale fur politische
Bildung <www.bpb.de/themen/IBRVIE.html>, 30/1 2008.
Kirsten Döhring och Renate Feldmann, "Akteurinnen und Organisationen. Die Involviertheit
von Frauen in der extremen Rechten", i Antifaschistisches Frauennetzwerk, Forschungsnetzwerk
Frauen und Rechtsextremismus (red.): Braune Schwestern?Feministische Analysen zu Frauen in
der extremen Rechten (Miinster 2005), s. 23.
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Denna världsbild företräds i allmänhet också av den enda icke partibundna
nationalistiska kvinnoorganisation som arbetar över hela Tyskland, nämligen
Gemeinschaft deutscher Frauen (GDF).3 Men på den vardagliga nivån vållar denna
bakåtsträvande kvinnobild problem, eftersom inte ens nynazistiska kvinnor kan
undvika den allmänna samhällsutvecklingen.
I detta arbete vill jag använda GDF som exempel för att se vilka strategier som
högerextremistiska kvinnor använder på internet, när de skall lösa konflikten
mellan den kvinnobilden som förmedlas och den vardag de själva möter. Hur
argumenterar de gentemot varandra i virtuella diskussionsfora? Vilken linje
företräder egentligen GDF utåt i den här frågan? Och hur stora möjligheter till
framgång har GDF med sin officiella kommunikationsstrategi?
I artikelns första del handlar det om kvinnor på den högerextrema "scenen",
i allmänhet. Hur stor del av denna scen utgör de? Vilken funktion har de och
hur ser deras konkreta uppgifter ut? I anslutning till detta diskuterar jag internets
betydelse för nationella grupperingar.
I nästa avsnitt presenteras Gemeinschaft deutscher Frauen - hur och när
uppstod gruppen och vilka är det egentligen som döljer sig bakom detta namn?
I det följande kommer jag ingående att analysera gruppens hemsida. Hur är
den uppbyggd? Vad har den för innehåll och vem riktar det sig till? Jag kommer
att ägna särskild uppmärksamhet åt hur hemsidans ägare presenterar sig. Det
skulle överskrida detta arbetes ramar att försöka förstå varje enskilt element av
hemsidan — därför kommer jag bara översiktligt att beröra övriga delar av den.
Slutligen kommer jag att närmare undersöka språkanvändningen på hemsidan —
vad säger det om organisationens värderingar?
I en ytterligare del kommer det att handla om den konkreta kvinnobild som
förmedlas. Vilka positioner propagerar GDF för när det gäller förhållandet till
partnern, till moderskapet och förvärvsarbetet? I anslutning till detta kommer
dessa positioner att jämföras med de argumentationsstrategier, som används
i de så kallade "mödraforumen" på GDF:s hemsida. Här utbyter användarna
virtuellt vardagserfarenheter, och diskuterar de konflikter som uppstår i sprickan
mellan ideologi och vardag. Där finns till exempel diskussioner om frågor som
"Låter ni era barn ha jeans på sig?" eller "Hur ser ni på prenatala diagnoser?"
Sedan mitten av nittiotalet finns ett ökande antal publikationer om "kvinnor
inom extremhögern". Tidigare spelade könsaspekten så gott som ingen roll i
forskning om högerextremism. Sedan maj 2000 finns forskarnätverket "Kvinnor
och högerextremism", där kvinnliga statsvetare, historiker, sociologer och
3

Andrea Röpke och AndréAden: "Ohne Frauen geht nichts mehr", i Internetseite der
<http://www.tagesthemen.de/inland/meldung6l758.html>, 2. teil, 30/1 2008.
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Tagesschau;

pedagoger slagit sig samman för att föra den vetenskapliga diskussionen framåt.
Trots detta har ännu bara ett begränsat antal undersökningar och arbeten
publicerats - nästan inget som berör temat "högerextrema kvinnor och internet".
Däremot har intresset för högerextrema kvinnor ökat inom media.

Den högerextrema scenen
Fakta om kvinnor på den högerextrema scenen
Man vet inte riktigt hur många tyska kvinnor som hyser högerextrema
övertygelser. Den tyska säkerhetspolisen — Verfassungsschutz— rapporterar om
medlemsutvecklingen inom den tyska extremhögern, men det är samtidigt den
enda officiella publikation som inte specifikt nämner andelen kvinnor i sina
rapporter.4 Därutöver finns bara ett fåtal vetenskapligt framtagna siffror om
kvinnors deltagande på den högerextrema scenen. För det mesta handlar det om
uppskattningar, som delvis starkt avviker från varandra.
Till exempel hävdar pedagogen Renate Feldmann i en intervju i Spiegel
Online att "en tredjedel av medlemmarna", i högerextrema "organisationer
och smågrupper är kvinnor".5 Enligt Die Tageszeitung uppskattar emellertid
säkerhetspolisen andelen kvinnor i dessa grupper till omkring tio procent.61 en
del regioner ligger andelen emellertid också enligt myndigheternas uppskattning
betydligt högre: omkring tjugo procent i Niedersachsen, i Thiiringen ända upp
till 30 procent.7
Renate Bitzan sammanfattar läget som följer: "Om de data och uppskattningar
som föreligger vägs samman får man följande uppgifter om kvinnornas andel i de
högerextrema grupperna: från upp till 'tio procent' via 'tjugo procent' till mellan
'en fjärdedel och en tredjedel'."8 Tidskriften Die Zeit kom 2002 till följande
slutsats: "Om man sammanställer uppskattningar från olika källor, hamnar man
på åtminstone 1500 högerextrema kvinnor över hela förbundsrepubliken."9
Men potentialen är sannolikt betydligt högre. En enkät från Emnid-institutet
visade i augusti 2007 att 14 procent av alla kvinnor kunde tänka sig att rösta på
4
5

6
7

8

9

Bundesamt fiir Verfassungsschutz: Verfassungsschutzbericht 2006 (Berlin 2007).
Carola Padtberg, So werden Mädchen zu Nazi-Bräuten, i Spiegel Online, <www.spiegel.de/
schulspiegel/0,1518,460455,00.html>, 30/1 2008.
Andreas Speit, "Frauen in der rechten Szene", i Die Tageszeitung, 9/1 2006.
Andrea Röpke och Andreas Speit, Braune Kameradschaften. Die militanten Neonazis im
Schatten der NPD (Berlin 2005), s. 88.
Renate Bitzan, Selbstbilder rechter Frauen. Zwischen Antisexismus und völkischem Denken
(Tiibingen 2000), s. 28.
Toralf Staud, Mädel, deutsch und rein, i Die Zeit 41 (2002).
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ett parti till höger om CDU.10 Fortfarande är det huvudsakligen män som röstar
på högerextrema partier; enligt olika undersökningar är omkring två tredjedelar
av partianhängarna män och en tredjedel kvinnor.11 På en punkt är experterna
emellertid eniga: Sedan åtskilliga år ökar andelen kvinnor kontinuerligt på den
högerextrema scenen. Det finns omkring tjugo kvinnoorganisationer utanför
partierna - med undantag för GDF arbetar samtliga regionalt - och till dessa
kommer också partiernas kvinnoorganisationer.12
Men även om de första kvinnorna nu offensivt gör anspråk på ledarpositioner
inom de högerextrema grupperna, är det på intet sätt någon regel. För det
mesta finns de på undanskymda positioner. De ser till att partiorganisationer
eller konserter för vitmaktmusik kan fungera, de planerar fester för barnen,
understödjer männen vid demonstrationer, engagerar sig inom "Bruna korset",
en nationell sjukvårdsorganisation, eller hjälper fängslade kamrater inom
Hilfsgemeinschaft fur nationale Gefangene (HNG). "Eftersom de verkar
obemärkt, och alltså skenbart framstår som ofarliga, kan de hyra lokaler [...], ta
kontakter per telefon, öppna konton och skaffa postboxar, köpa högerextrema
varor hos eBay eller stå som ansvariga för demonstrationer", förklarar Feldmann.13
Bitzan beskriver kvinnornas funktion enligt följande: "[...] begreppet
medhjälpare passar, när det handlar om att medverka till den egna undertryckta
positionen, medbrottsling, när det handlar om kvinnor som aktivt deltar i av
män organiserade utsugningsförhållanden mot tredje part, och förövare, när det
handlar om gärningar som utövas oavsett mäns intresse och utan påtryckningar
från män".14
Att andelen kvinnor för närvarande ökar är ingen tillfällighet - tvärtom visas
det på en förändrad strategi från de högerextrema ledarkretsarnas sida. Under
lång tid var den allmänna bilden av anhängarna att de skulle vara korkade och
renrakade. Den nya strategin ser annorlunda ut och i den spelar kvinnorna en
avgörande roll. Klaus Beier, pressansvarig hos det högerextrema partiet NPD,
sammanfattade i en intervju med Siiddeutsche Zeitung taktiken på följande sätt:
"För det första, kampen om gatan, där man inte skall tänka på att vi marscherar
med kängorna i vädret [hauruck]. Dit hör informationsbord eller tal under
festerna. Det gränsar i sin tur till, för det andra, kampen om huvudena. Man
når ut till fler nya människor, rör sig i föreningar i folkets mitt, men inte för att
10

Staud (2007).
Döhring och Feldmann (2005), s. 18.
12 Maren Jiitz och Ella Schlenz, "Frauen in der rechten Szene werden unterschätzt. Michaela
Köttig im Gespräch", i Rostocker Zeitung 22/10 2007.
13 Padtberg (2008).
14 Bitzan (2000), s. 78.
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infiltrera föreningarna. [...] Det handlar om närvaro. Att vara där. Så snart folk
märker att man kan ta ett glas med den eller de där, kastar de inte längre ut en
för att man är med i NPD. Just det är den punkt när kampen om parlamenten
kan börja, pelare tre."15
Med en större andel kvinnor nås också ett ytterligare syfte, enligt sociologen
Köttig: "När scenen blir attraktivare för kvinnor, stabiliseras den. Männen kan
hitta en flickvän inom gruppen och gifta sig." Hittills hade de högerextrema
männen ofta dragit sig tillbaka från scenen, när de inlett ett förhållande. Nu
var det inte längre nödvändigt: livsavsnittet blir ett livsprojekt."16 Även barnen
växer på ett helt självklart sätt upp med sina föräldrars övertygelser - och därmed
omedelbart in i den högerextrema rörelsen.

Internets betydelse för den högerextrema scenen
"Det är billigt, snabbt och rent. Vi älskar det".17 Med dessa ord sammanfattade
webmastern för förintelseförnekaren Ernst Ziindels hemsida redan 1996 internets
fördelar för den extrema högern. Sedan dess har scenen utvecklat användningen
av World Wide Web intill perfektion. Kameradschaften informerar på sina sidor
om demonstrationer och kontaktmöjligheter, högerextrema band gör reklam
för sin rasistiska musik, postorderförsäljare säljer högerextrema artiklar över
nätet, NPD sprider propagandaskrifter och rekryterar unga, i nätforum utbyter
"nationella mödrar" erfarenheter om uppfostran, då och då dyker "nationella
arbetsbörser" och flörtportaler

för "kvinnliga och manliga kamrater" upp. I

korthet: På detta fält saknas nästan inte något.
Utvecklingen inleddes på nittiotalet. Då lanserades en av de första
professionella högerextrema internetsidorna på World Wide Web, den
amerikanske nynazisten Don Blacks "Stormfront"-sida.18 Sedan 1980 hade han
lett den rasistiska organisationen Ku Klux Klan. Black fängslades 1951 och
dömdes kort därefter till ett treårigt fängelsestraff, sedan han med våld försökt
15

Birk Meinhardt, "Die ganz harten Weichspiilerinnen. Weiblich, smart und extrem", i
Suddeutsche Zeitung, 30/6 2006.
16 Cosima Schmitt, "Von Nazi-Emanzen und rechten Karriere-Frauen", i Die Tageszeitung, 14/9

2006.
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Thomas Pfeiffer, "'Das Internet ist billig, schnell und sauber. Wir lieben es'. Rechtsextremisten
entdecken den Computer", i Claudia Cippitelli och Axel Schanebeck (red.), Die neuen
Verfiihrer?Rechtspopulismus undRechtsextremismus in den Medien (Miinchen 2006), s. 227.
18 Martin Dietzsch och Anton Maegerle, "Rechtsextreme deutsche Homepages", i Stiftung
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (red.): Das Netz des Hasses.
Rassistische, rechtsextreme und neonazistiscbe Propaganda im Internet (Wien 1997), s. 51.
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ta makten på den karibiska ön Dominica, för att skapa en stat enbart för vita.19
NPD skapade som den första högerextrema tyska gruppen en egen hemsida
i mars 1996. Den sidan, "Uppbrottet", skapad av ortsgruppen i Augsburg,
innehöll några propagandatexter och kontaktadresser.20
De högerextrema sidornas adresser ändrades relativt ofta på nittiotalet - detta
fenomen förekommer fortfarande. Orsaken är att några leverantörer stänger
av sådana hemsidor, så snart de får veta vad de innehåller. För att undvika
detta problem, trädde NPD 1997 för första gången själva in som leverantörer
och grundade Deutsche Netzwerk.21 Senare etablerade sig också enskilda
högerextremister som professionella online-leverantörer. Till dessa hör Jens
Siefert från Hamburg, vars företag "Netzpunkt Internet-Service" under lång
tid hyst högerextrema nätsidor.22 Sieferts företag ägs nu av Ronald Haser, en av
grundarna av vitmaktbandet Nordwind.23
Under tiden har antalet högerextrema internetsidor mångdubblats. I slutet av
2006 räknade de ansvariga vid de olika delarna av jugendschutz.net till sammanlagt
1218 sidor av olika slag.24 Sidorna utformas numer betydligt mer professionellt
och de senaste tekniska möjligheterna används frekvent. Enligt utvärderingen
hade i slutet 2006 130 sidor integrerat multimediainnehåll — sidorna innehåller
musik, Flash-animationer och/eller videofilmer. På 171 sidor fanns gästbok, 84
sidor bjöd in till tankeutbyte på nynazistiska diskussionsforum.25 Att döma av
den dramatiskt stigande användningen av videoformat under 2007 kan man
utgå ifrån att denna trend kommer att förstärkas framöver.
Ett

tydligt

belägg för denna tes är

nynazisternas användning av

videobytesbörsen Youtube. Plattformen erbjuder högerextremisterna bland annat
fördelen, att den inte ligger under det tyska utan under USA:s rättssystem.26
Författningen i USA garanterar en vidare yttrandefrihet än de tyska lagarna —
och leverantörerna följer den. Egentligen lyder internetbidrag som kan nås i
Tyskland under samma rättsliga bestämmelser som alla andra medier, men det är
svårt att ingripa om de ligger på servrar som inte befinner sig i Tyskland.
19

Pfeiffer (2006), s. 215.
Pfeiffer (2006), s. 216.
21 Pfeiffer (2006), s. 217.
22 Pfeiffer (2006), s. 217.
23 Se Impressum, <http://www.netzpunkt.net/>, 30/1 2008.
24 Jugendschutz.net grundades 1997 av ungdomsministrarna i Tysklands delstater, för att granska
internetsidor som var relevanta enligt bestämmelserna för skydd av ungdomar.
Se http://www.jugendschutz.net/pdf/re_kurzbericht_06.pdf, 30/1 2008.
26 Dominik Schenkel, "Neonazis auf YouTube. Rechtsextreme Selbstdarstellung im Weltnetz",
i Internetseite der Bundeszentrale fiir politische Bildung, <www.bpb.de/themen/NOSAXQ.
html>, 30/1 2008.
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På Youtube finns

alla slags nynazistisk propaganda. Intresserade kan se

på historiska filmavsnitt,

där andra världskrigets tyska soldater glorifieras.

Högerextrema partier vet värdet av Youtube för att göra reklam för sin egen
sak. Så kan de nå den målgrupp som de är särskilt intresserade av. Där finns
upptagningar från Kameradschaft-kvällar, demonstrationer och vit makt
konserter.
Som jag ser det är det mest bekymmersamma hur Youtube används för att
komma åt politiska motståndare. Till exempel finns det ett avsnitt om journalisten
Andrea Röpke, som sedan många år kritiskt rapporterat om den högerextrema
scenen. Först ser man bilder av henne, sedan visas nedvärderande texter, och i
anslutning till det avslöjas hennes fullständiga adress, samt filmbilder av huset
där hon bor och det närmaste grannskapet.27 Till följd av detta hotades Röpke av
nynazister i sitt hem.28 Videon togs bort av Youtube — men dök sedan snart åter
upp under lätt ändrad titel.

Gemeinschaft deutscher Frauen
Under lång tid spelade egna organisationer för högerextrema kvinnor en rätt
underordnad roll. Detta förändrades dock i början av nittiotalet med grundandet
av Skingirl-Freundeskreises Deutschland (SFD). För första gången organiserade
sig högerextrema kvinnor helt självständigt och på eget initiativ.29 Under de
följande åren skulle fler högerextrema organisationer skapas för kvinnor — till
skillnad från SFD blev de dock inte långvariga. SFD existerade i nästan tio år
och upplöste sig själv år 2000.
SFDs viktigaste mål var mindre att ta initiativ till politiska aktioner än att
ge kvinnor en känsla av gemenskap, organisera dem under särskilda teman och
politisera dem.30 Antalet medlemmar är inte känt, men uppskattas till mellan
20 och 40.31 Gemeinschaft deutscher Frauen kan anses vara en efterträdare till
SFD.32 Som redan nämnts, är det den enda högerextrema kvinnoorganisation,
som står utanför partierna och samtidigt arbetar över hela Tyskland. Även
27

Dominik Schenkel, "Neonazis auf YouTube. Rechtsextreme Selbstdarstellung im Weltnetz",
i Internetseite der Bundeszentrale fur politische Bildung, <www.bpb.de/themen/NOSAXQ.
html>, 30/1 2008.
28 Andreas Speit, "Angriff auf Medienvertreter", i Die Tageszeitung, 23/1 2007.
^ Kerstin Hamann, Frauen im rechtsextremen Spektrum. Analysen und Prävention (Frankfurt am
Main 2002), s. 47.
30 Döhring och Feldmann (2005), s. 19.
31 Hamann (2002).
32 Döhring och Feldmann (2005), s. 20.
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Ring nationaler Frauen (RNF) arbetar över hela Tyskland, men det är NPD:s
kvinnoorganisation. Emellertid är dubbelt medlemskap snarare regel än
undantag.33
Om man betraktar GDF:s hemsida, verkar det alltså, liksom för SFD,
i första hand handla om att skapa en gemenskapskänsla.34 Äktenskap, kultur
och barnuppfostran är centrala teman, hela tiden förknippade med etnisk, eller
völkisch, särart.35 Kvinnans roll som moder och uppfostrare får därmed en
särskild position. Politiska teman kommer uppenbarligen i andra hand, även
om de också förekommer i enstaka fall. Detta visar sig också tydligt i hur GDF
beskriver sig själva. Då låter det som följer: "Vi, alltså de tjejer [Mädel], kvinnor
och mödrar, som aktivt tar del i, gestaltar och upplever en nationell gemenskap.
Vi vill gemensamt utveckla och förmedla gamla värden och gammalt vetande
[...] Vi lever kamratskap. Vi utvidgar vårt vetande om det tyska äktenskapet
[...], om barnuppfostran, holistisk livsföring, politik och mycket mer. Vi vet hur
viktig kvinnans ställning är för vårt folks öde. Vi lär av det förgångna, lever i nuet
och gestaltar framtiden för vårt Tyskland. Vi talar inte bara, utan handlar. [...]
Vi väntar oss disciplin, ärlighet, öppenhet, aktiv medverkan, kamratskap och en
nationell inställning av våra kvinnor."36
En central figur i GDF är Michala Zankert, som är den som står för hemsidans
abonnemang.37 Hon är även ansvarig för Nationalen Sanitätsdienst (NSD) - en
högerextrem organisation av läkare, sjukvårdspersonal och andra medicinska
yrkesgrupper. NSD övertar enligt egen uppgift den "medicinska första hjälpen"
bland annat vid demonstrationer - "vilket är nödvändigt, eftersom det allt oftare
förekommer övergrepp från vänsterkaoters sida".38
33

Gabi Elverich, "Rechtsextrem orientierte Frauen und Mädchen - eine besondere Zielgruppe?",
i Internetseite der Bundeszentrale fur politische Bildung, <www.bpb.de/themen/A8QXFY.
html>, 30/1 2008.
34 Se <www.g-d-f.de> 30/1 2008. I resten av artikeln kommer jag att uppehålla mig vid den
här hemsidan i stor utsträckning. Den är emellertid konstruerad på det viset, att inga länkar
vidare syns i adressfältet, källan är alltså hela tiden www.g-d-f.de. Därför avstår jag ibland från
hänvisningar. Alla citat redovisas som i original.
35 Begreppet völkisch, ordagrannt översatt folkligt, syftar i tyskan tillbaka på romantiska
föreställningar och motståndsrörelsen mot fransmännen under napoleonkrigen. Under första
halvan av nittonhundratalet förenade de folkliga rörelserna vurm för natur, hembygd och
konservativa värden med antisemitiska och antidemokratiska föreställningar, och begreppet
förknippas med underlaget för det nazistiska maktövertagandet. I det här sammanhanget får
det anses syfta på nationalistiskt förhärligande av det tyska folket (övers. anm.).
36 Jmfr <www.g-d-f.de>, 30/1 2008.
37 Jmfr <www.denic.de> 20/1 2008. Denic är det centrala registret över alla .de-domäner. Här kan
varje internetanvändare se efter vem som står för varje hemsida. GDFs hemsida registrerades
12/1 200738 Jmfr <www.nationaler-sanitaetsdienst.de>, 30/1 2008.
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Ansvarig för innehållet är enligt hemsidan Stella Hähnel, född Palau. Hon är
känd i högerextrema kretsar. Bland annat sitter hon i styrelsen för Ring nationaler
Frauen och fungerar där som presskontakt.39 Hon är också styrelsemedlem i
NPD.40 Hon är gift med NPD-funktionären och "nationelle trubaduren" Jörg
Hähnel, som även är far till hennes två barn.
Antalet medlemmar i GDF är oklart. Några av de sju regionala grupperna
informerar emellertid om sin storlek på sina hemsidor. Enligt dessa uppgifter har
Region Nord (Schlesvig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg och Niedersachsen)
elva aktiva kvinnor, regionalgruppen Sachsen, Sachsen-Anhalt och Thiiringen
meddelar "fyra medlemmar och fyra intresserade". Det finns ingen information
om

regionalgruppen

Siid-West

(Rheinland-Pfalz,

Baden-Wiirttemberg,

Saarland, Hessen), Berlin-Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern
eller Niedersachsen-Nordrein-Westfalen. Beskrivningarna av de gemensamma
aktiviteterna från exempelvis Nordrein-Westfalen och Bayern låter emellertid
ana, att Region Nord med sina elva medlemmar förmodligen är den största
gruppen. Om så är fallet verkar ett sammanlagt medlemstal på mellan 25 och 50
personer realistiskt.41

GDF:s hemsida
Allmänt
Halvproffsig, gammalmodig, omfattande — med dessa tre ledord kan man
beskriva GDF:s hemsida. Man kan utan tvekan anta att den förmodligen sköts
hemifrån någons skrivbord med ett standardprogram. Mycket talar för att ingen
ägnar sig åt sidan på heltid eller professionellt. En sak som talar för denna
tolkning är bristen på uppdatering. Man kan omedelbart på startsidan se när
någon senast arbetade med sidan — vilket talar för att den som har hand om
den har ambitionen att ständigt hålla sidan aktuell. Det lyckas dock inte alltid:
i mitten av januari finns det fortfarande en bild av en julgran på hemsidan, och
därunder upplysningen, att den senaste ändringen gjorts 26 december.42 Bara
ett fåtal rubriker på hemsidan verkar uppdateras ofta, och inte heller i dessa
39

Jmfr <http://www.ring-nationaler-frauen.de/>, 30/1 2008.
Jmfr
<http://www.npd.de/index.php?sek=0&pfad_id=l4&seite_id=16&vid=1020.html>,
30/1 2008.
41 Till exempel: "Dagens värdinna sörjer för middagen (Region Niedersachsen/NRW) eller
"våra regionträffar sker [...] oftast i en kamrats privata utrymmen" (Region Sud-West), jämför
www.g-d-f.de, 8/1 2008.
42 Se <www.g-d-f.de>, 8/1 2008.
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fall handlar det om dagliga uppdateringar. Till exempel finns det bara en notis
under rubriken "Demo-Termine": information om en demonstration i Berlin,
som redan hållits.43
Intresserade erbjuds dock en stor mängd information: det finns utläggningar
om olika teoretiska eller vardagliga problem, berättelser om gemensamma
utflykter och aktiviteter, utredningar om äktenskapet, sångtexter och mycket
mer - mycket av innehållet är emellertid svårt att hitta och sidan är som helhet
tämligen svåröverskådlig. Till exempel är de enskilda översiktssidorna ofta mer
än tio bildskärmssidor långa. Betraktaren har alltså ingen chans att med en snabb
blick se vad som väntar, utan måste först scrolla genom hela sidan. Till detta
kommer att olika fonter och fontstorlekar används, vilket gör att bilden inte blir
enhetlig.
Multimediaelement söker användaren förgäves. Det finns inga videofilmer,
ljudspår eller animationer. Även interaktiva element spelar en underordnad
roll. Inom det fältet finns först en gästbok, där besökare kan lämna
hälsningsmeddelanden eller kritik av sidan. Dessutom finns det två virtuella
diskussionsfora: ett allmänt och ett speciellt för mödrar. GDF erbjuder också en
regelbunden chat, där medlemmar svarar intresserade på frågor.
Den målgrupp GDF riktar sig till med sin hemsida, verkar i första hand
vara de egna medlemmarna. Det finns dock även en särskild del av hemsidan
som riktar sig enbart till medlemmar — men den delen är lösenordsskyddad och
följaktligen inte tillgänglig för "normala" användare. Det verkar troligt, att den
på ett iögonfallande sätt placerade länken till det interna området skall väcka
nyfikenhet och att hemsidans skapare på detta sätt vill öka intresset för att gå
med i gemenskapen.
Den viktigaste målgruppen för hemsidan består dock uppenbarligen av både
medlemmar och sympatisörer. Man kan också utgå från, att GDF-kvinnorna är
medvetna om att även helt utomstående, journalister och politiska motståndare
läser sidan — detta blir tydligt i vissa av diskussionsbidragen.44

43
44

Se <www.g-d-f.de>, 8/1 2008.
Till exempel beskyller "Helfhild", i en diskussion om ARD-programmet Brudskolan
"Fredegunda" för att egentligen höra till de politiska motståndarna och bara vilja fråga ut "de
nationella mödrarna": "Din frågvishet börjar påminna om 'Andrea Rötke-inkvisitionen.' På så
vis, att man kan väl se vad man kan få ut ur kvinnorna." [Anmärkningen syftar på den tyska
journalisten Andrea Röpke, (övers, anm)
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Sidans uppbyggnad, mål och innehåll
"Om oss"
Presentationsdelen av GDF:s internetsida är mycket omfångsrik. Den börjar
med att presentera regionalgrupperna. Användarna kan klicka på en interaktiv
karta och se vilka GDF-grupper som är aktiva och hur deras lokala aktiviteter
ser ut. I anslutning till det följer en utredning om hur GDF uppfattar sig
själva.45 Här blir det tydligt, att medlemmarna inte bara skall ansluta sig till
en regionalgrupp utan också till en arbetsgrupp. De grupper som erbjuds är
"Äktenskap och kultur", "Natur och hembygd", "Vandringsvänner" samt "Mor
och barn". Man lägger märke till att de enda möjligheterna till kontakt är en
e-postadress och en postbox. Det finns inget telefonnummer, och inte heller
någon kontaktperson. Istället förklaras det, att "en av våra kvinnor, som kommer
att vägleda dig" kommer att ta kontakt inom två veckor.
I anslutning till detta följer två ytterligare texter, som - i vid mening också behandlar hur GDF ser på sig själva. Först visas gruppens symbol - en
"treenighetssköld" —, sedan följer en text om gemenskapens betydelse. I nästa
del blir det mindre teoretiskt: De regelbundna GDF-aktiviteterna presenteras,
användarna kan beställa sånghäften och tröjor och gruppen gratulerar "vår
kamrat från Pommern" till hennes första barns födelse.
Hela det andra avsnittet i "Om oss"-delen förbehålls medlemmar som
berättar om gemensamma GDF-aktioner. Istället för att presentera de enskilda
texterna kommer jag i det följande att ta upp saker som sticker ut. I denna del
behandlas sammanlagt 22 olika långa, med förnamn utmärkta texter. Om man
översiktligt delar in dem efter innehåll handlar tio av dem om rent politiska
aktioner, exempelvis demonstrationer. Fem av de aktiviteter som avhandlas
har ren fritidskaraktär - till dessa hör bland annat pysseltimmar. De övriga
sju kan kallas blandformer; hit hör exempelvis både föredrag om politiska
ämnen med anslutande sångkvällar och sällskapsspel. Man förstår av flera av
texterna att mottagandet av nya kvinnor i GDF följer en särskild ritual. Hur
denna exakt går till framgår däremot inte. Uppenbarligen sker dock en gång per
kvartal en överregional träff, och inom dess ramar kan intresserade officiellt bli
medlemmar. Till exempel framgår av en berättelse om "Höstträffen i Seelow",
hur "festligt dekorerade grupprum", inramade "inträdesceremonin". I ett bidrag
om "Sommarträffen i Thiiringen" heter det:

45

Jämför föregående del.
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På kvällen upptogs under festliga former några kamrater i GDF. I detta ögonblick
insåg jag hur intensivt sammanvuxna tjejerna är i detta förbund och hur nära
varandra de står. Och så flöt åtskilliga tårar av rörelse och glädje. Jag tror att det
är först när man har upplevt en sådan ceremoni som man verkligen kan förstå,
att dessa kvinnor gör sitt arbete och sina plikter med och framför allt av hela sitt
hjärta.

Det är också intressant att GDF uppenbarligen har goda internationella kontakter.
Två kvinnor berättar från en resa till Spanien, där de deltog i en demonstration
med anledning av den tidigare diktatorn Francisco Francos dödsdag. De skrev:
"Vi [...] mottogs gästvänligt av några medlemmar av Falangen."46 I ett annat
bidrag handlar det om en demonstration i Lettland, där det bland annat heter:
"Vi tillbringade en underbar kväll med kamrater från Lettland."
Det är hela tiden tydligt i texterna, vilken viktig roll det gemenskapsskapande
elementet spelar vid GDF:s arrangemang. En deltagare utbrister glatt i sin
rapport efter "sommarträffen i Thiiringen":

GDF - det var för mig fram till denna tidpunkt en kvinnoorganisation som har
just begreppet "gemenskap", i sitt namn. Efter denna veckända har jag förstått att
detta inte bara är ett begrepp för GDF, utan att det verkligen är en gemenskap,
känner sig som en gemenskap och framför allt lever gemenskapen!

Från "kunskap" till "kultur" — en översikt över ytterligare begrepp
på GDFs hemsida.
En annan omfångsrik del av GDF-sidan ägnas området bildning, så som
organisationen förstår det begreppet. Under rubriken "vetenskap" finns knappt
100 texter indelade i underrubrikerna "kvinnlighet", "historia", "politik",
"miljö", "hälsa och näring", "viktiga personer" och "övrigt". Innehållet varierar
från "kvinnans självförståelse i vår tid" till "BDM-i öster", "Frankfurtskolan" och
"pillret - mordvapen eller preventivmedel" till "våra stamfolk" [Bienenvölker] .47
Inom området "Kultur" hittar användaren folkförhärligande texter kring
äktenskapstemat. Vid sidan av visor, dikter och bordsramsor presenteras olika
festdagar, deras historiska bakgrund samt förslag till hur de skall firas. Författarna
46

47

Stavning som i original. Falange Espanola var en ultranationalistisk, fascistisk och
antikommunistisk rörelse, som grundades i Spanien 1933. Det finns fortfarande flera grupper
och partier med namnet "Falange" som del i namnet, och som tillhör det högerextrema
spektrat.
Teman "kvinnans roll" kommer att behandlas utförligt nedan. BDM - Bund deutscher Mädel
— var Hitlerjugends kvinnliga avdelning (övers. anm.).
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gör omtolkningar av de kristna högtiderna. Till exempel blir julen "das Julfest"
till solens ära och sinnebild för "årets eviga rytm": "Vid juletid dör [...] solen,
men inte för att evigt vara död, utan för att återfödas." Påsken blir hos GDF en
"germansk fest", som "hållit stånd mot [...] förkristnandet".
Vid sidan av en omfångsrik länklista som visar på andra högerextrema
internetsidor, området "GDF-Aktiv" med den redan nämnda gästboken,
chatrum samt de allmänna forumen, finns

slutligen en avdelning som

vänder sig till barn. På "Dvärgsidan" erbjuds den nationella återväxten sagor,
pysselinstruktioner, bok- och CD-tips — och kanske även en bild på sig själva. I
"Fotogalleriet" publicerar de ansvariga foton insända av stolta mödrar av "Ansgar
och hans mammut" eller "Arna när hon spelar sitt instrument". I ett ytterligare
område finns "Månadens födelsedagsbarn". Särskilt namnen är iögonfallande här
— flertalet är påfallande gammalmodiga eller påfallande nordiska. Till exempel
fyller Siegfried nio i januari, Uwe tre, Edgar åtta, Edda tio, Sjard fem, Tjark och
Leif två.48 Det redan nämnda "Mödraforumet" finns också på "Dvärgsidan".

Anmärkningar om språkanvändningen
"Därför får det absolut inte gå så långt, att den egna kulturen faller offer för en
mindrevärdeskänsla. Det är även en maning till oss, att alltid vara medvetna
om vårt språk och vår tradition", heter det i en GDF-text över temat "Språkets
död". Till vardags drar gruppen helt och hållet sina egna slutsatser om detta.
De är ytterst angelägna om att undvika utländska uttryck på sin hemsida. För
utomstående verkar denna strävan på många ställen rent grotesk. På så vis blir
e-mail "e-post", det finns ingen "Linkliste" utan en "Hänvisningslista", Homepage
heter hos GDF "Världsnätssida" och istället för T-shirts kan medlemmarna köpa
"T-tröjor". GDF är dock inte ensamma inom den högerextrema scenen om
denna språkanvändning — det finns många liknande exempel på internetsidor
som tillhör högerextrema partier eller Kameradschaften. Redan 1996 tog det
högerextrema Bund fur deutsche Schrift und Sprache sig an temat "Språket på
Internet" och utvecklade förslag, som emellertid i de flesta fall inte hade någon
framgång. Till dessa hörde till exempel begreppen Einklink (istället för Login),
48

I ett av GDF:s mödraforum ber en deltagare om tips på namn (jmfr: <http://forum.mysnip.
de/read.php?5491,625023#msg-625023>, 30/1 2008. "Claudia" rekommenderar henne
internetsidan <www.artglaube.de>. Där finns följande uppmaning: "Germanska föräldrar
måste [...] få rådet att först söka efter ett vackert gammalt germanskt namn i den egna
familjen." Jämför <http://asatru.de/nordzeit/index.php?option=com_content&task=view&i
d=302&Itemid=12>, 30/1 2008.
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Zapfstelle (istället för Terminal) och Weltwaberwebe (istället för World Wide
Web).49
Vissa begrepp som till exempel "Kamrat" eller "folkgemenskap" används
särskilt ofta på GDF-sidan — den som emellertid söker ett tydligt förhärligande
av nationalsocialismen eller författningsfientliga ställningstaganden, söker
förgäves. Skaparna av hemsidan är uppenbarligen väl införstådda med hur de
kan undgå att begå brott, eller att stöta bort potentiella intresserade genom öppet
människoföraktande ställningstaganden eller för stark radikalitet. Detta gäller
även för gästboken och forumen. I riktlinjerna får deltagarna veta att "vissa ord
[...] kan censureras av administratören". Och vidare: "Om ert bidrag innehåller
censurerade ord av något slag, kommer dessa att ersättas av [...] asterisker."50Tittar
man igenom bidragen är det dock tydligt, att sidans användare uppenbarligen
från början håller sig till reglerna - asterisker förekommer knappast.
Intressant är också valet av pseudonymer - nicks - i forumen. På många
liknande sidor kommer talkoder påfallande ofta till användning, men detta är
något som knappast förekommer på GDF:s sida. Kvinnorna väljer övervägande
nordisk-germanska namn som Birka, Fjordis eller Raunhild. Bara en enda
användare har valt namnet "Kleines88\ Talet 88 förekommer mycket ofta inom
den högerextrema scenen och används på flygblad och i läsarbrev. H är alfabetets
åttonde bokstav, 88 står alltså för "Heil Hitler".51
Som helhet är det tydligt, att det i många av texterna på GDF:s sida
finns stavningsfel och grammatiska brister, och särskilt verkar kvinnornas
aktionsrapporter i "Om oss"-avdelningen oprofessionella, sett ur ett journalistiskt
perspektiv. De påminner snarare om skoluppsatser på temat "Mitt skönaste
sommarlovsminne".52 Det kan naturligtvis tänkas att avsikten är att förmedla en
särskild sorts autenticitet.

49
50
51

Martin Dietzsch och Anton Maegerle, Rechtsextreme deutsche Homepages (Wien 1997), s. 52.
Jmfr <http://www.g-d-f.de/forum/wbb2/misc.php?action=faq3#7>, 30/1 2008.
Friedrich Paul Heller och Anton Maegerle, Die Sprache des Hasses Braune Esoterik, Jan van
Helsing, Neue Rechte und Rechtsextremismus (Stuttgart 2001).
Se till exempel bidraget "Mot klätterparken!": "Inträdet var inte särskilt billigt, men vi ville ju
njuta av dagen och därför bet man i det sura äpplet." Eller om GDF:s höstträff: "Eftersom vi
ännu inte besökt [Kyffhäuser] var vi naturligtvis mycket spända på var som väntade oss under
träffen, och vi hade trots att åt väldigt långt med barnen.". Jmfr www.g-d-f.de, 30/1 2008.
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GDF:s kvinnobild — positioner och
argumentationsstrategier
GDF:s historiebild: Kvinnans roll genom århundradena
GDF:s argumentation bygger i grunden på den hednisk-germanska myten om
kvinnan som "lika värd, men inte lika". Därför antar man att män karakteriseras
av offensiv stridslust, bestämd vilja och förståndsmässigt agerande, medan
kvinnor naturligen är präglade av moderlighet, ett mjukt sinnelag och omsorg.53
"De finns - de typiskt manliga och typiskt kvinnliga egenskaperna, som vi ärvt
sedan livets begynnelse [...] De genetiska anlagen kommer helt enkelt alltid att
vara avgörande. Det är också det bästa, eftersom dessa egenskaper tjänar [...]
artens fortbestånd."54 Under germanernas tid hade absolut likvärdighet härskat
mellan män och kvinnor, kvinnan hade varit högt aktad som hemmets och
barnens beskyddare, och mannens rådgivare.
Om man följer GDF:s argumentation, kom denna jämvikt under historien
allt mer att rubbas. Fram till femtiotalet ser gruppen huvudsakligen tre faktorer
bakom denna utveckling: kristendomen, den tekniska utvecklingen på 1800och 1900-talen och "den marxistiska miljöteorin".
Kristendomen utgår enligt GDF i motsats till germanernas tro huvudsakligen
från att kvinnan är underlägsen mannen. Detta visar sig redan i att Eva skapas ur
ett av Adams revben. Kvinnor under den tidiga kristendomen skulle dessutom ha
varit tvungna att gifta sig vid tolv års ålder, och tvingades då in under mannen.
Allt detta står i motsats till germanernas övertygelse: Där skulle kvinnorna
fritt förfoga över sina liv — de valde själva om de skulle gifta sig och med vem.
"Kristendomen har förändrat den tidigare bilden av kvinnan som självständig,
rättskaffens, fri, aktad och mannens rådgivare till att vara ofri, nästan rättslös,
missaktad och i den kristne mannens ögon dum och syndig."55
Enligt GDF upprepade sig denna utveckling på 1800- och 1900-talen. Tack
vare framgångar inom forskningen i matematik, kemi och fysik gjordes snabba
tekniska framsteg under den perioden. "Alla de områden som låg mannen
närmare, blev allt viktigare. Kvinnliga värden [...] som tålamod, innerlighet,

53

Jmfr texten: "Våra moderliga kvinnor som den nordiska själens beskyddare". I fortsättningen
kommer jag att citera olika texter, som alla finns på GDF:s hemsida. Jag anger hela tiden titeln.
Alla citat är kontrollerade den 30 januari 2008.
54 Se texten: "Vad är egentligen frigörelse?"
55 Jämför texten: "Wie hat sich die Stellung der Frau durch kirchlichen Einfluss verändert?" (Hur
har kvinnans ställning förändrats genom det kyrkliga inflytandet?).
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intuition, inte minst moderlighet [...] hamnade i bakgrunden".56 Detta har lett
till att männen förtryckt kvinnorna än mer än tidigare. "Mannen, eller rättare
sagt många män, ansåg sig vara i sin rätt gentemot kvinnorna, vilket i en del fall
lett till tyranni i familjen."57
Den tredje utlösaren av det som enligt GDF försämrade kvinnans ställning
var slutligen den växande framgången för "den marxistiska miljöteorin", "som
förnekade de nedärvda egenskaperna och helt enkelt såg all begåvning som
resultat av barnets omgivning". Redan på 1900-talet hade marxisterna sökt
hänvisa folket till att mannen och kvinnan skulle vara lika och kunna utöva
samma yrken. De traditionella strukturerna hade trots detta fram till andra
världskrigets slut ändå varit så intakta, att teorin inte kunnat etableras på allvar.
Detta hade förändrats genom det Tredje rikets fall: "Tyskland måste först krossas
i grunden och utsättas för ständiga skuldbeskyllningar, så att man kunde köra
ner den ovan nämnda teorin "i truten" på kvinnorna."58 Under de följande
årtiondena hade "miljöteorin" fått ett allt starkare inflytande, vilket fört med
sig att "familjemodern och den omsorgsfulla hemmafrun" började "känna sig
mindervärdig".59 Följden hade blivit att allt fler kvinnor gett sig in i yrkeslivet mot sin egentliga natur och på barnens bekostnad.

Kvinnans roll idag
Samtidigt är GDF ändå ganska väl medvetna om att denna inställning för med sig
problem i vardagen. Kvinnors förvärvsarbete är idag så mycket en del av vardagen,
att inte heller Gemeinschaft deutscher Frauen kan ställa sig vid sidan av den
utvecklingen — och av det skälet har de utformat en hel argumentationsstrategi.
Kvinnans verkliga kall är alltså, enligt gruppen, moderskapet och präglandet
av de efterkommande generationerna, men ekonomin tvingar modern ofta på
att bekostnad av sina barn förtjäna "de nödvändiga pengarna för livsuppehället
[...] i familjefrämmande arbete". Därför fordrar GDF införandet av en
"mödralön", alltså ett reguljärt underhåll för hemmafruar. Denna skall utbetalas
utan avdrag och vara så hög, att den täcker "de grundläggande livsbetingelserna".
"Mödralönen ersätter alla försäkringar och sociala avgifter, som hittills dragits
^ Jämför texten: "Selbstverständnis
självförståelse).
57 Jämför texten: "Selbstverständnis
självförståelse).
58 Jämför texten: "Selbstverständnis
självförståelse).
59 Jämför texten: "Selbstverständnis
självförståelse).
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från arbetslönen". Denna mödralön kommer, enligt gruppen, att även sätta fart
på ekonomin i landet, eftersom kvinnorna kommer att betala för barnens mat
och kläder.60
Enligt GDF strävar de flesta kvinnor inte efter en yrkeskarriär, "eftersom de
väl känner till, att de påfrestningar som då följer inte motsvarar deras väsen".
Uppenbarligen eftersträvar gruppen ändå att inte stöta bort kvinnor med andra
livssyner. Det finns utan tvekan kvinnor, som presterar väl i sina yrken, heter det
på ett annat ställe. "Men varje kvinna, som vill nå sitt drömyrke borde, innan
hon bestämmer sig för det, också överväga, om hon kan uthärda den dubbla
belastningen. Ofta kan, i bästa fall, släktingar hjälpa till, särskilt mormödrar.
Men man skall inte intala varje kvinna att hon måste göra karriär för att bli
respekterad."61

Ideologi kontra vardag — diskussionerna i mödraforumet
I några av de virtuella debatterna blir det tydligt, vilka problem GDFs officiella
principer för med sig i medlemmarnas vardag. "Det naturliga folkliga livet
har som slutmål det kraftfulla, kroppsligt och andligt sunda könet", som
organisationen uttrycker det.62 På ett annat ställe fördöms abort strängt: "Varje
normalt tänkande människa måste vara klar över att abort är [...] mord."63
Denna inställning för med sig samvetskonflikter för gravida GDF-kvinnor, vilket
blir tydligt i diskussionstråden "Fostervattensprov". Ar det OK att genomföra
undersökningar på ofödda barn? Och om barnet skulle vara funktionshindrat,
måste - eller får - det då aborteras? I det följande skall argumentationslinjerna
från några av dessa diskussioner närmare belysas.
Några av de frågor som intensivt diskuteras i forumet är möjligheterna
att förena familje- och yrkesarbete. Här finns ett brett spektrum av åsikter;
diskussionsdeltagarna är bara eniga om att "den huvudsakliga uppfostran" skall
ske "i familjen", och att det är önskvärt att få många barn, eftersom "vi ju inte
i vårt land, med det höga antalet utlänningar, har råd med en tillbakagång i
födelsetalen".64 Dock är det tydligt, att ett icke ringa antal av GDF-medlemmarna
har en betydligt modernare kvinnobild än den organisation de tillhör.65 "Ingen
60

Se texten "Mutterlohn" (Moderslön).
Jmfr texten: "Selbstverständnis der Frauen in der heutigen Zeit" (De nutida kvinnornas
självförståelse).
62 Se texten "Mutterlohn".
63 Se texten: "Die Pille — Mordwaffe oder Verhiitungsmittel?".
^ Se <http://forum.mysnip.de/read.phpP5491,625400,625400#msg-625400>, 30//1 2008.
65 Jmfr föregående avsnitt.
61
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kan bortse från verkligheten

skriver till exempel "Birka" och fortsätter:

"Idag är det så att de flesta kvinnor faktiskt vill arbeta. (Även i nationella kretsar).
Därför är frågan, hur man skall förena barn och förvärvsarbete." Det är viktigt,
att "vi också har utbildade kvinnor".66 "XXX" skriver: "Får rätt ofta frågan, vför
[förkortad i original, övers, anm.] jag måste arbeta fast jag har 3 barn... (bara
frågan uppfattar jag som ett hån...)". "Melanie" berättar, att hon trots sina tre
barn "inte för allt i världen" vill ge upp sina studier. "Kan någon vara så snäll och
tala om för mig vad som talar mot att jag senare börjar arbeta?" Hennes man är
beredd, att liksom hon, arbeta deltid och det är trots allt "inte illa, om barnen
en del av tiden tas om hand av sin far." Det diskuteras om deltidsarbetsplatser,
som gör det möjligt att arbeta hemifrån och om kontor med barnomsorg, dit
man i nödfall skulle kunna ta med sina barn. Målet måste vara, "att stödja
kvinnorna och även männen så att de kan komma överens och så att trots detta
ett 'normalt eller hembaserat familjeliv görs eller förblir möjligt", sammanfattar
" Wichtelmama" de olika positionerna. Varje enskild kvinna måste faktiskt "finna
sin väg".
I det redan nämnda diskussionsforumet om "Fostervattensprov" är bilden
enhetligare.67 Ingen av kvinnorna förespråkar prenatal diagnostik, istället varnar
de flesta uttryckligen för faran för missfall. Intressanta är reaktionerna på frågan
från en kvinna, som uppenbarligen inte är medlem av GDF, men som enligt
egen uppgift ändå sympatiserar med gruppen. Hon vill veta: "Och vad skulle det
betyda, om ett av era barn kom till världen [...] med ett mentalt funktionshinder?
Ni talar hela tiden om arvshygien osv. Skulle denna kvinna stötas ut?" Detta
förmodande avvisas upprört. "Varför skulle man stötas ut?, frågar till exempel
"Skadixx". "Vem kan idag egentligen göra något åt miljögifter. Och om en moder
genom en osund livsstil får ett sjukt barn, då är det i första hand hon som straffas."
Liknande åsikter finns också i andra bidrag. Helt uppenbart är förmodandet, att
funktionshindrade barn i första hand är resultat av miljöförstöring, ganska vitt
utbredd bland kvinnorna i GDF. Ingen av kvinnorna fordrar abortering av sjuka
foster, enbart "Susanne" menar: "Om ärftliga sjukdomar är kända i familjen, är
det förnuftiga att helt avstå från efterkommande."
Den tid, när högerextrema lätt gick att känna igen är som nämnts sedan länge
förbi. Men fortfarande har klädvalet stor betydelse. Även på GDF:s mödraforum
diskuteras saken - till exempel anser kvinnorna att bärandet av jeans som
66

67

Se för detta och alla följande citat om kvinnors förvärvsarbete <http://forum.mysnip.de/read.
php?5491,625400,625400#msg-625400>, 30/1 2008.
Se för alla följande citat om fostervattensprov <http://forum.mysnip.de/read.phpP5491,62546
8,625468#msg-625468>, 30/1 2008.
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"Världens enhetsuniform" är förkastligt liksom utländska tryck på kläderna.68
De lägger ändå uppenbart vikt vid att framstå som moderna - exempelvis skriver
"Fredegunda": "Manchesterjeans är utmärkta [...] jag har jättetjusiga [...] lite
utställda, snygga pressveck och ganska djup skärning, som ger en god figur."
Det finns stor enighet bland kvinnorna om att de också låter sina egna barn
ha jeans, åtminstone så länge de är små. "Problemet finns först när de blir äldre",
fastslår "Franka". GDF-mödrarna är eniga om att de inte längre kan nå sina
mål i den här frågan med förbud - istället satsar de på att övertyga. "Om mina
barn någon gång i ungdomen skulle önska att ha jeans", skriver "Fjordis", "då
kommer jag i alla fall inte att utfärda meningslösa [...] förbud, jag skulle dock
påpeka för mina barn, att de i så fall ansluter sig till massan av konsumenter, och
måste uppge varje anspråk på att kunna utforma sitt individuella yttre."

Slutsatser
Vilka strategier använder då GDF:s medlemmar för att hantera konflikten
mellan den mycket bakåtsträvande "officiella" kvinnobilden och sin egen vardag?
Hur framgångsrik verkar GDF:s officiella kommunikationsstrategi egentligen
vara? För att kunna svara på dessa huvudfrågor, måste man jämföra de officiella
ställningstagandena från GDF med de positioner som intas i forumen. Var finns
det likheter? Och framför allt: hur skiljer de sig från varandra?
För det första är det helt klart att GDF bemödar sig om en - i jämförelse
med andra högerextrema organisationer - städad framtoning. Visserligen finns
det öppet människoföraktande uppfattningar både på de officiella delarna av
hemsidan och i forumet, men de har inte någon framträdande position. Den
som bara är ytligt bekant med GDF kan få det - falska - intrycket att det
handlar om en ärkekonservativ organisation med högtflygande mål: familjens
väl, helgandet av gamla värden, stärkandet av gemenskapen.
Även de officiella argumentationskedjorna vad gäller olika frågor verkar vid
första anblick rimliga. Men om man kritiskt tar sig an dem, står det snart klart
till vilken grad dessa synsätt är populistiska. Ett exempel är den ovan beskrivna
teorin om "mödralön". Vid den första anblicken skulle stora delar av samhället
instämma i det vettiga med en rimlig ersättning för hemmafruar. Men om man
tänker lite vidare på förslaget, uppstår omedelbart många frågor, där GDF blir
svaret skyldiga. Hur hög skall "mödralönen" vara? Måste hemmafruar själva ta
68

Se för alla följande citat om jeans <http://forum.mysnip.de/read.phpP5491,625636,page=l>,
30/1 2008.
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ansvar för sjukförsäkring och pension? Och framför allt: om kvinnor enligt GDF
inte alls skall delta i yrkeslivet - detta handlar om ungefär hälften av alla tyskar hur skall då denna "mödralön" finansieras? Liknande populistisk argumentation
hittar man på talrika andra ställen på GDF:s hemsida och även i forumet.
På båda ställena är det också tydligt, att medlemmarna inte är beredda
att på allvar ta sig an den politiska motståndarens åsikter. Istället används
konspirationsteorier: "Systemmedierna"

hävdas

generellt

rapportera

och

skriva på ett tendentiöst och falskt sätt och även "samhället", "politiken" och
"skolsystemet" förfalskar enligt GDF sina framställningar utan undantag. Istället
för att verkligen ta sig an kritik eller åsikter hos dem som tycker annorlunda,
utbyter GDF-medlemmarna uteslutande åsikter med varandra och sympatisörer
— och förstärker på det viset ömsesidigt de egna åsikterna.
Den kvinnobild, som förmedlas på GDF:s officiella hemsida, skiljer sig
knappast från den som fortfarande är förhärskande på den högerextrema
scenen: kvinnan är familjens beskyddare och den kämpande mannens osynliga
understödjare. GDF avviker bara i nyanser därifrån - som beskrivits företräds
modernare positioner bara på ett fåtal ställen.
Man får en annan bild i forumet. Även om kvinnorna helt uppenbart på
ett grundläggande sätt står bakom sin organisation, handskas de på ett ganska
osentimentalt sätt med de "oskrivna lagarna". Deras sätt att umgås med GDF:s
ideologi kan sammanfattas i ett ord: pragmatism. Teorier som inte längre
passar i vardagslivet, görs om så att de passar. I vilken utsträckning detta sker
är olika från diskussionsdeltagare till diskussionsdeltagare; en del företräder
fullt ut moderna åsikter, andra håller sig ganska nära den officiellt företrädda
ideologin. Det är dock uppenbart, hur stor den tolerans är som kvinnorna visar
varandra - samtalstonen förblir behärskad, andra åsikter accepteras. Detta gäller
inte umgänget med utomstående. Diskussionsbidrag som verkar komma från
politiska motståndare avfärdas i hård ton, men någon verklig konfrontation äger
nästan aldrig rum.
Avslutningsvis kan följande konstateras. Om GDF håller fast vid sin officiella
strategi är det knappast troligt att organisationen kommer att öka i betydelse:
det allmänna intrycket är för oprofessionellt, argumenten är för ytliga, den
kvinnobild de för fram är för livsfrämmande och för mycket i otakt med tiden.
Om organisationen emellertid tänker igenom sin strategi på ett grundläggande
sätt och inte minst anpassar sig efter den som kommer fram i forumet, kvarstår
faran att GDF skall nå större framgångar.
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Hatbrott: Monster, mönster &
möjligheter
Eva Tiby

Sven slår Pelle för att Pelle har trängt sig före i biljettkön. Detta kallas av lagstiftaren
sedan länge misshandel. Men när Sven slår Pelé och skriker blattejävel! kallas det
numer också för hatbrott. Begreppet finns inte i den svenska lagboken. Däremot
finns en regel om straffskärpning sedan 1994 i brottsbalkens 29:2:7, som säger
att som försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet, särskilt skall
beaktas:
om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en
annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet,

Detta innebär att det kan kosta mer i straff att angripa någon på grund av (att
angriparen har något emot dennes tillhörighet vad gäller) nationalitet, ras,
etnicitet, religion eller sexuell läggning. Handlingarna, att slå, och brottstypen,
misshandel, är desamma. Men vissa motiv anses vara värre, mer straffvärda,
än andra. Det ses alltså som ett allvarligare brott att slå någon för att den
uppfattas som icke-svensk, än för att den har trängt sig. Denna form av motiv
värdering legitimeras i Sverige, och i många andra länder som har någon slags
hatbrottslagstiftning, av att lagreglerna skall skydda särskilt utsatta personer. En
ytterligare orsak till sådan lagstiftning är att brott med hatmotiv anses medföra
värre konsekvenser för de utsatta än brott utan sådant motiv. Dessutom har
förekomsten av hatbrott en negativ inverkan på ett öppet, demokratiskt samhälle
som värnar om de mänskliga rättigheterna.1
Att ha särskild lagstiftning, statistikföring och polisarbete om hatbrott bjuder
dock på en del problem. Orsaker till detta är bland annat att det inte finns
en enhetlig definition, ingen universell eller ens nationell konsensus om vilka
skyddsvärda grupper lagstiftningen bör inkludera, eller varför. Vidare erbjuder
lagföring av motivbrottslighet, dit hatbrotten hör, särskilda problem som rör
1

Paul Iganski, Hate Crime and the City (Bristol 2008a); dens., "Criminal Law and the Routine
Activity of'Hate Crime'", i Liverpool Law Review 29 (2008b), s. 1-17; jmfr. James B. Jacobs
och Kimberly Potter, Hate Crimes. Criminal Law & Identity Politics (New York 1998), s. 81—88.
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bevisföring. Inte nog med att åklagaren skall bevisa att den misstänkte haft
uppsåt att begå ett visst brott, hon skall även bevisa, eller göra troligt, att det var
utifrån ett hatbrottsmotiv. I denna artikel presenteras därför hatbrott i Sverige
med hjälp av tre teman: Monster, Mönster och Möjligheter. Syftet är att beskriva
och problematisera forskningsfokus och förklaringsmodeller på arenan.

Monster, mönster och möjligheter
Monster
Ett begrepp som blivit centralt under Monster-temat är Stranger Danger.
Det avser att den främmande gärningsmannen som organiserat, planerat,
målmedvetet och hatiskt attackerar homosexuella, invandrare, och judar är
frekvent förekommande. Föreställningen om Stranger Danger, att man förväntar
sig att hatbrotten begås av främmande farliga figurer, motverkar möjligheten
att se "vanligheten", det vardagliga, rutinbetonade med hatbrott. Denna
föreställning och framställning om det främmande individuella som det onda
är grundläggande i hatbrottsdynamiken.2 Förklaringsmodellerna har därför gällt
avvikande unga mäns aggressivitet, utanförskap och kriminalitet.
Som illustration kan ses fotografen Elisabeth Ohlssons utställning Ecce
Homo 1998, som innehåller en bild där den slagne bögen ligger i korsets skugga
nedslagen av skinheads-ynglingar och en kostymklädd dito. Mediebilden av
hatbrotten är grova våldsbrott, allmän plats, allvarliga, ibland dödliga skador.
De utsatta är oftast ensamma homosexuella män, och angriparna unga män i
grupp. Som exempel kan nämnas journalisten Johan Hiltons reportage om tre
brutala mord på homosexuella män, varav två i Sverige.3 När det gäller våld
med rasistiska eller religiösa förtecken är mediebilden organiserade ynglingar
som attackerar en flyktingförläggning. Ytterligare en vinkel på Monster-temat är
Expos hemsida med artikeln "Dubbelliv som livsstil". Där skildras flera ledande
homo-hatande nazister från förr och nu som homosexuella.4
Forskare på hatbrottsområdet undviker oftast alarmistiska infallsvinklar till
förmån för skildringar av de mer frekventa vardagstrakasserierna och hoten
mot utsatta grupper. Därför kan man fundera över flera icke-alarmistiska
internationellt ledande hatbrottsforskare och deras val av illustration till
2

Gail Mason, "Hate Crime and the Image of the Stranger", i British Journal of Criminology 45
(2005), s. 837-859.
3 Johan Hilton, No Tearsfor Queers. Ett reportage om män, bögar och hatbrott (Stockholm 2005).
^ David Lagerlöf, "Dubbelliv som livsstil", på <http://www.expo.se/2003/48_691.html >, 17/6
2009.
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bokomslag. Bilder av våldsamma bränder, korsbränningar och blodbestänkta
trottoarer pryder ofta deras återhållsamma innehåll.5 En dramaturgi som annars
är legio i kvällspressen. Blod & eld säljer.

Mönster
I takt med forskningens framåtskridande kompletterades temat om monster
med fokus på mönster. Eller som den norska kriminologen Christie säger:
"Det finns alltför få monster. De flesta gärningsmän är icke-idealiska. De är i
de flesta av sina relationer och egenskaper som andra människor." Orsaken till
att monster-temat ändå fortlever kan vara att det externaliserar problemet, det
vill säga förlägger hatet och hatbrotten utanför den vanliga människan.6 Vilket
innebär att vi kan fortsätta tro på faran som en Stranger Danger.
Flera arbeten har visat att hatbrott förekommer i Sverige, att de förefaller
öka, och att de kan ha allvarliga konsekvenser; samt att brotten drabbar alla de
kategorier som lagstiftningen gäller. De främsta aktörerna när det gäller forskning
om hatbrott är Brottsförebyggande rådet (som övertagit ansvaret för de årliga
hatbrottsrapporterna från Säkerhetspolisen), Brottsoffermyndigheten, Forum
för Levande Historia, Folkhälsoinstitutet och Kriminologiska institutionen
vid Stockholms universitet. Övriga aktörer och producenter av kunskap med
mera är Rikspolisstyrelsen, Länskriminalpolisen, City polismästardistrikt i
Stockholm, organisationer som RFSL och Expo, samt universitet och högskolor,
där det produceras uppsatser om hatbrott inom olika discipliner, till exempel
journalistik, juridik, socialt arbete, genusvetenskap samt kriminologi.7 Samt
media.
Svensk forskning om hatbrott har sammanfattats av Dahl för Forum för
^ Nathan Hall, Hate Crime (Devon 2005); Jack Levin och Jack McDevitt, Hate Crimes Revisited.
Americas War on Tbose Who Are Different (Boulder, CO 2002); Iganski (2008a).
^ Nils Christie, "Det idealiska offret", i Malin Åkerström och Ingrid Sahlin (red.), Det
motspänstiga offret (Lund 2001), s. 59.
7 Karolina Densert, Hatbrott mot homosexuella. En studie av homosexuellas utsatthet och skydd
i samhället. Examensarbete i juridik, 20 poäng. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
(1999); Emma Dahlin, Jenny Ericsson och Linda Oliveira, Hatbrott eller impulshandling?
En explorativ studie av hur homofobiska hatbrott uppmärksammas och framställs i svensk
press. Examensarbete 15 hp, Journalistik, Institutionen för kommunikation och design,
Kalmar högskola (2007); Sheila Kihlman, En kvalitativ studie av HBT-tjejers utsatthet för
diskriminering, kränkningar, hot, hat och våld. "Om man ska ta åt sig allt de säger blir man fan
knäckt alltså, det går inte." C-uppsats, Socionomprogrammet, Institutionen för socialt arbete,
Göteborgs universitet (2008); Linda Sjöholm, Genusvetenskapliga perspektiv på den juridiska
diskursen. En studie av det diskursiva utrymmet för diskussioner om hatbrott. Genusvetenskap,
delkurs 3, Lunds universitet (2007); Elin Sonnelind,"Don't bitch med mig, liksom". En
undersökning om anmälningsbenägenhet hos HBT-personer i Stockholmsområdet 2006.
C-uppsats, 10 poäng i kriminologi. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
(2006).
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Levande Historia, av Kunosson för Brottsoffermyndigheten, samt av Westerlund
för RFSL.8 När det gäller Hets mot folkgrupp finns en granskning gjord av
Brottsförebyggande rådet.9 När det gäller gränsen mellan hatpropaganda och
yttrandefrihet, finns Svenska Helsingforskommitténs arbete om olika ideologiers
propagandatal.10
Statens folkhälsoinstitut har fokuserat på utsatta gruppers hälsotillstånd
och kopplingar till diskriminering och utsatthet för hatbrott. Utsatthet för
trakasserier, hot om våld och kränkande behandling, liksom rädsla för utsatthet
har visat sig vara betydligt vanligare bland homo-, bi- & transpersoner (hbtpersoner) än bland den övriga befolkningen.'1
Offerstudier om hbt-personer visar att de tillfrågade upplever sig utsatta
för hatbrott i hög grad. En första enkätstudie pekade på 25 procent utsatta, en
upprepning av studien visade att 50 procent av de som svarade upplevde sig
utsatta.12 Följdfrågor har ställts rörande var, när och hur utsattheten skedde, om
gärningsmannen, samt om konsekvenser av utsattheten. Brottstyperna fördelar
sig i fallande skala från hot, våld och förolämpning, vilket nästan hälften av
de utsatta rapporterar om, till skadegörelse, egendomsbrott och sexbrott,
som mellan 10 och 15 procent upplevt.13 För att få en djupare kunskap om
utsattheten har även en intervju- och en berättelsestudie utförts.14
I studien Intolerans, som genomfördes av Brå och Forum för Levande Historia,
tillfrågades mer än 10 000 grundskole- och gymnasieungdomar om deras
erfarenheter och attityder i frågor om islamofobi, antisemitism, homofobi och
invandrarfientlighet. Studien visar att kopplingar finns mellan hög intolerans, låg
utbildning hos föräldrarna, rastlöshet och aggressivitet, dåliga skolprestationer,
8

Ulrika Dahl, "Det viktigaste är inte vad extremisterna tycker utan vad den stora majoriteten gör",
från hatbrott och homofobi till heteronormativitet och intersektionalitet. En kunskapsintventering
och situering av forskning (Stockholm 2005); Chrystal Kunosson, Offer för hatbrott: vad har
gjorts och vad kan förbättras? (Umeå 2007); Ulrika Westerlund, The Situation concerning
homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation in Sweden. Sociological Country
Report, European Union Agency for Fundamental Rights (2008).
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stereotypa genusföreställningar, frekvent kamratumgänge kvällstid och känslor
av samhälleligt utanförskap.15 Flertalet elever är positivt inställda till olika
minoriteter. Men en av 20 ungdomar ger uttryck för en övervägande negativ
inställning till de minoriteter det frågas om.16 Det finns en stark koppling mellan
graden av intolerans mot muslimer, judar och homosexuella, det vill säga: har
eleven negativ inställning till en av dessa grupper, har den det ofta även mot de
andra.17 När det gäller egen utsatthet, är det tydligt att elever med icke-svensk
bakgrund upplever kränkande tillmälen betydligt mer frekvent än de med svensk
bakgrund, 40 respektive 9 procent.18
En årligen återkommande studie är Brottsförebyggande rådets kartläggningar
av polisanmälningar med främlingsfientliga, islamofobiska, antisemitiska och
homofobiska motiv.19 Rapportens omfång och innehåll har utvecklats från år
till år. Från och med 2007 presenteras även resultat från Brås årliga Nationella
trygghetsundersökning.20 Nytt är även att uppgifter om både utsatta och
misstänkta personer presenteras. Vidare finns uppgifter om uppklaringsbeslut,
det vill säga vad som händer med hatbrotten i ett senare led i rättskedjan. Här
aviseras också att ett planerat utvecklingsarbete angående definitioner har
påbörjats.21 Ett resultat från Brås hatbrottsrapport från 2008 är att de årligen ca
3 500 anmälda händelser, som har identifierats som hatbrott, fördelar sig mellan
70 procent främlingsfientliga, 20 procent homofobiska, 6 procent islamofobiska
och 3 procent antisemitiska motiv. Hatbrotten visar en ökning om 8 procent
jämfört med föregående år; det är främst de främlingsfientliga och homofobiska
hatbrotten som har ökat. Brå antar att en viss faktisk ökning har skett, det
vill säga inte enbart en ökning av anmälningsbenägenheten.22 De vanligaste
brottstyperna är olaga hot/ofredande, 35 procent, följt av våldsbrott, 21 procent
och därefter ärekränkning, 17 procent, hets mot folkgrupp, 12 procent samt
skadegörelse, 10 procent.23
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hatbrottsmotiv och de offerstudier som Tiby företog på 1990- och 2000-talet
bidrog till att nya mönster kunde skönjas, naturligtvis med internationell tidigare
och parallell forskning som ledstjärna. Tesen om Stranger Danger, att det är
den okända främlingen som är (den enda eller huvudsakliga) faran, fick inte
empiriskt stöd. Många studier visar att en vanlig konstellation mellan misstänkt
och utsatt är att det finns någon slags bekantskap före händelsen. De misstänkta
är skol- eller arbetskamrater, chefer, kunder, lärare, grannar, bröder, kusiner
och före detta partners. Det är myndighetspersoner, andra invandrade personer
och det är flyktigt bekanta personer. Offerstudierna visar också en vid krets av
personer, plus att det är en ansenlig mängd av brottshändelserna som handlar om
attacker där man inte kan avgöra vem som är ansvarig, till exempel trakasserier
på nätet, genom sms, klotter, skadegörelse och anonyma hot. Där kan det vara
både bekanta och obekanta personer.24 Dessutom är det ofta mycket svårt att
utläsa vilken slags relation det är fråga om utifrån fritexterna i polisanmälan.
Frågan om Stranger Danger, det vill säga förekomst eller frånvaro av relation
mellan gärningsman och offer, är central inom kriminologin. Det beror bland
annat på att benägenheten att anmäla har samband med eventuell bekantskap.
Den traditionella synen har varit att brott i nära relationer anmäls mer sällan än
brott mellan främlingar. Naturligtvis spelar även brottstyp och offrets upplevelse
av händelsen stor roll här. I senare svensk forskning finns det indikationer på
att en okänd gärningsman anmäls oftare än genomsnittet, en bekant mer sällan,
och en närstående i samma grad som genomsnittet.25 När det gällde hatbrott,
visade sig dock en högre, men möjligen skenbar, anmälningsbenägenhet än för
genomsnittet.26 Nyssnämnda nyanser av bekantskap är intressanta. Det är ju
oftast inte svart-vitt, det vill säga att man är helt obekant eller närstående till en
person. Hatbrottsforskning från Australien visar att föreställningar om Stranger
Danger har utmanats till förmån för en kontextualiserad problematisering av
bekantskapen. Beroende på i vilken miljö brottet sker, så kan bekantskapen
mellan parterna se ut på olika sätt, och ha olika betydelse för benägenheten att
anmäla.
I förlängningen har detta betydelse för det så kallade mörkertalet och den
bild vi har av hur omfattande och därmed hur allvarligt problemet med hatbrott
är. Mason undersöker trakasserier med dels rasistisk, dels homofobisk grund.27
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Denna dubbelhet är ovanlig i hatbrottsstudier, men är en stor fördel när man
skall försöka förstå helheter.28 Det visar sig också av resultaten, att utsattheten för
de två olika studerade grupperna var liknande, dock med den genusskillnaden
att de rasistiska trakasserierna oftast drabbade kvinnor medan motsatsen gällde
för de homofobiska trakasserierna.29 Masons slutsats är att det inte är så enkla
samband när det är fråga om bekantskap offer/gärningsman. I just denna studie
föreföll majoriteten av parterna vara igenkända, ibland kända som grannar eller
närboende.30 Även brittisk hatbrottsforskning nyanserar monstermodellen och
presenterar flera studier som motsäger bilden av hatbrottsgärningsmannen som
"extremist bigots" till förmån för "ordinary peoplé", i vissa fall till och med
family relationship".3I
Exempel från media när det gäller denna fas kan hämtas från Expos arkiv.
Vit makt-relaterade hatbrott minskade från 150 anmälningar år 2005 till 58
anmälningar året efter, 2006, i samband med att Brottsförebyggande rådet tog
över ansvaret för frågan och den årliga rapporteringenom hatbrott. Formuleringen
i Expo: "Eftersom Brå inte har samma möjligheter som Säpo att kartlägga och
bevaka vilka brott som har koppling till vit makt-världen har andelen brott
kopplade till en nazistisk organisation eller parti minskat under 2006."32 Detta
kan tolkas som att det finns en kraftig underrapportering från Brås sida, eller
att Säpo hade större intresse av att lyfta fram sådan koppling.33 Hos Expo finns
förstås ett intresse av att lyfta fram just det organiserade hatbrottsområdet,34
vilket inte utesluter att man även skildrar det "icke-organiserade" området.35
Detta visas också i en artikel om Elisabeth Ohlsson Wallins utställning om hbtpersoners utsatthet från 2007: "Den som förmedlar hat och brukar våld är inte
bara den hotfulla nazisten, utställningen visar att även svenska partiledare och
konservativa kristna ledare kan vara förövare."36
Det finns problem och debatt på alla nivåer när det gäller hatbrott. De
gäller dels lagstiftning generellt, dels avser de definitioner och mätbarhet. Till
28
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de mindre, men betydelsefulla, detaljerna hör hur man frågar i olika studier. Ett
exempel från de nyss nämnda studierna är att Intoleransrapportens formulär
innehåller frågor om utländsk bakgrund för den utsatta, men inte om sexuell
läggning. Inte heller i NTU-studien efterfrågas respondentens sexuella läggning.
Noterbart är också att det endast är gymnasieeleverna som tillfrågats om
homofobisk utsatthet, samt att cirka två procent av eleverna uppger att de utsatts
"till följd av att andra trodde vederbörande hade en homosexuell läggning".37
Då en uppskattning av andelen homosexuella brukar vara mellan två och sju
procent, är det en tämligen alarmerande andel utsatta.
I Brå-rapporten om hatbrott sägs följande: Vanligast att gärningspersonen
är obekant för offret. Studien visar att 35 proent av brotten begås av okänd
gärningsperson.38 Detta är problematiskt, eftersom majoriteten av fallen gäller
bekanta, eller innehåller oklara relationer. Platserna varierar, men det är mycket
vanligare att ett hatbrott sker i skolan eller på en arbetsplats än ute i nöjeslivet.39
Olika forskare och olika studier använder sig av olika definitioner och
metoder. Det de har gemensamt är strävan att operationalisera begreppet
hatbrott, att göra det "mätbart". I Brå-rapporten från 2008 har man till exempel
bestämt att vid homofobiska hatbrott, krävs det att gärningspersonen skall vara
heterosexuell.40 Vid islamofobiska hatbrott krävs att gärningspersonen skall
vara icke-muslim.41 För att det skall bli fråga om ett främlingsfientligt hatbrott
krävs att angriparen, till skillnad från offret, skall vara av svenskt ursprung.42
Bara den som själv är icke-judisk kan, enligt Brå, begå hatbrott mot en judisk
person.43 Här bör också noteras att med "ideologiskt motiverade hatbrott"
avses hatbrott motiverade av gärningspersonens högerextrema värderingar eller
nationalsocialistiska ideologi.44
Flera studier som fokuserar på den rättsliga behandlingen av hatbrott visar
genom flödesanalyser, från händelse och anmälan till åtal och dom, att den
juridiska grunden för hatbrotten, brottsbalkens straffskärpningsregel, sällan
tillämpas.45 Under den tid när hatbrott har varit ett prioriterat område för
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ring och Morgentau (2004), s. 12.
Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 12.
Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 12.
Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 29.
Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 28.
Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 28.
Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 29.
Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 30.
Karin Lönnheden och Lena Schelin, Hatbrott. En uppföljning av rättsväsendets insatser (2002);
Görel Granström,"Brottsoffers möte med rättsväsendet. En ond cirkel?", i Görel Granström
(red), Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten (Uppsala 2004); Eva Tiby, En studie av
homofoba hatbrott i Sverige (Stockholm 2006); Klingspor, Molarin och Sporre (2008).

182

rättsväsendet visade det sig att av (alla) anmälningarna från år 2000 ledde 8
procent till åtal.46 Av anmälningarna om homofobiska hatbrott år 2004 gick 10
procent vidare till åtal.47 Av anmälningarna gällande 2007 ledde 8 procent till
åtal.48 Ett par förklaringar till detta är att det inte finns någon enhetlig praxis
för hur straffskärpningsregeln skall användas och för hur det skall redovisas i
domen att regeln har tillämpats. Vidare efterlyser Brå en kompetens- och
medvetandehöjning när det gäller attityder hos tjänstemän inom rättsväsendet.49
Tiby påpekar att det förefaller som om polisen respektive åklagare/domstol
använder olika definitioner av hatbrott.50 Polisen fångar i sitt RAR-nät (rationell
anmälansrutin) upp många händelser av hatbrottskaraktär. När dessa fall sedan
filtreras genom förundersöknings- och åklagarleden och hamnar i domstol faller
de "osäkra fallen" bort. Bland dessa finns bland annat de där det är osäkert om
den utsatte faktiskt var homosexuell.
En huvudorsak till "bortfallet" är förstås att det alltid är en större mängd
händelser som verkar vara hatbrott i anmälningsskedet än i åtalsskedet. Men
dessutom visar en jämförelse av hatbrottsanmälningar med homofobisk
grund mellan fallen som gått till åtal och de som inte gjort det, att den första
gruppen med större säkerhet förefaller vara fall där den utsatte tillhört gruppen
homosexuella. Det vill säga att det inte är den misstänktes motiv, utan den utsattes
grupptillhörighet som blir avgörande för om straffskärpningsregeln används.
Enligt lagstiftningens förarbeten är detta inte ett krav för straffskärpning.
I teorin betyder det att även om en heterosexuell person utsätts för angrepp
för att angriparen tror att han eller hon är homosexuell, kan det bli fråga om
straffskärpning. I praktiken blir det inte det.

Möjligheter
När ovanstående mönster ersätter, eller snarare kompletterar, monstermodellen
behövs utvidgade förklaringsmodeller till hatbrotten. Det är då Möjligheterna,
och problemen, visar sig. Vad är det möjligt att forska om? Vad är det önskvärt
att forska om? Hur formas metoder som kan visa sammanhang och orsaker? I
all forskning fattas beslut kontinuerligt, vilket avgör forskningens inriktning,
teori, metod och förstås resultatet, det vill säga bilden av den "verklighet" som
46
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studeras.51 Ett exempel från Intoleransrapporten är att man har valt att bara fråga
gymnasisterna, inte grundskoleeleverna, om deras utsatthet för homofobiskt
präglade kränkningar.52 Att detta är en brist visar den norska NOVA-rapporten
Vold mot lesbiske og homofile tenåringer, en representativ enkätundersökning
av omfattning och risk när det gäller 14—16-åriga Osloungdomars utsatthet för
våld med mera.53 Dessa ungdomar har fått frågan om sexuell läggning. Däremot
har de inte fått frågan om utsattheten var hatbrottsmotiverad.54 Resultatet
visade att andelen homo/bi-ungdomar som varit utsatta för våld med behov av
läkarvård var fyra gånger större än de heterofilt identifierade ungdomarna.55 I
Intoleransrapporten har man med andra ord valt bort att fråga dem som kan
antas vara mest utsatta. Vilket ger ett problematiskt resultat.
Förutsättningarna för att förstå en händelse, ett brott eller ett rättsflöde ökar
markant i takt med kontextualisering, det vill säga med svar på frågan i vilken
miljö, under vilka omständigheter, under vilka villkor skedde händelsen? På vilket
sätt var den en del av ett större samhälleligt skeende? Ett exempel på rasistisk
hatbrottslighet, dess komplexitet och kontextualisering är journalisten Gellert
Tamas skildring Lasermannen?b Författaren beskriver rasistens egen utsatthet
för rasism i en scen där den unge Wolfgang inte får leka med de andra barnen.
"Wolfgang satt ensam i ett hörn och lekte förstrött med spann och spade. Hans
blickar gick till de andra barnen men där var han inte välkommen. 'Svarting!'
sa en av de större pojkarna.. .avvisande när Wolfgang kom fram för att leka. De
andra barnen stämde snabbt in i den nya ramsan: Svartingen får inte vara med!
Svartingen får inte vara med!".57 Boken avslutas med scenen där Lasermannen
slutligen tas fast av polisen: "Den svarthårige mannen som hatade människor
med svart hår var inte längre fri."58 Boken bygger på intervjuer med gärningsman
och offer, med poliser, politiker, journalister och samhällsdebattörer, den skildrar
det samhälle, den debatt och det politiska klimat som påverkade lasermannen —
och som han i sin tur påverkade.59
Vad är det som säger att gärningsmannens avsky mot judar var orsak till att han
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vandaliserat en judisk begravningsplats? Kan det vara så att även en homosexuell
person kan begå hatbrott mot en annan homosexuell person, eller mot en
bisexuell? På vilket sätt hanteras individ och struktur när det gäller hatbrott? Vad
för slags individuella handlingar är möjliga i den samhälleliga strukturen, för
kvinnor, för män, för "svenskar"? Vilka bilder finns i våra föreställningsvärldar?
I de anmälningsmottagande polisernas värld? I åklagarens, domarens och
nämndemannens värld? För att ta reda på detta väljs vilka verktyg, här i form
av teorier och metoder, som är användbara. Breda beräkningsbara registerrespektive enkätfrågestudier besvarar jämfört med djupa analyserbara intervjueller berättelsestudier olika frågor. Ett exempel från Sverige är beskrivningen
av hatbrott som ett flöde, en definitionsprocess som är relationell och bestäms
av angriparen, den utsatta, människor runt den utsatta, polis, organisationer,
försäkringsbolag, rättsväsendet, brottsoffermyndighet, brottsofferorganisationer,
hjälpare och media.60 Studien där detta beskrivs innefattar dels en kvantitativt
beräkningsbar enkätdel, dels en berättandedel, där de som besvarat enkäten fått
möjlighet att med egna ord (anonymt) i skrift berätta om sina upplevelser av
utsattheten.61 Med den inriktningen på studier går det att närma sig sådana
frågor som inte är prefabricerade av forskaren. I bästa fall får man den utsattes
eget begripliggörande av skeendet.
Ett farligt spår i brottsofferforskning är stereotypifieringen. Det finns en
risk med att behandla offer lika, det vill säga att utgå från att alla offer reagerar
på liknande sätt, och att då förvänta sig eller kräva detta vid mötet med eller
behandlingen av dem. Offret i den svenska brottsofferdiskursen är en kvinna,
som har drabbats av en mans våld. Och hon lider. Denna föreställning kan leda
till att det offer som inte motsvarar denna förväntan inte blir trodd, respekterad
och hjälpt. Etnologen Bo Nilsson ifrågasätter rimligheten av att all utsatthet
leder till lidande. För att undersöka detta använder också han kombinerade
metoder.62 Genom livshistorieinriktade intervjuer, kommentarer om kända
brottmål, artiklar om brottsoffer samt informationsmaterial från samhällets
expertsystem undersöker Nilsson hur brottsoffret som kategori uppstår.63 Hans
slutsats är att det finns en hel "marknad" runt brottsofferfrågorna. Forskare,
myndigheter, rättsväsendet, politiker, sjukvården, försäkringsbolagen, media,
alla kan "tjäna" något på brottsoffermarknaden. Det är också huvudförklaringen
till att den växer, att nya offerkategorier, som till exempel hatbrottsoffer, skapas.64
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Nilsson föreslår att analysen av detta måste inbegripa system av förtryck och
behandlas i termer av till exempel sexism, rasism och diskriminering. Fokus
hamnar då inte på enskilda personer, utan på samhälleliga maktförhållanden.65
Enskilda offer kan inte begripliggöra sina erfarenheter separerat från rådande
känslostrukturer, menar Nilsson, utan de är förstås beroende av de begrepp som
finns till hands för den situation de hamnat i. "Men eftersom strukturerna är
tids-, klass-, köns- och kulturbundna kan kollisioner uppstå, till exempel när
enskilda individers känsloupplevelser kolliderar med de idéer som bärs upp
av samhällets expertsystem."66 Detta får naturligtvis allvarliga konsekvenser
till exempel för mörkertalets storlek, det vill säga frågan om hur stor del av
brottsligheten som anmäls, och därmed syns och "finns".
Ett annat exempel på kombinationsmetoder är den brittiska forskaren Paul
Iganskis Hate Crime andthe City.61 Iganski bearbetar lokala polisdata om rasistiska
hatbrott och presenterar siffror över vad som hänt och vilka överrisker för rasistisk
utsatthet som finns var, ned till stadsdelsnivå. Detta kombinerar han med
intervjuer och litteraturanalyser vilket leder fram till en komplex bild av rasistisk
brottslighet. Frågor som gäller hot spöts, farliga platser, besvaras, myten om
Stranger Danger raseras, och den farliga vardagen med den dagliga friktionsytan
beskrivs utifrån Marcus Felsons teser om vardagsbeteenden, rutinaktiviteter
och institutionell rasism som stöd för de individuella gärningspersonerna.68
Flera studier som Iganski utfört på olika kategorier utsatta för hatbrott, visar att
brotten ofta utspelas i vardagen, som en del av rutinerna. Grannarna, "ordinary
people", skriker okvädningsord om blattar.69 Traktens ungdomar hotar judiska
personer i samband med Israel-Palestina-konflikten.70 Och muslimer blir
utsatta för dagliga trakasserier och hot efter Londonbombningen sommaren
2005.71 Situationer uppstår, ibland eskalerar de och det är inte alltid klart om
hatbrottsmarkören fanns från början, eller om den togs till när parterna pucklat
på varandra ett tag. Det är också ofta oklart om hatbrottsmotivet är det enda,
eller ens huvudmotivet.721 takt med att trakasserierna blir en del av vardagen, är
det också mindre troligt att de kommer att polisanmälas, det blir en "del av deras
vardagsliv."73 Strukturen finns i samhället, i närområdet och gärningsmännen
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är en av "oss".74 Varje hatbrottshändelse blir ett slags byggsten i hatstrukturen
som i sin tur stödjer individernas handlingar.75 Detta är också ett av argumenten
till varför hatbrott blir grövre och drabbar värre, samt att de drabbar fler än
individen som (eventuellt) blir målsägande.76 Forskningen visar också att en hel
del av de som utsätter andra för hatbrott är antingen väldigt unga, eller har en
multiproblematik förutom sitt gärningsmannaskap. Frågan är då huruvida ett
(ännu strängare) fängelsestraff skulle "hjälpa".77 Iganski menar att sådana straff
bör förbehållas de "allvarligare eller återkommande fallen"78, men understryker
att gränser kan vara svåra att dra här, eftersom även "mindre" brott kan orsaka
allvarliga konsekvenser för de utsatta när det gäller hatbrott, inte minst genom
att de drabbar den utsattes grupp likaväl som henne själv.79 Han hänvisar även till
forskning om allmänprevention som visat sig framgångsrik på "vanligt folk".80
Iganski beklagar avslutningsvis att teoribyggnationen för hatbrott är så klen.
Dock med ett undantag: "För närvarande representarar Barbara Perrys analyser
det främsta undantaget från denna trend i USA."81

Förklaringar och framtida frågor
En majoritet av de svenska studierna om hatbrott fokuserar primärt på
brottsoffren. En del av dessa berör Christies tes om det ideala offret.82
Innebörden är att den person som efter ett brottsligt angrepp lättast erhåller
legitim brottsofferstatus är den som passar in i idealformen av brottsoffer.
Jämför Rödluvan som är på väg till Farmor och då råkar ut för Vargen, med
Hells Angels-medlemmen som attackeras av Bandidos-gänget. Andra exempel
är marginaliserade högutsatta grupper, hemlösa, prostituerade, narkomaner,
som inte anmäler sin utsatthet och därför inte "blir" brottsoffer.83 Tesen om det
ideala offret förekommer hos många forskare, bland annat under rubriker som
"deserving offer, det vill säga att det finns offer som förtjänar offerstatus, med
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dit tillhörande fördelar.84 Samtidigt finns det offer som inte gör det, till exempel
genom att utsätta sig för risker att bli utsatt. Direkt empirisk prövning av tesen
ingår oftast inte när begreppet används, det är snarare fråga om en idealtyp av
offerskap som man förhåller sig till.
Både livsstilsteorin och teorin om rutinaktiviteter har använts för att försöka
förklara varför hatbrott sker. Antingen i mer utförlig, kombinerad form, eller
underförstått, "priset får i regel enskilda hbt-personer betala om de råkar vara på
fel plats vid fel tillfälle".85 Livsstilsteorin beskriver hur en persons demografiska
profil som kön, ålder, klass samverkar till att skapa en livsstil — ett vardagligt
sätt att leva. Denna livsstil medför att personen exponerar sig mer eller mindre
för risker, för faror och farliga personer. Vissa av dessa risker leder till utsatthet.
Modellen ställer starka krav på metodologin. Livsstil är ju inte något statiskt,
utan en process, och som sådan svår att fånga med till exempel enkätstudier.86
Modellen är attraktiv i sin enkelhet, men kritiseras för sin banalitet.87 Den
säger ju till exempel ingenting om gärningsmannen, det vill säga orsaken till
brottet. Modellen har senare utvecklats och kombinerats med andra teorier, varav
en är teorin om Rational Choice, rationella val.88 Enligt denna uppstår risker för
brott när en motiverad gärningsman, till exempel en homofobiskt övertygad
person, möter ett lämpligt offer, till exempel en person som inte kommer att
anmäla brottet, på en arena där det inte finns några kapabla väktare, det vill säga
sådana som kan och kommer att gripa in och stoppa skeendet.
Barbara Perry har analyserat hatbrotten utifrån de klassiska kriminologiska
teorierna. Hon förkastar dessa då de inte förmår förklara varför hatbrott begås,
eller varför personer blir utsatta för hatbrott.89 Istället hämtar hon inspiration från
kriminologen James Messerschmidts teori om Structured Action, strukturerad
handling, kombinerad med föreställningar om the Other, den andra och Doing
dijference, att göra skillnad.90 Så här resonerar Perry:
I flera av de traditionella kriminologiska teorierna är utgångspunkten att brott
begås, primärt av unga personer, som ett sätt att revoltera mot samhället och
dess normer. När det gäller förtryck mot minoriteter, till exempel avseende ras,
etnicitet, nationalitet, religion eller sexualitet blir det dock lite problematiskt.
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Den strukturella, institutionella diskrimineringen mot minoriteter avseende
ras, etnicitet, nationalitet, religion eller sexualitet har under århundraden
lagt grunderna för individuella hatbrottshandlingar, som en fortsättning
på de strukturella angreppen. Hatbrottsutövare bryter alltså inte samhällets
våldsnormer, utan gestaltar dem.91

Svenska historiska exempel är förbud för Romer att bosätta sig var de vill,
kriminalisering av homosexuellt beteende, förbud för Judar att driva verksamhet,
eller att bosätta sig var de vill. Ett nutida svenskt exempel är Socialstyrelsen som
hade kvar homosexualitet som sjukdomsstämpel ända till 1979. Detta är centralt
för förståelsen av hatbrottsmekanismerna, liksom för hur en kriminalpolitik med
sikte på hatbrotten skulle kunna utformas.
Perrys utgångspunkt är att identitetspolitiken, som innebär att vi grupperar
oss, eller blir grupperade, efter "tillhörighet", hittills har lett till negativa
hierarkier och hegemonier. Hon pekar på att gränser hotas, när förtryckta grupper
försöker omdefiniera sin placering, när de gör "difference inappropriate\92 När
gärningsmannen reagerar på offrets identitetsskapande, försöker han bevaka
gränserna mellan grupperna genom att påminna offret, the Other, om hennes
plats. Genom denna bestraffning återskapar han sin egen överhöghet, avseende
exempelvis maskulinitet eller vithet.93
Perrys föreställning om åtgärder mot hatbrott fokuserar på "difference" och
möjligheten att motverka att difference skall vara grund för marginalisering och
viktimisering.94 Visserligen finns hatbrottslagstiftning, och den kan vara verksam
eftersom den liksom hatbrotten bär på ett meddelande. Meddelandet är att
samhället inte (längre) tolererar att "difference" skall vara grund för utsatthet.95
Men lagstiftningen är förknippad med allvarliga begränsningar, bland annat vad
gäller kategoriseringen av skyddsvärda grupper, inkonsekvenser mellan olika
länders lagstiftning och problem med tillämpningen.
Ett ytterligare problem är de flertaliga paradoxerna på området. En sådan
är liberala medborgarrättsrörelsers och brottsofferrörelsers, liksom radikala
kvinnorörelsers konservativa krav på hårdare straff.96 Ytterst sällan berörs
diskussionen om straffets negativa inverkan på gärningsmannen i forskning om
hatbrott.
Perry diskuterar också de insatser frivilligorganisationer hittills har bidragit
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med, inte minst vad gäller att väcka hatbrottsfrågor och initiera alternativ eller
ny statistikföring och selektivt riktade offerundersökningar på området. Perry
menar att dessa rörelser har fortsatta möjligheter att påverka värderingen av
"differences". "I den mån som skillnaden är socialt konstruerad, kan den också
omkonstrueras socialt. Med andra ord, som samhälle kan vi omdefiniera hur
skillnaden 'spelar roll'."97
Perry pekar också på möjligheterna med att var och en har multipla identiteter,
genus, nationalitet, och sexualitet.98 Och att insikten om denna intersektionella
utgångspunkt kan förhindra att "white masculine supremacy", vit maskulin
överhöghet, blir den enda lins genom vilken vi ser på varandra. Nya koalitioner
skulle kunna ändra synen på och värderingen av olika slags identiteter i framtiden.
"Samhälllig förändring kommer att förutsätta att vi ser ras, klass, genus [...] och
sexualitet som 'kategorier för kontakt snarare än kategorier för motsatser"'.99
En given start på denna intersektionella väg är att kvinno- och hbt-rörelserna,
som har kritiserats för att inte tillvarata till exempel afroamerikaners intressen,
och att den svarta medborgarrättsrörelsen, som har kritiserats för att inte agera
mot sexism och homofobi, inser kraften i att göra det.100 Ett enande av krafterna
hos de traditionellt utsatta kan också sprida ljus över var ansvaret bör ligga: hos
gärningsmännen. För svenska förhållanden har intersektionalitetsperspektivet
rörande hatbrott använts i Forum för Levande Historias kunskapsöversikt över
hatbrott. Där påpekas vikten av att man undersöker hur homofobi och hatbrott
uppstår i skärningspunkter mellan olika maktordningar och normer, hur det är
kopplat till sexism och rasism.'01
Perrys modell skildrar alltså att de grupper som antas skyddas av
hatbrottslagstiftningen initialt varit utsatta för institutionellt, strukturellt
myndighetsförtryck, vilket underlättat och uppmanat till, eller åtminstone inte
hindrat, individers attacker mot grupperna. När sedan staten avser att minska
det institutionella förtrycket och beslutar om vilka grupper som inte längre
är legitima att utsätta för förtryck toppat med straffskärpning om individer
attackerar de skyddade grupperna, uppstår en situation där man kan ifrågasätta
om de statliga initiativen är allvarligt menade och tillräckliga i tillämpningsledet.
Det finns således flera förklaringsförsök för hatbrotten. Det är av vikt att
man tar fasta på vad det är teorin skall förklara samt om det finns något sätt att
pröva teorin på empirin. Ar det till exempel fråga om mäns våld mot andra män
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i det offentliga rummet kan livsstilsteorin prövas.102 Men när det gäller hatbrott
så kan det ju vara fråga om vilket slags brott som helst, var som helst, utövat av
vem som helst, med mer eller mindre kausala kopplingar mellan handling och
"hat". Det säger sig självt att sökandet efter en enda teori som förklarar allt detta
är komplext, kanske inte ens önskvärt.

Framtida frågor
Naturligtvis finns

det delade meningar om huruvida just de i lagtexten

uppräknade grupperna är mer utsatta än andra, samt huruvida hatbrott medför
allvarligare konsekvenser. Vidare finns det olika meningar om vilka grupperingar
som borde ingå i denna så kallade skyddslagstiftning. Brottsoffermyndigheten
påpekar att även en svensk kan bli utsatt för rasistisk brottslighet i Sverige.103
Brottsförebyggande rådet har i sin senaste Hatbrottsrapport vidtagit stora
förändringar, som märkligt nog ännu inte har diskuterats. Det är fråga om en
rejäl utvidgning av hatbrottsdefinitionen. Vad gäller statistikrapporteringen,
inte lagstiftningen. Det främlingsfientliga hatbrottsmotivet har utökats till att
även omfatta hatbrott som sker mellan minoritetsgrupper och hatbrott som
begås av minoritetsgrupper mot majoritetsgrupper. Vidare inkluderas hatbrott
med andra antireligiösa motiv förutom antisemitiska och islamofobiska.
Tillägg har också införts vad gäller hatbrott med bifobiska, heterofobiska
och transfobiska motiv. Slutligen har vissa kategorier av främlingsfientliga
hatbrott särstuderats. Detta innebär att antiromska och afrofobiska hatbrott
numer sär redovisas.104 I antologin Utsatta och sårbara brottsoffer finns

till

exempel flera av hatbrottskategorierna skildrade, men även grupper utanför
straffskärpningsregeln, såsom marginaliserade grupper, resenärer, grupper med
funktionshinder, äldre, barn och kvinnor.105
Vidare finns det forskare som menar att hatbrott inte handlar om hat,
utan om fördomar eller om rädsla eller om makt. Dessutom spänner hatbrott
över ett alltför brett fält för att kunna vara en distinkt kategori. Det är också
avsevärda bevisproblem förenade med motivbrottslighet. Detta leder också till
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problem med att lagfora hatbrottslingar, vilket i sin tur leder till frågan om det
överhuvudtaget är någon nytta med kategorin hatbrott, eller om den till och
med är kontraproduktiv, det vill säga leder till fler motsättningar än den löser.106
Det är framför allt de amerikanska forskarna och juristerna Jacobs & Potter
som formulerat kritik mot alla led när det gäller hatbrotten, från statistikföring
och lagstiftning till tillämpning. De förnekar inte att handlingar som kan
beskrivas som hatbrott existerar, men de är starkt kritiska till beskrivningen
att hatbrotten skulle öka, att det skulle vara fråga om en epidemi. Tvärtom,
menar de, hatbrotten minskar avsevärt, det är lobbyister på homofronten
och i medborgarrättsrörelsen, liksom i kvinnorörelsen, som fabricerat dessa
epidemiska nivåer av hatbrott. Detta, kombinerat med att ingen enighet råder
om definitionen, gör att osäkerheten är stor och möjligheten att korrekt mäta
fenomenet, liksom att avgöra kausalitetsfrågan, är liten.107 Och även om det
skulle gå att definiera och mäta fenomenet, så är Jacobs & Potter starkt kritiska
till att lagstifta utifrån moraliska frågor och identitetspolitik.108 De menar
vidare att risken är stor att rättegångar om hatbrott riskerar att bli inkvisitoriska
avseende politisk korrekthet vad gäller den åtalades uttalanden, vänskapsnät,
organisatoriska tillhörighet och humor (!).109
Uppenbarligen skiljer sig dessa forskares inställning från de tidigare nämndas.
Inte minst genom följande ställningstagande: "...problemet med brottet är inte
samma som problemet med fördomarna: I själva verket är det väldigt liten
överlappning mellan dem."110 Det finns helt enkelt många olika aktörer som
har intresse av en alarmistisk skildring av hatbrotten och därför skapar de
tillsammans den sociala konstruktionen "hatbrott". Det gäller media, politiker,
aktivister och forskare, menar Jacobs och Potter.111
Den "andra sidans" forskare menar snarare att handlingar som kan kallas
hatbrott finns och är ett reellt problem och att överlappningen torde vara total,
från andra hållet: det vill säga att diskriminerande handlingar är, och bör vara,
kriminella.
Vad det däremot råder enighet om är att definitionsfrågan är avgörande,
ständigt aktuell och problematisk.112 Avslutningsvis ett exempel på hur denna
fråga kan hanteras. Statistik- och kunskapsproducenten Brå har haft problem
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med definitioner och mätningar och har velat ha en öppen diskussion om
detta. Man har därför inviterat representanter från forskningen, rättsväsendets
myndigheter, ombudsmännen och olika berörda organisationer till seminarier
för att diskutera och utveckla definitionen av hatbrott. Det första seminariet
hölls 2006 och avsåg hatbrott med islamofobiska motiv. Det andra hölls 2007
och avsåg Brås utveckling av NTU, den Nationella Trygghetsundersökningen,
vad gäller hatbrotten. Det senaste seminariet hölls 2008 och var fokuserat på
diskussion om en utökad definition av hatbrott i brottsstatistiken. Det som
diskuterades var ett par nya kategorier som eventuellt skulle läggas till och
därmed (ut) öka statistikinhämtningen, och därmed utöka definitionen av
vad hatbrott "är". Avseende etnicitet med mera, föreslogs tillägg för hatbrott
mellan minoritetsgrupper av utländsk härkomst samt hatbrott mot personer
med svensk härkomst. Avseende religiöst grundade hatbrott föreslogs, förutom
nuvarande muslimsk och judisk tro, även "[ö]vriga trosinriktningar" som
möjligt hatbrottsmotiv. Vad gäller sexuell läggning föreslogs två nya kategorier:
dels hatbrott mot bisexuella, dels hatbrott mot heterosexuella.113 Då dessa förslag
från och med år 2009 (material från 2008)114 har genomförts, innebär det ett
par avsteg från den hittillsvarande riktningen vad gäller hatbrotten. Det största
avsteget är att det initialt var fråga om brott som begicks av majoritetsbefolkning
mot minoritetsbefolkning. Nu är båda riktningarna möjliga. Tendenser från USA
har visat att anmälningar om hatbrott på rasistisk grund, begångna av minoritet
mot majoritet, alltså "svarta mot vita" ökar. Framtiden får utvisa utvecklingen i
Sverige.
När det gäller frågan om lagstiftning och om hur allvarligt staten ser på
hatbrott idag, kan ett svar erhållas från 2008 års utredning om Olaga förföljelse, så
kallad Stalking. Frågan som debatterats är huruvida straffskärpning ger tillräcklig
kraft till rättsväsendet för att komma tillrätta med problemen. Utredaren svarar
nej. "Tillskapandet av en ny straffbestämmelse ger en klart tydligare markering
från samhällets sida än införandet av ytterligare en straffskärpningsgrund."115
Avslutningsvis kan det, sammantaget med tidigare nämnda flödesanalys från
rättsväsendet i minnet, alltså ifrågasättas om den legala ramen runt hatbrott ens
förväntas ha någon större betydelse.
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Sammanfattning och slutsatser
Arenan hatbrott är central och komplex. Centraliteten beror på att ämnet berör
alla brottstyper, att det fokuserar på motivbrottslighet, samt att det bygger på
idén och lagstiftningen om mänskliga rättigheter. Komplexiteten följer av denna
centralitet. Därutöver rymmer arenan frågor om hur brottslighet och utsatthet
förklaras, definieras och görs mätbar. En infallsvinkel blir då vad vi vet och vad vi
inte vet. Det vill säga, vad som sker i det öppna i form av polisanmälda brott och
vad som inte anmäls, det vill säga mörkertalet. Centralt för dessa resonemang
är frågan om anmälningsbenägenhet. Vi vet mycket väl att denna är beroende
av relation eller frånvaro av relation mellan angripare och angripen. Här är det
fråga om vad som anmäls och varför, och då har myten om Stranger Danger
stor betydelse. Inom kriminologin generellt och för hatbrotten speciellt råder en
nästan hegemonisk ordning om vad som är "verkligt" våld.116 Våld som sker på
allmän plats, mellan främlingar, män, skapar diskursen våld, oavsett att det finns
en mängd forskningsrapporter om våld med andra platser och konstellationer
inblandade.117
Stranger Danger-myten myntas redan i barndomen när vi lär våra barn att vara
rädda för farliga farbrorn, samtidigt som statistiken säger att familje-farbrodern
är den farliga. Denna bild verkar sedan som mall för försiktighet, i synnerhet för
personer som klassas som sårbara; barn, kvinnor och marginaliserade grupper.
Man är försiktig i relation till främlingar, men oförsiktig i relation till bekanta.
Detta i sin tur kan påverka att bekantskapsbrott sker, och det underminerar
upptäckten samt möjliga anmälningar av "bekantskapsbrotten". Det som
anmäls, är de brott som har förövare som är obekanta. Detta kommer att ge en
mycket skev bild av "verkligheten".
Här uppstår ytterligare ett problem. Vad menar vi, och vad menar de som
konstruerar enkäter och frågeformulär, intervjufrågor och polisförhörsmallar,
med "bekant"?118 I stället för att dikotomisera mellan släkting och totalt okänd
person kan det vara mer intressant att kategorisera längs hela skalan. Detta
har gjorts, och det visar sig då att endast fem procent av hatbrotten i en viss
studie begicks av personer som den utsatta inte på något sätt kände till före
händelsen.119 Det bidrag som detta ger till kriminologin är bland annat en
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möjlighet att beskriva gärningsman och offer som andra figurer än "Främmande
förövare överfaller oskyldigt offer". I stället kan vi se rubriker och rapporter
som "I lokalsamhället Bergby trakasseras invandraren Mustafa och äkta paret
Lisa och Lena upprepat av sina grannar". Detta lyfter nivån från ett individuellt
förövarperspektiv till ett strukturellt problem. Vilket avslutningsvis ställer andra
krav på åtgärdsfrågorna.
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Hur hanteras hatbrott i det juridiska
systemet?
Görel Granström

Sedan mitten av 1990-talet har rättsväsendets olika grenar haft i uppdrag att
prioritera insatser mot hatbrott. Detta har bland annat inneburit att polisen
instruerats att förbättra personalens kunskap om offer för hatbrott och att
åklagarna förväntas säkerställa att hatbrottsmotiv tas med i stämningsansökningar.
Rättsväsendets arbete med dessa frågor har alltså pågått under drygt tio år. Har
polis och åklagare blivit bättre på att prioritera hatbrott? Frågan är inte enkel att
svara på, då den innehåller flera olika dimensioner: Lagstiftningen på området
har förändrats. Lagreformer har genomförts med syfte att lagfora förövarna
och förbättra de utsattas rättigheter. Såväl polis som åklagare har fått tydliga
instruktioner och handledning om hur insatser mot hatbrott skall genomföras
och hur offer för sådan brottslighet bör bemötas.
Samtidigt visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) att antalet
polisanmälda hatbrott har ökat de senaste tio åren.1 Syftet med den här
artikeln är att diskutera om offer för hatbrott fortfarande är en prioriterad
grupp i rättsväsendets brottsofferarbete. Detta görs genom att först presentera
en genomgång av den lagstiftning som reglerar hatbrott. Lagstiftningen sätter
ramar för rättsväsendets arbete genom att dels definiera vad som är kriminella
handlingar, och dels ange de rekvisit som måste vara uppfyllda för att någon skall
kunna lagforas för hatbrott. Den fråga som ställs här är om lagstiftningen fyller
sin funktion, eller om den har sådana brister att den bör förändras. Därefter
presenteras exempel på policydokument i form av bland annat handlingsprogram
och riktlinjer som polis och åklagare utarbetat för att prioritera hatbrott, utifrån

1

Klara Klingspor, Anna Molarin och Tove Sporre, Brå-rapport 2008:15. Hatbrott 2007. En
sammanställning av anmälningar med främlingsfientliga, islamofobiska, antisemitiska och
homofobiska motiv (Stockholm 2008). Det är dock, som också Brå konstaterar, svårt att säga om
ökningen är reell - dvs. om det begås fler hatbrott - eller om det är anmälningsbenägenheten
som har ökat. Det kan också handla om att det interna mörkertalet hos polis och åklagare har
minskat, dvs. att man genom olika utbildningsinsatser har blivit bättre på att hantera inkomna
anmälningar så att de registreras som hatbrott och inte som "vanliga" brott. Något som ändå
talar för att det är fråga om en reell ökning är dock att anmälningarna om hatbrott har blivit fler
också i de delar av landet där polis och åklagare inte har arbetat aktivt med hatbrottsfrågorna.
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den politiska ram som de senaste tio årens regleringsbrev utgjort.2 I denna del
undersöks vilka insatser mot hatbrott som polis respektive åklagare fokuserat på.
Slutligen diskuteras om ett skifte i retoriken avseende brottsoffer riskerar att leda
till att hatbrottsfrågans status förändras.

En genomgång av lagstiftningen
Under 1990-talet användes begreppet "brott med rasistiska inslag" alternativt
"brott med homofobiska inslag" när det som idag kallas hatbrott diskuterades.
Hatbrott är dock det begrepp som numera används i politiskt material som
budgetpropositioner och regleringsbrev samt i offentliga utredningar och
rapporter. Begreppet omfattar brottslighet som utförs mot personer som av
förövaren uppfattas på olika sätt, till exempel hudfärg, religion, etnicitet eller
sexuell läggning, avviker från "det normala". Brottsligheten kan bestå i våldsbrott
och grova kränkningar, men mer vanligt är att det handlar om vardaglig
brottslighet som skadegörelse, ofredande och olaga hot. Den senaste statistiken
från Brå visar att antalet polisanmälda hatbrott år 2008 var knappt 5 900 och att
en övervägande majoritet, 72 procent, hade främlingsfientliga/rasistiska motiv,
medan brott med homofobiska, bifobiska eller heterofobiska motiv uppgick till
18 procent.3
Det finns två brottsrubriceringar, hets mot folkgrupp och olaga diskriminering,
som specifikt tar sikte på olika former av hatbrott. Utöver dessa två kan i vissa
situationer reglerna om förolämpning vara tillämpbara samt även regeln om
försvårande omständigheter vid påföljdsbestämning, så kallad straffskärpning.

Hets mot folkgrupp
Brottet hets mot folkgrupp kriminaliserades redan 1948. Bestämmelsen
2

Rikspolisstyrelsen (som är länken mellan statsmakten och de 21 polismyndigheterna i
landet) och Åklagarmyndigheten är statliga myndigheter vars verksamhet - liksom andra
statliga myndigheters - bland annat styrs av de mål och riktlinjer som varje år formuleras av
regeringen och kommuniceras till de olika myndigheterna genom regleringsbrev. Innehållet
i regleringsbreven baseras på riksdagens beslut om statsbudgeten och på regeringens
prioriteringar. För rättsväsendets del har det bland annat handlat om vilka brottstyper, eller
vilka brottsoffergrupper, som skall prioriteras i verksamheten. Polis och åklagare har även inom
sina respektive organisationer utarbetat ett antal policydokument och riktlinjer för hur detta
prioriterade arbete skall genomföras. Dessa dokument kan läsas som myndigheternas sätt att
impiementera de krav som ställs både genom regleringsbreven och genom lagstiftning.
' Klara Klingspor och Anna Molarin, Rapport 2009:10. Hatbrott 2008. Polisanmälningar där det
i motivbilden ingår etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet
eller uttryck (Stockholm 2009), s. lOf.
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förbjuder yttranden med rasistisk eller liknande innebörd, oavsett om yttrandet
skett muntligt, skriftligt, eller i andra medier, som till exempel genom symboler
på kläder eller genom bilder.4 Om någon hotar eller uttrycker missaktning i
ett uttalande eller meddelande som sprids, och kränkningen kan kopplas till
folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, kan
förövaren dömas till böter eller fängelse i två år. Begreppet missaktning tolkas
så att även andra kränkande omdömen än sådana som kan definieras som förtal
eller smädelser kan vara straffbara. Det räcker att ett uttalande är nedsättande
för gruppens anseende. Även uttalanden som innebär förlöjligande av en grupp
omfattas av bestämmelsen.5
Samtidigt påpekades i förarbetena att det inte är straffbart att framföra
saklig kritik mot de skyddade grupperna. För att ett uttalande skall vara
straffbart måste det stå klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och
vederhäftig diskussion. Det framhölls att syftet med lagen inte var att inskränka
en fri och saklig debatt, utan eventuellt kränkande uttalanden måste bedömas i
sitt sammanhang och motiven för uttalandena beaktas.
När det handlar om rasistisk eller främlingsfientlig hets mot folkgrupp
uppmärksammades under 1990-talet bland annat bärande av nationalsocialistiska
symboler som hakkors och Högsta domstolen slog år 1996 fast att detta kunde
utgöra hets mot folkgrupp.6
Sexuell läggning som skyddad grund tillkom år 2003. Förslaget att utvidga
skyddet också till gruppen homo- och bisexuella uppfattades som kontroversiellt
av ett antal remissinstanser. De menade att en utvidgning riskerade att inskränka
yttrandefriheten i framför allt religiösa sammanhang.7 Som exempel nämndes
en oro för att vissa delar av bibeln inte längre skulle kunna citeras. Regeringen
konstaterade dock det inte föll inom det straffbara området att enbart citera
och diskutera religiösa urkunder, men om dessa användes för att hota eller
uttrycka missaktning mot homosexuella som grupp, så skulle det falla in under
benämningen hets mot folkgrupp.
Samma år som förändringen trädde i kraft höll pingstpastorn Åke Green
en predikan som polisanmäldes som hets mot folkgrupp. Åtalet mot honom
och den efterföljande rättegången är än så länge det mest omtalade exemplet på
prövning av skyddet i denna del. Green fälldes i första instans för de uttalanden
4
5
6
7

Brottsbalken (BrB) 16 kap. 8 §.
Sveriges riksdag, Prop. 2001/02:59, s. 41.
Nytt Juridisk Arkiv (NJA) (1996), s. 577.
Sveriges riksdag, Prop. 2001/02:59, s. 32.
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om homosexuella som han gjort i sin predikan, men friades i hovrätten och
av Högsta domstolen.8 Här ställdes frågan om skydd för homosexuella som
grupp mot rätten till yttrandefrihet och religionsfrihet. Högsta domstolen kom
fram till att Green gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, men att det kunde
ifrågasättas om den svenska lagstiftningen verkligen stod i överensstämmelse
med Europakonventionens skydd för yttrandefrihet och religionsfrihet. Högsta
domstolen friade därför Green.9

Olaga diskriminering
Olaga diskriminering kriminaliserades 1971 och innebär ett förbud mot vissa
former av diskriminering i näringsverksamhet.10 Näringsidkare och deras
anställda får inte diskriminera personer på grund av ras, hudfärg, nationellt
eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller (efter en lagändring 1987) sexuell
läggning. Om någon i sin näringsverksamhet eller vid anordnandet av en allmän
sammankomst eller en offentlig tillställning diskriminerar en person, genom att
till exempel vägra personen att komma in i lokalen, kan detta resultera i böter
eller fängelse i ett år. Det finns få fällande domar avseende olaga diskriminering,
trots ett relativt stort antal anmälningar, och detta förklaras med att det ofta
handlar om situationer där ord står mot ord. Från polisens och åklagarnas sida
har man också påpekat att bestämmelsen är svår att tillämpa, att det är besvärligt
att genom en förundersökning åstadkomma tillräcklig bevisning för fällande
domar.11 Genom åren har diskuterats om bestämmelsen bör upphävas, på grund
av att den uppfattas som ineffektiv och 1999 års diskrimineringsutredning fick i
uppdrag att utreda frågan. Utredningen kom fram till att det fanns goda skäl att
överväga att upphäva bestämmelsen, om det samtidigt skapades ett civilrättsligt
diskrimineringsförbud.12
Sedan år 2003 finns

en sådan civilrättslig möjlighet att stämma för

diskriminering, och den möjligheten har utnyttjats vad gäller krogdiskriminering.
Det har bland annat skett i Malmö där ett antal studenter stämde en krogägare
som låtit personer med etniskt svenskt utseende få tillträde till krogen, men
8

NJA (2005), s. 805.
Se Görel Granström, "Svensk rättstradition i konflikt med europarätten? Exemplet Åke Green",
i Örjan Edström (red.), Svensk rätt i EU — en antologi (Uppsala 2007) för en beskrivning av
fallet och konsekvenserna av Högsta domstolens friande dom för skyddet i hetslagstiftningen
generellt, men kanske främst rörande homo-, bi- och transpersoner.
10 BrB 16 kap. 9 §.
11 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö, RättsPM 2005:16 (2005), s. 13.
12 SOU 2001:39, Ett effektivt diskrimineringsförbud: om olaga diskriminering och begreppen ras och
sexuell läggning. Betänkande från 1999 års diskrimineringsutredning (Stockholm 2001).
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nekat dem som inte såg etniskt svenska ut. Högsta domstolen avgjorde målet
under hösten 2008 och tilldömde studenterna skadestånd.13
Förbudet mot olaga diskriminering finns

alltså kvar även som ett

straffrättsligt sanktionerat förbud. I den senaste utredningen konstaterade
diskrimineringskommittén att en avkriminalisering skulle vara olämplig
både ur allmänpreventiv synvinkel och på grund av symbolfunktionen hos
kriminaliseringen, en uppfattning som delades av regeringen.14 Med andra ord,
även om bevisläget är besvärligt, och färre fall än man skulle önska går vidare
till åtal, fyller bestämmelsen en funktion genom att visa att ett diskriminerande
agerande inte accepteras.
Även om få fall går vidare till åtal och fällande dom finns några avgöranden från
Högsta domstolen där näringsidkare fällts för olaga diskriminering. Ett exempel
från år 1999 handlade om ägarna till ett varuhus som, i brottsförebyggande
syfte, förbjöd personer klädda i vida, långa och tunga kjolar att komma in i
varuhuset. Högsta domstolen konstaterade att förbudet hade utformats så att
det praktiskt taget uteslutande riktade sig mot finsk-zigenska kvinnor, och att
de tilltalade måste ha insett detta. Ägarnas motiv, att kjolarna kunde användas
som hjälpmedel vid stölder, såg Högsta domstolen som ytterligare ett tecken på
särbehandlingens diskriminerande karaktär.15

Förolämpning
Utöver dessa lagrum finns även möjligheten att använda sig av bestämmelsen om
förolämpning.16 Exempelvis har den möjligheten diskuterats när det har handlat
om uttalanden av rasistisk art som kan ses som hets mot folkgrupp, men som
även är riktade mot en enskild person och då skulle kunna ses som förolämpning
av den enskilda individen.17 Förolämpning är ett ärekränkningsbrott och
innebär att någon uttalar sig kränkande mot någon annan, genom beskyllningar
eller annat skymfligt beteende, till exempel genom skällsord med anspelning
på hudfärg, etnicitet eller sexuell läggning. Straffet är böter eller, om brottet
är grovt, fängelse i sex månader. Det finns inte mycket praxis på området men
Högsta domstolen har konstaterat att ett uttalande som "jävla svartskalle" utgör
förolämpning.18
13

NJA 2008 s. 915.
SOU 2006:22, En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Slutbetänkande av diskrimine
ringskommittén, (Stockholm 2006); Sveriges riksdag, Prop. 2007/08:95, s. 89.
15 NJA 1999 s. 556.
16 BrB 5 kap. 3 och 5 §§.
17 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö (2005), s. 13.
18 NJA 1989 s. 374.
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Straffskärpningsregeln
Vid andra brott där motivet är att kränka någon på grund av ras, hudfärg,
etnicitet, trosbekännelse eller sexuell läggning, det vill säga de grunder som
beivras av de svenska reglerna om hatbrott, kan straffskärpningsregeln komma
att tillämpas.19 Bestämmelsen infördes år 1994 och innebär att om det rör sig om
brott som till exempel misshandel, ofredande, olaga hot eller skadegörelse, skall
det ses som en försvårande omständighet att det funnits ett hatbrottsmotiv.20
När påföljden för brottet bestäms kan ett påslag på straffet göras, vilket innebär
att antalet dagsböter ökas, eller att fängelsetiden blir längre för den som har ett
rasistiskt eller homofobiskt motiv till sitt handlande.
Även när det gäller tillämpningen av straffskärpningsregeln finns vissa
problem. Till exempel är bevissituationen besvärlig, då det kan vara svårt att
leda i bevis vilka motiv en förövare haft för en viss gärning. En annan fråga som
har diskuterats i anslutning till straffskärpningsregeln är att det verkar finnas
olika definitioner inom rättsväsendet av vad som är ett hatbrott, och att detta får
konsekvenser genom att regeln inte tillämpas i den utsträckning som skulle vara
möjlig.21 Dessutom är det svårt att se vilken påverkan straffskärpningsregeln fått
på straffets längd, då det inte finns några regler som säger att domstolen måste
motivera hur eventuella försvårande omständigheter påverkat straffmätningen.

Behövs det förändringar i hatbrottslagstiftningen?
Som framgår av genomgången ovan finns vissa problem med den rättsliga
regleringen av hatbrott. De som skall tillämpa lagstiftningen måste hantera en
bevissituation där det kan handla om att ord står mot ord, eller att det är svårt
att bevisa vilka motiv som ligger bakom ett brott. Det finns inte heller mycket
praxis på området, så det är besvärligt att genom vägledande avgöranden ta reda
på hur olika situationer skall bedömas.
Det är dock inte lagstiftningen i sig som är problematisk, utan snarare är
det just hanteringen - tillämpningen - som kan ställa till problem. Det som
behövs är bättre utredningar och mer omfattande underlag som kan ligga till
19

Det är värt att notera att andra tillhörigheter, som exempelvis kön eller ålder, inte omfattas av de
svenska brottsrubriceringarna. För ett resonemang om detta se Görel Granström, "Challenging
the heteronormativity of law", i Åsa Gunnarsson, Eva-Maria Svensson och Margaret Davies
(red.), Exploiting the limits of law. Swedish feminism and the challenge to pessimism (Aldershot
2007).
20 BrB 29 kap. 2 § 7 p.
21 Eva Tiby, En studie av homofoba hatbrott i Sverige (Stockholm 2006), s. 47.
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grund för en ökad lagföring av hatbrott. Det är i ljuset av detta som behovet av
riktlinjer och handlingsprogram skall ses, dokument som tydliggör hur polis och
åklagare bör arbeta och som också diskuterar var problemen kan uppstå och hur
de kan lösas. Följaktligen skall i nästa del av artikeln ett antal sådana planer och
riktlinjer presenteras.

Policydokument rörande rättsväsendets arbete mot hatbrott
Det har således funnits lagstiftning på området sedan strax efter andra
världskriget, men det var först under 1990-talet som hatbrottsfrågorna kom
riktigt i fokus för rättsväsendet. Anledningen till detta var att det rasistiska och
homofobiska våldet hade blivit alltmer omfattande och frekvent, en utveckling
som startade under 1980-talet. Arbetsgruppen med uppgift att motverka och
förebygga rasistiskt och annat etniskt relaterat våld beskriver i sin rapport från
1998 situationen som en konsekvens av ekonomisk tillbakagång som resulterat i
ökad arbetslöshet och att rasistiska och nationalistiska ideologier bildat grogrund
för högerextrema organisationers inflytande.22
Regeringen presenterade med anledning av denna utveckling våren 2001
en nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och
diskriminering.23 Där konstaterar man att Sverige fått uppleva en alltmer uttalad
och aggressiv rasism och främlingsfientlighet, en utveckling som också skett i
övriga Europa. Våldet och hoten hade drabbat såväl enskilda representanter för
de olika utsatta grupperna som aktiva antirasister, journalister och politiker och
detta var ett hot mot ett demokratiskt styrelseskick och mot uppfattningen om
människors lika värde.
I handlingsplanen framhölls att insatser mot hatbrott sedan tidigare var
prioriterade, men att arbetet måste bli mer effektivt. Rättsväsendet fick i uppdrag
att öka kunskapen om det sammanhang där hatbrottslighet förekommer och
behovet av samverkan mellan rättsväsendets aktörer poängterades. Brå fick
dessutom i uppdrag att göra en uppföljning av rättsväsendets arbete mot hatbrott
och uppdraget resulterade i 2002 års rapport Hatbrott. En uppföljning av
rättsväsendets insatser. Där konstaterades att de strategidokument som utfärdats
på central nivå inom respektive organisation inte hade fått genomslag i praktiken.
Inrapporteringen av hatbrott måste förbättras, likaså samarbetet med olika
minoritetsorganisationer. Brå påpekade också att de anställdas egna attityder
22

Ds 1998:35, Rasistiskt och främlingsfientligt våld: rapport från Arbetsgruppen med uppgift att
motverka och förebygga rasistiskt och annat etniskt relaterat våld (Stockholm 1998), s. 43ff.
23 Regeringens skrivelse 2000/01:59. En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet,
homofobi och diskriminering.
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och klimatet i den egna organisationen måste finnas med i diskussionerna kring
insatserna mot hatbrott.24
Vilket genomslag fick kravet på prioriteringar av insatser mot hatbrott
i polisens och åklagarnas verksamhet? En genomgång av regleringsbreven för
respektive myndighet under perioden 2000 till 2009 visar hur statsmakterna
ansåg att hatbrotten skulle prioriteras.

Hur formuleras de politiska prioriteringarna i regleringsbreven?
Polis och åklagare har ett nära samarbete kring insatser mot hatbrott, framför allt
när dessa ärenden kommit så långt att en anmälan om brott är upprättad och
en förundersökning inledd. Även om poliser kan vara förundersökningsledare
finns det vissa allvarligare brott där särskilda föreskrifter säger att åklagaren
skall träda in tidigt i utredningen. Hatbrotten omfattas av dessa föreskrifter,
och i Riksåklagarens riktlinjer från år 2002 sägs att hatbrottsutredningar skall
behandlas med förtur samt att åklagaren skall vara förundersökningsledare.25
Detta nära samarbete kring hatbrotten framgår också i de uppdrag och
återrapporteringskrav som polis och åklagare har att rätta sig efter enligt
regleringsbreven. En genomgång av regleringsbreven för polis-och åklagarväsendet
visar att de två aktörerna inom rättsväsendet oftast får liknande uppdrag.
Inledningsvis omfattade insatserna brott med rasistiska, främlingsfientliga och
homofobiska motiv, men redan år 2001 inkluderades även antisemitiska motiv
och år 2006 togs även brott med islamofobiska motiv med. I början fokuserades
på både brottsbekämpande verksamhet och på att öka personalens kompetens
på området. Under senare delen av perioden, från år 2004 och framåt, ses
tydligare fokus på antalet lagföringar, genomströmningstider samt inkomna och
avslutade brottsmisstankar. År 2007 fanns ett särskilt formulerat uppdrag med
innebörd att Åklagarmyndigheten tillsammans med Rikspolisstyrelsen skulle
vidta åtgärder för att säkerställa att hatbrottsmotiv identifierades och utreddes så
tidigt som möjligt vid hatbrottsutredningar.
År 2008 inträdde dock en förändring så till vida att regleringsbreven för
år 2008 inte längre nämnde insatser mot hatbrott, vare sig i polisens eller
i åklagarnas verksamhet.26 Inte heller i 2009 års regleringsbrev omnämns
hatbrotten som ett prioriterat område för polis- och åklagarväsendet. Som en
jämförelse kan nämnas att mäns våld mot kvinnor, som vid sidan av hatbrott
24

Karin Lönnheden och Lena Schelin, Hatbrott. En uppföljning av rättsväsendets insatser. Brårapport 2002:9 (Stockholm 2002), s. 8f.
Riksåklagaren, Promemoria och riktlinjer för bekämpande av hatbrott (2002), s. 7.
26 Görel Granström "Rättsväsendets prioritering av hatbrott", i Retfaerd4(123) (2008) s. 83-101.

25

204

varit ett exempel på prioriterade områden för rättsväsendet under 2000-talet,
fortfarande omnämns som prioriterat.
Detta skulle kunna tolkas som att hatbrotten inte längre är prioriterade i
rättsväsendets arbete och faktum är att riksdagsledamoten Marianne Berg
(vänsterpartiet) i januari 2009 ställde en skriftlig fråga till justitieminister
Beatrice Ask på just detta tema, nämligen; "Vilka åtgärder avser ministern att
vidta för att hatbrott skall vara en prioriterad fråga för rättsväsendet?".27 Hon
fick till svar att hatbrotten fortfarande var prioriterade av regeringen och inom
polisen. Ask redogjorde sedan för det arbete som genomförts inom respektive
organisation. Däremot uttalade hon sig inte om vilka åtgärder som hon avsåg
att vidta fortsättningsvis och hon förklarade heller inte varför prioriteringen inte
längre framgick av regleringsbreven.28
I sammanhanget är det intressant att notera att Rikspolisstyrelsens
verksamhetsplan för 2008 inte heller säger något speciellt om insatser mot
hatbrott.29 Däremot framgår av Åklagarmyndighetens verksamhetsplan för 2008
att landets åklagarkamrar skall arbeta för att försvårande omständigheter — som
kan bli relevanta för tillämpningen av straffskärpningsregeln — om möjligt skall
anges redan i samband med delgivning av misstanke. När det blir aktuellt skall
dessa försvårande omständigheter därefter finnas med i gärningsbeskrivningen
och i bevisuppgiften i stämningsansökan. Kamrarna skall också redovisa vilka
åtgärder som de vidtagit för att förbättra möjligheterna att beivra hatbrott.30
I samband med detta kan konstateras en minskad fokusering på
brottsofferfrågor generellt i regeringens budgetpropositioner från de senaste
åren. Från att år 2007 uttala att regeringen kommer att vidta "en rad offensiva
åtgärder" för att se till att brottsoffer får det skydd och stöd de behöver, och
att brottsoffers rättigheter skall stärkas, sägs i 2009 års budgetproposition att
"brottsoffers behov skall mötas", men det finns inte längre några formuleringar
om rättigheter.31 Vad prioriteras då istället? Utöver att vålds- och sexualbrott mot
kvinnor och barn skall prioriteras, både i polisens och åklagarnas verksamhet,
skall bland annat insatser mot den grova organiserade brottsligheten och
27

Sveriges riksdag, Skriftlig fråga 2008/09:458.
Sveriges riksdag, Svar på skriftlig fråga 2008/09:458.
29 Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsplan 2008. Det måste dock konstateras att dessa uppgifter
kommer från den verksamhetsplan som ligger ute på polisens hemsida, och att det där framgår
att det är en sammanfattning av Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan och utvecklingsportfölj
för 2008. Samtidigt sägs också att sammanfattningen presenteras med tyngdpunkt på de
prioriterade områdena, så följaktligen borde insatser mot hatbrott ha omnämnts, om det
fortfarande var ett prioriterat område för år 2008.
30 Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan 2008, s. 7.
31 Sveriges riksdag, Prop. 2006/07:1, s. 18; Sveriges riksdag, Prop. 2008/09:1, s. 12.
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ungdomsbrott prioriteras. Insatser mot prostitution och människohandel står
också i fokus, och ett av polisens mål är att se över verkställigheten rörande
awisningar tillsammans med Migrationsverket och Kriminalvården.32
Regeringens krav på polis och åklagare har alltså gått från att vara relativt
tydliga i sin fokusering på prioritering av hatbrott till att under de senaste två
åren bli något mer återhållsamma i formuleringarna, även om detta, enligt
justitieministern, inte skall tolkas som att hatbrotten är nedprioriterade. Vilka
styrdokument, i form av riktlinjer och handlingsplaner, har då utarbetats hos
polis- och åklagarväsendet under de senaste tio åren?

Strategidokument för polis och åklagare
Riksåklagaren utfärdade redan år 1997 allmänna råd för handläggningen av mål
rörande olaga diskriminering. Av dessa framgick bland annat att svårigheten
med att säkra bevis ställer särskilt höga krav på brottsutredningen. Därför
bör förundersökningen alltid ledas av åklagare, och särskilda åklagare bör
utses för denna typ av mål och dessa bör lämna särskilda utredningsdirektiv
till polisen. År 1999 utarbetades ett 12-punktsprogram avseende insatser mot
hatbrott. Programmet ersattes år 2002 av de ännu gällande riktlinjerna som
sammanfattades i Riksåklagarens promemoria och riktlinjer för bekämpning av
hatbrott. Här bygger man vidare på tidigare program och riktlinjerna innehåller
bland annat att hatbrottsärenden skall behandlas med förtur och att polis och
åklagare skall arbeta i nära samverkan. Sedan år 2000 skall det finnas särskilt
utsedda åklagare på varje åklagarkammare som är ansvariga för hatbrott. Det
skall också finnas åklagare som agerar samordnare för att stödja hatbrottsåklagare
vid olika åklagarkamrar.33
År 2000 utformades strategidokument för både polis och åklagare avseende
arbetet mot hatbrott. En viktig del i detta arbete var att se till att personalen hade
god kunskap om grunden för rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska brott
och om situationen för brottsoffren. Polisens strategidokument innehöll en rad
konkreta förslag på åtgärder. Man menade att det inte räckte med punktinsatser
utan hela organisationen måste dra åt samma håll. Strategin utgick från att det
krävdes tydliga signaler och ett klart ställningstagande från polisledningen.
Andra delar handlade om rekryteringen av personal, att sammansättningen
skulle vara representativ för samhället i stort. Man pekade också på vikten
32
33

Regleringsbrev för polis och åklagare för år 2009.
Lönnheden och Schelin (2002), s. 7.
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av att ta till vara på den kunskap som redan fanns inom polisen.34 Sedan år
2001 finns kontaktpersoner för hatbrott vid varje polismyndighet, och flera
polismyndigheter har särskilt utsedda hatbrottsutredare.35
Säkerhetspolisen började år 1997 publicera statistik över polisanmäld
brottslighet med hatbrottsmotiv. Kartläggningen var en del av säkerhetspolisens
arbete med att förebygga och avslöja brott mot rikets inre säkerhet och syftade
även till att komplettera den officiella kriminalstatistiken och ge en bild av
utvecklingen av brottslighet med hatbrottsmotiv. År 2006 övertogs uppgiften
av Brå.36
År 2005 omorganiserades Åklagarmyndigheten och ett nytt inslag
var inrättandet av fyra utvecklingscentrum runt om i landet med olika
ansvarsområden. Utvecklingscentrum Malmö fick

bland annat ansvar för

hatbrott och i en projektrapport från samma år framgår hur arbetet organiserades
och vad man fokuserade på. Bland annat genomfördes en ärendegranskning för
att förbättra polis- och åklagararbetenas arbete med hatbrott. Det genomfördes
även ett möte med landets hatbrottssamordnare inom åklagarmyndigheten för
att undersöka den operativa verksamhetens behov. Slutligen hölls ett gemensamt
seminarium för poliser och åklagare som arbetar med hatbrott. Syftet med
seminariet var att redovisa erfarenheter och diskutera både teoretiska och
praktiska frågor.37
Samma år presenterade Rikspolisstyrelsen sin handledning för att förbättra
stödet till offer för homofobiska brott. Den påminner om strategidokumentet från
år 2000 i så måtto att kravet på förhållningssätt från ledningens sida återkommer
och behovet av samverkan och utbildning poängteras. Handledningen fokuserar
på konkreta förslag och rekommendationer för hur den enskilda polisen kan
bli bättre på att tillvarata hbt-personers rättigheter som brottsoffer. Exempelvis
diskuteras vilka nyckelindikatorer som polisen skall söka efter vid misstanke
om hatbrott, och det ges rekommendationer om hur polisen bör uppträda mot
offer.38

34

Rikspolisstyrelsen, Strategi för polisens arbete med frågor som har anknytning till rasism,
främlingsfientlighet och homofobiska brott, 2000.
35 Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, Redovisning av uppdrag angående hatbrott, Dnr:
POA-426-547/07, 2008.
36 Brå, Hatbrott 2005. En sammanställning av polisanmälningar med främlingsfientliga,
antisemitiska, homofobiska och vit makt-ideologiska motiv. Webbrapport 2006:3 (2006), s. 5.
37 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Malmö (2005).
38 Rikspolisstyrelsen, Handledning för attförbättra stödet till offerför homofobiska brott (Stockholm
2004).
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Stockholmspolisens arbete mot hatbrott
När det gäller polisens arbete mot hatbrott kan Stockholmspolisens
hatbrottsprojekt nämnas som exempel. År 2004 och 2007 genomförde City
polismästardistrikt ett hatbrottsprojekt i syfte att uppmärksamma och synliggöra
hatbrott, dels för att öka kunskapen inom polisen och dels för att underlätta för
dem som utsatts för brott att anmäla.39 Under en begränsad tid genomfördes en
studie av vissa brottstyper, bland annat olaga hot och misshandel, genom att en
särskild fråga kom upp när anmälningsupptagaren registrerade anmälan i polisens
datasystem: "Kan det finnas rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska motiv
bakom brottet?"40 Polisen i Stockholms län har också inrättat en hatbrottsjour
i City polismästardistrikt. Detta för att utveckla utredningsrutinerna så att fler
hatbrott leder till åtal.41
Sommaren 2008 gav Polismyndigheten i Stockholms län ut en broschyr
med titeln Att vara sig själv är inte ett brott. Där beskrivs hatbrott som något
som motiveras av förövarens hat mot personer som han eller hon upplever som
annorlunda. Intoleransen kan vara kopplad till antingen hudfärg, religion eller
sexuell läggning. Broschyren innehåller definitioner av hatbrott, information om
hur polisen arbetar med frågorna och vilken hjälp som finns att få. Broschyren
tar också upp att det är viktigt att anmäla våld som förekommer i parrelationer,
och den innehåller även råd om hur man kan agera för att minska risken för att
utsättas för hatbrott, vilket skydd som finns att få och vilka riskfaktorer som
finns.

Vilka insatser mot hatbrott fokuserar polis och åklagare på?
En fråga som inte går att besvara utifrån materialet som redovisats i den här
artikeln är hur det konkreta arbetet har sett ut ute i verksamheterna. Det hade
varit intressant att komplettera studien med en undersökning av hur det praktiska
39

Polismyndigheten i Stockholms län, Kartläggning av hatbrott, 2005; Polismyndigheten i
Stockholms län, Hatbrott i City polismästardistrikt 13 februari till 9 maj 2007.
40 År 2008 uppgraderades polisens anmälningsrutin, RAR, och ett nytt textfält infördes där
anmälningsupptagaren måste svara ja eller nej på frågan om det aktuella brottet är ett hatbrott.
Tanken är att alla polisanställda som upprättar en anmälan skall göra en hatbrottsbedömning.
Dessutom skall personalen vid Polisens Kontaktcenter (PKC), dvs. de som tar mot samtal
till det nationella telefonnumret 11414 utbildas i hatbrotts- och motivbildsproblematik så
att de lättare skall kunna upptäcka eventuella hatbrottsmotiv vid anmälningsupptagning. Se
Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, Redovisning av uppdrag angående hatbrott, Dnr:
POA-426-547/07, 2008.
41 Polisens hatbrottsprojekt - ett utvecklingsprojekt i City polismästardistrikt, www.polisen.se.
Projektet pågick mellan maj 2007 och september 2008.
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arbetet har genomförts, för att undersöka hur offer för hatbrott upplever mötet
med polis och åklagare. Det som dock har konstaterats på annat håll, exempelvis
i den årligen publicerade Nationella trygghetsundersökningen (NTU), är att
brottsoffer har ett lägre förtroende för rättsväsendet och dess myndigheter och
deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter än de som inte utsatts för brott.42
Det kan alltid ifrågasättas, oavsett verksamhet, om de policydokument i
form av handlingsplaner och riktlinjer som produceras kommer till konkret
användning och om de resultat som redovisas i olika återrapporteringar
visar en korrekt bild av verksamheten. Som ett exempel kan nämnas att i en
gemensam redovisning som polis och åklagare sammanställde under 2008 för
att avrapportera uppdraget om särskilda insatser mot hatbrott för år 2007 sägs
angående grundutbildningen för åklagare att där ingår ett avsnitt om hatbrott
där ett antal föreläsningar syftar till att ge åklagarna kunskap om dessa brott,
"samt en ökad förståelse för de svårigheter som finns".43 Studerar man schemat
för den aktuella kursen framgår dock att det endast handlar om en föreläsning
på två timmar.
I ett forskningsprojekt som bedrivs vid Juridiska institutionen, Umeå
universitet, ingår som en del att intervjua företrädare för polis och åklagare för
att undersöka hur arbetet med att prioritera brottsofferfrågor och särskilt frågor
om offer för hatbrott utförs i de olika delarna av rättsväsendet.44 Delstudien
har just påbörjats, och det finns därför inga färdiga resultat, men det kan ändå
konstateras att ambitionsnivån hos de enskilda åklagarna och poliserna, till
exempel hatbrottsåklagare och brottsoffersamordnare hos polisen, är hög. Det
pågår en mängd olika projekt, framför allt hos polisen, men de ekonomiska
resurserna är knappa. Det märks också en viss uppgivenhet, särskilt bland
dem som arbetat länge med frågorna. Uppgivenheten gäller dels att hatbrotten
fortsätter att öka, men framför allt att frågan inte längre är lika "het" bland
chefer och beslutsfattare.
Genomgången av policydokumenten visar att polis och åklagare på olika sätt
har arbetat för att prioritera hatbrott i enlighet med de instruktioner de fått från
statsmakterna. Polisen har arbetat mer konkret, och nära, offren för hatbrott
genom att upprätta handledningar för hur utredningsarbetet och bemötandet
42

Jennie Wigerholt och Åsa Irlander, NTU2008: om utsatthet, trygghet och förtroende (Stockholm
2009), s. 13.
43 Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, Redovisning av uppdrag angående hatbrott, Dnr:
POA-426-547/07, 2008.
44 Forskningsprojektet "Rättsväsendets aktörer och implementeringen av lagstiftarens syn på
brottsoffers rättigheter" finansieras av Brottsofferfonden och genomförs under tidsperioden
2008-2010.
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av brottsoffren skall gå till. Man har också producerat material som direkt riktar
sig till potentiella offer, för att informera om rättigheter och om vilka insatser
som polisen kan bistå med i händelse av brott. Åklagarna har bland annat genom
riktlinjer fastställt hur ansvarsfördelningen mellan polis och åklagare bör se ut i
dessa ärenden, samt hur stämningsansökningar och yrkanden bör formuleras för
att hatbrottsmotiv skall kunna uppmärksammas i en eventuell rättegång.
Denna fokusering på skilda insatser är en logisk konsekvens av den
ansvarsfördelning som finns inom rättsväsendet, där polisen är den aktör som har
mer omfattande brottsofferkontakter än andra delar av rättskedjan. Gemensamt
för båda aktörerna är dock att frågan om de anställdas egna värderingar i
förhållande till arbetet med hatbrottsoffer har tagits upp och problematiserats,
men även här i större utsträckning inom polisen.
Det kan alltså konstateras att både polis och åklagare lever upp till de krav på
insatser mot hatbrott som formuleras i regeringens styrdokument. Frågan är dock
vad som händer med arbetet mot hatbrott när de politiska styrinstrumenten blir
mindre tydliga, det vill säga när det inte längre uttryckligen sägs att en fråga skall
prioriteras. Detta skall diskuteras i artikelns avslutande del.

Konsekvenser av en ändrad retorik kring hatbrott
Tillämpningen av hatbrottsstrafflagen beror på samspelet mellan sociala rörelsers
aktivism, politiska hänsyn, den rådande rättskulturen och inflytandet från
betydelsefulla händelser, liksom av argument för social rättvisa.45

Själva juridiken kring hatbrott, i form av de lagregler som dels förbjuder vissa
handlingar och dels reglerar möjligheten till straffskärpning, är egentligen inte så
komplicerad. Det finns viss praxis på området vad gäller hets mot folkgrupp och
olaga diskriminering, vilket innebär att tolkningen av lagrummen har behandlats
och diskuterats av Högsta domstolen. Inte heller straffskärpningsregelns
tillämpbarhet och räckvidd är särskilt juridiskt komplicerad. Däremot har
såväl forskare som offentliga utredningar konstaterat att det saknas särskilt
^ Paul Iganski, "Introduction: The problem of hate crimes and hate crime law", i Paul Iganski
(red.), The Hate Debate. Should hate bepunished as a crime? (London 2002), s. 12. Redaktionens
övers.
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omfattande information om hur straffskärpningsregeln faktiskt tillämpas och
vilket genomslag den får.46
Problemen kring insatser mot hatbrott återfinns istället i den faktiska
tillämpningen, i domstolen i form av bevissvårigheter för åklagaren, men också
tidigare i rättskedjan på grund av att anmälningsbenägenheten är låg och att det
finns en risk att hatbrott inte identifieras som sådana utan registreras som vanliga
brott utan hatbrottsmotiv. Det är därför som utformandet av handlingsplaner
och riktlinjer blir så centralt, för att ge exempel på arbetssätt och tydliggöra vilka
frågor som kräver extra insatser.
Problemen i tillämpningen är också förklaringen till varför den politiska
retoriken blir intressant. Rättsväsendets olika grenar är tungt belastade, och i
en situation där begränsade resurser skall fördelas krävs att det finns en tydlig
politisk prioritering av områden som annars lätt hamnar i skymundan.
Som genomgången ovan visar har såväl polisväsendet som åklagarväsendet
på olika sätt arbetat för att prioritera hatbrotten. Det som framstår som mer
oroväckande är att frågan har fått en svagare ställning på den politiska nivån.
Som konstaterats nämns inte längre hatbrotten i regleringsbreven för år 2008
och 2009 och inte heller i budgetpropositionen för år 2009.
Det finns visserligen inget uttalande från den sittande regeringen om att
rättsväsendet skall sluta att prioritera hatbrott, tvärtom säger justitieministern
att frågan fortfarande är prioriterad av regeringen och hos polisen, men genom
att frågan försvinner från de instrument som regeringen har för att styra
verksamheten på myndighetsnivå finns en risk att den prioriteras ned.
I den politiska retoriken har sedan flera år tillbaka kampen mot hatbrott
motiverats med att det är en mänsklig rättighet att inte utsättas för våld, hot
och kränkningar, även om man inte är heterosexuell, etniskt svensk eller
på något annat sätt inte passar in i föreställningen om normalitet. Frågan är
om vi står inför ett skifte i retoriken. Brottsoffers rättigheter och rätt till stöd
och upprättelse tonas ned, hatbrott nämns inte längre bland de prioriterade
områdena för rättsväsendet, de kvarvarande prioriteringarna handlar om
"klassiska" brottsoffergrupper som kvinnor och barn, och istället växer en retorik
fram om behovet av fler poliser för att säkra medborgarnas trygghet, om insatser
mot organiserad brottslighet och mot terrorism.

46

Ds 1998:35, s. 245 ff.; Eva Tiby, "Offer för homofobiska brott", i Magnus Lindgren, Karl-Åke
Pettersson och Bo Hägglund (red), Sårbara och utsatta brottsoffer (Stockholm 2004), s. 191 f.;
Görel Granström, Rättsväsendets möte med hbt-personer som brottsoffer, i Görel Granström,
Ruth Mannelqvist och Katarina Weinehall (red), Brottsoffer — ansvar och konsekvenser. Ett
viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005 (Umeå 2006), s. 59f.
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Inledningsvis ställdes frågan om offer för hatbrott fortfarande är en prioriterad
grupp i rättsväsendets brottsofferarbete. Slutsatsen måste tyvärr bli - trots
att företrädare för regeringen hävdar motsatsen — att vi ser början på en
nedprioritering av brottsofferfrågorna generellt och även av hatbrottsfrågorna.
Finns dessa frågor inte längre med på den politiska agendan lär det inte dröja
länge innan rättsväsendet satsar sina resurser på andra prioriterade områden.
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Bilaga 1
(till Fredrik Hetzbergs artikel).

Frågor till fokusgrupperna
1. Studie- och yrkesval

Om man vill få ett bra arbete i framtiden, måste man plugga vidare, t ex på
universitetet.
Jag börjar tröttna lite på skolan, och vill helst ut i arbetslivet så fort som
möjligt.
Jag känner flera människor som har gått på universitet eller högskola. Mina
föräldrar tycker att jag också ska plugga vidare.
Mina föräldrar tycker att jag i princip far välja vilket arbete som helst, men de
tycker nog att det är bäst om jag jobbar med samma saker som dem.
Lärarna och skolans yrkesvägledare ger bra information om vilket program
som passar just mig.
Det spelar inte så stor roll vad lärare och annan skolpersonal säger, det är
mest föräldrar och andra släktingar som påverkar mitt studie- och yrkesval.
2. Lika möjligheter eller inte?

Alla ungdomar har samma möjligheter i arbetslivet. Alla kan få det arbete de vill
ha, bara de anstränger sig. Det gäller både tjejer och killar.
Alla ungdomar har inte samma möjligheter i arbetslivet. En del blir diskri
minerade av arbetsgivare och har svårt att fa de jobb som de skulle kunna få,
om de bara bedömdes rättvist.
En del arbetsgivare gillar inte invandrare. De anställer helst "helsvenska" sö
kande. De har en rasistisk attityd mot invandrare.
Allt prat om rasism och diskriminering är överdrivet. Man ska inte skylla på
andra om man har svårt att få jobb.
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Få samhälliga företeelser är så dåligt utforskade som den
svenska högerextremismen. Vi vet en del om vad som får
människor att rösta på högerpopulistiska partier, men på
många andra områden saknas forskning.
De är vita fält.

I den här antologin utforskar vi ett av dessa fält, hur höger
extrema rörelser använder internet.
Ledande forskare som Jens Rydgren, Diana Mulinari,
Anders Neergaard och Eva Tiby diskuterar också vilka
metoder som bäst lämpar sig för att förstå de utmaningar
vi möter från den organiserade rasismen och den våld
samma homofobin.
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