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Inget
försvinner,
allt finns kvar
Tesen ”inget försvinner, allt finns kvar” är en slags grundeller konserveringslag inom fysik och kemi. Atomer försvinner
aldrig. Det skapas heller inga nya. De kan omvandlas, förändras, gömmas undan eller brytas ner. Men, dom finns kvar.
I ett evigt kretslopp. Det är lite som den mellanmänskliga
kommunikationen på nätet. Framförallt när den blir hätsk. Det
ondskefulla och tarvliga kanske försvinner hos den som - med
mer eller mindre insikt och avsikt - avfyrar sina vapen. Men,
hos den som tar emot så stannar det ofta kvar. Det kanske kan
omvandlas, förändras, gömmas undan eller brytas ner. Men,
det finns kvar.
En kanske än mer passande allegori är termodynamikens första och andra huvudsats: Ingenting försvinner, allting sprider
sig. Det vill säga… det illvilliga som kommuniceras i en digital
kontext inte bara stannar kvar utan det sprider sig. Det delar
sig. Det blir viralt.
Om vi hänger oss kvar i fysiken - där inget försvinner, allt
finns kvar och dessutom sprids – så kan en annan ordning tas
upp. Det vill säga den om oordning. Energin i en s k ordnad
rörelse (t ex den att klappa i händerna) omvandlas av sig
själv till oordningsenergi (värme). Det är den normala gången.
En oordnad rörelse kan dock inte omvandlas till en ordnad.
Oordning vinner alltid. Oordning är ett normaltillstånd i
naturen. Ordning uppstår inte spontant. Eller som Bodil
Jönsson så roligt uttrycker det i sin bok om fysik och miljö:
Visst hade du blivit förvånad, om du fick ut strumporna parvis
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ur tvättmaskinen eller om underkläderna automatiskt hamnade i rätt högar? Och hon säger vidare ” … att oordningen
bara ökar är inte en fråga om stor mystik – det är ren och skär
statistik.”
I en digital miljö - som i sin form och logik bygger på en
minutiös ordning med ettor, nollor och nogsamt formulerade
algoritmer – där, just där, verkar ordningen eller snarare
oordningen vara som störst.
När man tänker på oordning så tänker man lätt på kaos. Men,
kaos är inte oordning. Kaos är ordning. En alldeles särskild
ordning. En ordning där en liten förändring i begynnelse
villkoren kan orsaka en drastisk förändring i ett senare skede.
Ett fenomen som också kallas för fjärilseffekten. Vi kan jämföra det hela – om vi nu koncentrerar oss på mellanmänsklig
kommunikation i en digital kontext – med den gamla viskningsleken. Kommer ni ihåg? Någon viskar något i någons öra. Detta
traderas vidare via ett antal personers hörselgångar och ut
kommer – på slutet - något helt annat. Roligt? Ja, eller… inte.
Det kan vara nyheter förmedlade av traditionella publicister
som lyder under pressetiska regler vars ursprungsberättelse
är en helt annan när den ett par steg senare kommuniceras –
ofta kryddad med känslor och åsikter – i ett forum som kanske
inte helt ut respekterar och följer de värdegrunder på vilken
en demokrati vilar.
Nätet kan därför verkligen te sig som en avlägsen och isolerad
by på landet för länge, länge sedan. En plats där utrymmet
för avvikelser förmodligen inte var så stort. Där ett eller två
avsteg från gängse hemsnickrade regler och normer gjorde
att en människa för evigt var utesluten ur den gemensamma
sfären. Eller, för att uttrycka det väldigt enkelt:

En gång hora, alltid hora. Och, den
utsatta kanske inte ens hade horat.
Hen kanske bara hade sagt ifrån.
Sedan kom industrialismen. Vi människor flyttade in till städer.
Med det följde en möjlighet till anonymitet. Hur vi människor
agerade och kommunicerade dömdes inte av den lilla gruppen. Men, idag - med hypermodern teknik och kommunikativa
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plattformar - så har cirkeln dessvärre slutits. Vi är tillbaka i
det gamla bysamhället. Toleransen är många gånger minimal.
Allt finns kvar. Inget glöms bort. En gång hora, alltid hora. Du
kanske inte har horat. Du kanske bara har sagt ifrån. Vi lever
alltså på många sätt i ett allt mer polariserat samhälle. Ett
samhälle med ett fragmenterat medieutbud och en mer individualiserad medieanvändning. Vi står många gånger i varsitt
hörn och skriker rakt ut. Något som riskerar att öka klyftorna
oss människor och institutioner emellan. Ett samhälle där
utanförskap - och i värsta fall främlingsfientlighet - ökar. Där
vi kanske zoomar in och tar en selfie istället för att zooma
ut och se till den stora helheten. Där Twitterstormar ersätter
ett balanserat politiskt samtal. Just där måste vi människor
- envist som synden - värna om vår demokrati och om vår
yttrandefrihet.
För om vi som människor stärks i våra förmågor att hantera
hat, hot, vinklade budskap och desinformation i olika former
och kontexter så stärks också motståndskraften i en tid då allt
fler får sin kommunikation och information filtrerad genom
sociala medier. Där åsikter av alla dess slag ofta tillåts stå
oemotsagda. Där en falsk nyhet svårligen går att skilja från en
sann.
Vi lever också i ett samhälle där bilden till stora delar tränger undan texten. Bilden finns överallt. Den förekommer i alla
sammanhang; på reklampelare i staden, som symboler i våra
sms, i dagstidningen, i nyhetssändningen, i flödet på sociala
medier, på YouTube osv. Bilden får därför ett allt större utrymme i vår kommunikation. Vi har på kort tid gått från sms
till Snapchat och Instagram. Vi har ersatt dagboksbloggen
med videobloggen. Att vi automatiskt avkodar och tolkar alla
dessa bilder är kanske inget vi reflekterar över. Men, bilden
kan ibland ta sig förbi vårt förnuft och anspela direkt på våra
känslor. Det välkända talesättet ”en bild säger mer än tusen
ord” är ingen överdrift.
Så, varför inte använda sig av bilden när vi lyfter fram hur
allas vår digitala vardag i verkligheten ter sig? Om vi låter
bilden – utan ljudpåslag – visa på hur vår mellanmänskliga
kommunikation faktiskt ser ut. Om vi dessutom låter humorn
trycka på ömma punkter för att både inskärpa allvaret och
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samtidigt avleda en del av smärtan. Annars står vi kanske inte
ut. För, vi måste stå ut. Vi måste titta. Vi måste också inse att
tittandet inte räcker. Vi måste agera. Vi måste säga ifrån. Bara
för att vi inte ser eller känner varandra eller är på samma
plats vid samma tid så finns det självklart gränser för vad vi
kan - och bör – säga till varandra. Mitt i en ständigt pågående
digital kommunikation måste man skrika för att höras. Språket
koncentreras och maximeras och skruvas upp till högsta volym
så att du till slut inte hör tonerna längre.
Så … med ett stort intresse och respekt för kraften i bilder
har Statens medieråd inlett och genomfört ett samarbete med
förlaget Kartago som dagligen berättar historier med hjälp av
tecknade serier, humor och samhällskritik. Tanken har varit
att låta ett antal tecknare - kanske Sveriges allra bästa visualisera hur det digitala samtalet och dess tonalitet ser ut.
Framförallt när det spårar ur. Ibland är det roligt. Men, oftast
… inte alls.
Innan jag släpper taget om detta förord vill jag lyfta fram
den urfolksberättelse som härom veckan presenterats i
regeringens utrikesdeklaration för 2017 i Sveriges riksdag:
En morfar säger till sitt barnbarn: En kamp mellan två vargar
pågår inom mig. Den ene är ond; han är oro, arrogans, egoism
och lögner. Den andre är god; han är framtidstro, fred, medkänsla och sanning. Det är en kamp som pågår inom oss alla.
Barnbarnet frågar: Vilken varg vinner? Morfar svarar: Den
som du matar.
Läs denna bok och mata rätt vargar.
Stockholm i maj 2017
Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd
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Det är allas
vår plikt att
höja rösten
Ringsignalerna skär genom natten och väcker min dotter.
”Du ska dö din jävla babbehora” väser mansrösten från
hemligt nummer.
Jag förbannar mig själv för att jag glömde stänga av mobilen
när jag nattade dottern med Ronja Rövardotter. Vi somnade
till vildvittrorna – de där otäcka, talande fåglarna med vassa
näbbar och klor som attackerar människor för att släcka sin
blodtörst.
När min dotter frågar vem det var ljuger jag. Någon råkade
ringa fel. Jag ljuger ofta för min dotter. För att skydda henne
och den värld jag satt henne i.
Hon somnar om. Jag ligger klarvaken. Inväntar att hennes
andning ska bli tyngre innan jag smyger till ytterdörren för att
försäkra mig om att jag låst alla mina lås. I detta fängelse är
jag fri, intalar jag mig. Jag är en fena på att förtränga fruktan.
När de varnar med att mina ”dagar är räknade” tröstar jag mig
med att jag snart kommer lämna landet och fly till en plats där
plågoandarna inte når mig. Där jag slipper rädslan som para
lyserar min personlighet och förgiftar min vardag.
Den här natten ekar rumpnissarnas repetitiva mantra i mitt
huvud: Voffor gör di så? Voffor gör di på detta viset?
Jag är nio år. Lika gammal som min dotter som sover tryggt
ovetande i min famn. Jag bor i en apelsinfärgad betonglänga
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i Rinkeby. Vi är nya i Sverige. Jag går i en grekisk hemspråksklass och läser svenska ett par timmar i veckan. Jag kan
bättre svenska än mina föräldrar som städar från gryning till
skymning för att ge oss ett värdigt liv. Vi är fattiga, anonyma
invandrare bland en massa fattiga anonyma invandrare.
En dag kommer ett brev. Mamma läser på sin brutna svenska.

”Ditt svartskallesvin, om du inte tar
din familj och lämnar landet inom 24
timmar dödar vi er.”
Jag är nio år första gången döden knackar på dörren. Nio
år och livrädd för att någon ska döda oss om vi inte lämnar
landet. Jag inser att det finns folk som hatar oss och såna
som oss fast de inte känner oss. De hatar oss fast vi aldrig
sagt eller gjort något. Mamma tar bussen till polisstationen i
Vällingby medan min lillasyster och jag gömmer oss under vårt
nyinköpta furubord. Jag har precis lärt mig klockan och räknar
minuter och timmar. Mamma kommer hem som ett mörkt moln.
”Polisen sa att de inget kan göra. Brevet är anonymt” säger
hon. Föga anar jag att de där orden, den där vämjeliga väntan
på döden, vakuumet och vanmakten kommer bli en svart tråd
genom mitt liv.
Men vi är inte ensamma. På grekiska föreningen får pappa
höra att en grekisk familj i Sydsverige vaknat mitt i natten
av brinnande Ku Klux Klan-kors i deras trädgård. Det är sent
70-tal och 80-tal och 90-tal och människor misshandlas och
mördas enbart för att de har fel hår- och hudfärg.
Själv börjar jag engagera mig mot rasism och sexism redan
i tonåren. Så småningom dyker jag upp i TV och varenda
gång jag visar mig kommer hoten som en bunt bruna brev
på posten. Långt innan nätet och mobilerna uppfanns. Långt
innan fenomenet ska skuffas undan och buntas ihop under det
förmildrande samlingsnamnet ”näthat”.
Rumpnissarnas repetitiva mantra ger mig ingen ro: Vaffor gör
di så?
Det finns många svar. Från tidernas tonläge som inte bara
är summan av anonyma twitterägg och mansröster i natten
utan även namnkunniga män med makt som Trumpetar ut
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sitt hat. Presidenter, riksdagsmän och beslutsfattare som likt
demoniska dirigenter viftar med sina tyranniska taktpinnar
för att med militärisk precision peka ut måltavlor för sina
följare. De sår splittring, utser syndabockar och stigmatiserar
människor med en fartblind frenesi. Allt för att massera sina
hurrande hatare.
Om och när vi, deras offer, vågar träda fram och berätta om
aggressionerna och attackerna svarar de i klassisk mobbarstil med att förlöjliga och förnedra oss ytterligare. Deras
systematiska skuldbeläggande kläs ofta i ord som ”lättkränkt offerkofta som drar rasist- eller sexistkortet”. Och
så eskalerar hatet som får alltför många att lämna den
offentliga debatten.
Sociala medier har blivit ett slagfält där virtuella värstingar
försöker förgöra sina fiender med sina verbala vapen. Värst
drabbas kvinnor, minoriteter, migranter och alla de som står
i frontlinjen och försvarar självklarheter. Typ idén om alla
människors lika värde. Prova att bryta ner FN:s deklaration
om mänskliga rättigheter till 140 twittertecken och häpna över
hur många som blir så provocerade att de är beredda att hota
med våldtäkter, mord och lemlästning.
Ord är vapen. Det är därför de regleras i vår grundlag.
Ord är brott. Från förtal och ärekränkning till hets mot folkgrupp, uppvigling och uppmaning till mord. Därför är ordet
”näthat” missvisande.
Det är ju inte nätet som hatar. Nätet är bara ett verktyg.
Nätet är det bästa och det värsta som hänt mänskligheten.
Nätet är samtidigt både en demokratisk arena och en kloak
där hatet flödar fritt och förgiftar samhällskroppen. Man
ska kalla saker vid deras rätta namn. Även om det nuförtiden
anses vara värre att kalla någon rasist än att vara det. Det
handlar om rasism, sexism, antisemitism, islamofobi, HBTQfobi och alla annan fientlighet mot specifika grupper.
Det är med andra ord inget fel på nätet. Det är fel på
brukarna. Missbrukarna. De som trakasserar människor tills vi
inte längre står ut. Med allt från rena lögner, falska nyheter,
rykten, spekulationer och skvaller till hat och hot. Och där
står vi, ofta ensamma, skyddslösa och rättslösa.
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Det var faktiskt bättre förr. Då när anonyma brev post
stämplade i diverse idylliska svenska orter damp ner på min
dörrmatta. De stannade i alla fall i mitt hem och mitt sinne. De
kunde inte spridas och smitta ner hela nätet som nu.
Ibland kom brev fulla med bokstavlig bajs.
Ibland kom kartonger fyllda med identiskt formulerade brev.
Emellanåt var det organiserade kampanjer till mina chefer
med uppmaningen att de skulle ”sparka svartskallen som
smutsar ner tv-rutan”. Det hände 1997 när jag skulle leda
SVT:s Uppesittarkväll med rimstuga, julsånger och traditionellt
familjemys. SVT:s VD gick då ut och berättade att det verkade
vara organiserat men att de inte skulle få påverka personal
politiken.
Men ord är vapen. Och ord bär vapen.
En månad senare stod en nazistisk terrorgrupp utanför min
hemdörr.
De fotograferade sig själva, maskerade och beväpnade och
bilden blev löpsedel och publicerades på Aftonbladets första
sida. Och trots att VD försäkrat att rasister inte skulle få
påverka personalpolitiken så fick jag sparken från mitt jobb
som programledare för ett mångkulturellt magasin som hette
Mosaik. Redaktionen var rädd, sa de. Så jag, offret, hamnade i
karantän. Jag skulle inte längre synas i TV-rutan för att inte
provocera rasister, nazister och sexister. Jag minns att jag
tänkte på de våldtagna flickorna som i domstolar fick frågor
om de i själva verket inte hade provocerat fram våldtäkterna
genom sin utmanande klädsel. Jag minns att jag tänkte på de
mobbade eleverna som fick byta klass och skola medan mobbarna fick gå kvar.
Så straffas offren istället för gärningsmännen.
Problemet är att offret blir problemet.
Så de vann. Och jag förlorade. Vi förlorade. Vi som kämpade
för allas rätt att få synas, höras och finnas.
Jag minns hur jag bad mina chefer att inte ge dem rätt. Detta
är symboliskt viktigt. Lyckas de denna gång kommer de att
göra om det.
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Men ingen lyssnade. Till slut sade jag upp mig i ren frustration.
Och skrev min första bok. I ”Bortom mammas gata” som kom
ut 2001 kan man läsa mer om de hat, hot och hån som varit
min vardag i snart tre decennier.
Men vilka är dessa män, för det är mestadels män, som
utger sig för att vara yttrandefrihetens främsta försvarare
samtidigt som de tystar andra?
Fisken stinker från huvudet, säger man på grekiska. Vi ser
kända mobbare multiplicera misantropa myter och klättra i
karriären. Vi ser hur de vinner terräng genom att lura i allmänheten och medierna om att de minsann är en majoritet.
Men om man för en stund går in och kikar på alla dessa hundoch kattälskande människohatares konton inser man snart att
de är relativt få men ack så högljudda i sin verbala vandalism.
Under några år sparade jag alla hat- och hotbrev i pärmar som
kvitton på vad det kostar att som kvinna, invandrare, arbetarklassbarn från betongen ta plats i offentligheten.
Några brev gav jag till en före detta militär på säkerhets
avdelningen tills jag en dag frågade vad han gjorde av dem:
”Jag läser och kasserar dem. Men lyd nu mitt råd och tala inte
om detta offentlig för då blir det bara värre” rådde han.
Han ville säkert väl. Men det blev fel.
För plötsligt var skammen och skulden min.
Och den tabubelagda tystnaden en börda att bära.
Plötsligt blev det mitt personliga problem.
Inte ett samhällsproblem.

Och när jag efter många år av hot
och hat vid ett tillfälle vågade säga
att jag faktiskt var rädd rådde
säkerhetschefen: ”Gå till en psykolog”.
Det var ju inte jag som behövde psykolog. Det var alla dessa
hatpredikanter.
Men jag lydde order och gick till en psykolog som skulle lära
mig hantera rädslan. Även om det inte var någon paranoia
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eller fobi jag led av. Jag räds varken spindlar eller ormar eller
höjder. Det enda jag fruktar är det mänskliga mörkret som
ständigt knackade på min dörr.
”Din rädsla är rimlig” sa psykologen som inte riktigt visste
vad hon skulle råda mig till. Så jag utvecklade min egen över
levnadsstrategi. Jag började tolka hatet och hoten som bevis
på att jag gjorde rätt. De som hatade mig mest inspirerade mig
också mest. Jag skulle aldrig gå dem till mötes. Aldrig vika ner
mig. Aldrig ge upp. Jag har en krigares DNA, intalade jag mig
själv. Mina förfäder krigade mot nazister och fascister som
invaderade och ödelade mitt hemland. Min faster Nike var en
av Greklands yngsta gerillasoldater. Mina föräldrar hade inte
flytt förtryck och fattigdom för att jag skulle underkasta mig
rasister och sexister och låta dem frihetsberöva mig.
Så där håller jag fortfarande på. Affirmerar min inneboende
motståndskraft och påminner mig om min mission och vision
om ett samhälle som rymmer och respekterar alla. Jag
försöker lyfta frågan från det privata och personliga till
det politiska. Det här handlar inte om mig. Det här handlar
om miljoner människor runtom i världen som just nu tvingas
retirera. Det här handlar om våra grundläggande fri- och
rättigheter. Det här handlar om vår demokrati.
Att jag som journalist hotades gjorde det hela än värre.
Rädslan fick mig ibland att censurera mig själv i hopp om att
hatet skulle avta. Journalister är demokratins grindvakter.
Den dagen vi tvingas till självcensur vacklar demokratin i sitt
fundament.
Men få tog mina varningar på allvar.
Inte ens mina journalistkollegor förmådde se mig som en
kollega. De stirrade sig också blinda på min hårfärg, mitt ursprung, min klass, min förort – allt som gjorde mig provokativ
även i deras ögon.
Det här är bara början, sa jag. Hatet är en epidemi. Förr eller
senare når det även er. Men det angick dem inte då. Tills hatet
en dag stod för deras tröskel. Tills medierna blev måltavla.
Inte förrän då började de skriva spaltmeter om hur hoten var
ett hot mot demokratin. Då kavlade de upp ärmarna, satte ner
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foten och mobiliserade makten mot mörkerkrafterna.
Med detta vill jag väcka er som fortfarande sover när ringsignalerna skär genom natten. Det är allas vår plikt att höja
rösten även när andra drabbas. Det är vår skyldighet att gå in
och störa systematiska trakasserier och aggressioner.
Tystnad lönar sig inte. Tystnaden är ett medgivande.
Låt er inte luras. Låt er inte heller lamslås. När de råder er
att tiga – gör tvärtom. Tala ut och ställ krav på medier och
makthavare.
Kräv att de kommersiella giganterna tar sitt publicistiska
ansvar och desinficerar nätet från alla sorters extremism som
frodas i deras famn.
Rucka på deras rasistiska föreställningar och sexistiska slag
under bältet.
Fimpa de virtuella värstingarna genom att ignorera och
blockera dem på sociala medier. Anmäl och rapportera.
Hitta allierade i kampen. Skaffa stödtrupper. Solidarisera mera
och odla systerskap och broderskap över gränserna. Multi
plicera medmänsklighet.
Hylla de som vågar och stötta dem som far illa. Sprid motbilder.
Möt mörker med ljus.
De kan hota några av oss.
De kan skrämma några av oss till tystnad.
Men de kan och kommer aldrig kunna skrämma oss alla.
För vi är fortfarande flera och vi kan fortfarande överrösta
vildvittrorna.
Vi har inget annat val än att vinna.
För våra döttrar som sover sött.
För våra söner och systrar och bröder som kommer.
Alexandra Pascalidou
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Frida Malmgren
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OM VERKLIGHETEN SÅG UT SOM PÅ NÄTET
VORE DET HÄR EN VANLIG SYN:
BÖGJÄVEL!

FETTO!

FEMINAZI-HORA!
RÖV!

KUK!

SÅ ÄR DET LYCKLIGTVIS INTE.
MEN VAD ÄR DET SOM GÖR ATT MÄNNISKOR UPPFÖR SIG
SOM RÖVTRATTAR PÅ NÄTET? DET FÖRKLARAS AV

*SULER, 2004

INHIBITION ÄR FÖRMÅGAN ATT HEJDA
EN IMPULS ELLER ETT BETEENDE.

OJ,
FÖRLÅT!

IDIOT!

DISINHIBITION ÄR MOTSATSEN,
ATT MAN AGERAR DIREKT.

INGEN
ORSAK.

OJ,
FÖRLÅT!
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IDIOT!

ENLIGT PSYKOLOGEN JOHN SULER FINNS SEX FAKTORER SOM
TILLSAMMANS LEDER TILL DISINHIBITION PÅ NÄTET:

DET HÄNDER
BARA I MITT HUVUD.
JAG ÄR
ANONYM!
DET ÄR BARA
ETT SPEL!

NI KAN INTE
SE MIG!

VI ÄR
JÄMLIKA!

TIDSASPEKTEN.

JAG ÄR ANONYM!

ANONYMITETEN GÖR ATT VI KÄNNER
ATT VI INTE BEHÖVER ANSVARA ELLER TA
KONSEKVENSER FÖR VÅRT BETEENDE.
MAN KAN TILL OCH MED HÄVDA ATT BETEENDET
INTE HAR MED ENS EGEN IDENTITET ATT GÖRA.
LITE SOM EN SUPERHJÄLTE ...

PÅ DAGEN ÄR JAG
MELLANCHEF, MEN PÅ
NATTEN "VÄN AV ORDNING"
– MORALENS VÄKTARE OCH MINA
EGNA ÅSIKTERS
FÖRSVARARE.
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... FAST OFTAST INTE LIKA VACKERT.
SOM NI SER ÄR JAG EN
SNÄLL FAMILJEFAR MED GODA
VÄRDERINGAR.

ATT JAG SKREV ATT ZARA
LARSSON VAR EN SMUTSIG
HORA HAR JU INGET MED
MIG SOM PERSON
ATT GÖRA.

JAG HAR JU VOLVO,
VILLA OCH VOVVE!

NI KAN INTE
SE MIG!

ÄVEN OM MOTTAGAREN VET VEM DU ÄR INNEBÄR DET ATT DU
SLIPPER OROA DIG FÖR SAKER SOM ATT STAMMA, SVETTAS
ELLER HUR DU SER UT. VILKET MINSKAR HÄMNINGAR OCH DU
KAN SJÄLV VÄLJA HUR DU VILL FRAMSTÅ.

DU SER INTE HELLER MOTTAGARENS ANSIKTSUTTRYCK OM DU SÄGER NÅGOT ELAKT.

VILKET NOG SKULLE
GÖRA ATT DU KOM AV
DIG I VANLIGA LIVET.
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TIDSASPEKTEN.

PÅ NÄTET BEHÖVER DU
INTE HANTERA ANDRAS
REAKTIONER DIREKT.

TROLLET KAN DÄRFÖR
GÖRA EN KÄNSLOMÄSSIG HIT-AND-RUN.

SÅ DET BLIR LÄTTARE
ATT VRÄKA UR SIG LITE
VAD SOM HELST.

ATT DU KAN VARA ANONYM OCH
OSYNLIG ÄR JU OCKSÅ DET SOM
GÖR NÄTET BRA! ATT MAN …
… VÅGAR UTTRYCKA
SIG FRITT.
… KAN TESTA
OLIKA ROLLER
& IDENTITETER.
… KAN SKRIVA DET MAN
ÄR FÖR BLYG FÖR ATT SÄGA.

MEN DET ÄR SVÅRT
ATT TOLKA TEXT ...

ENLIGT SULER SKAPAR VI DÅ
SJÄLVA EN RÖST ÅT DEN ANDRA
OCH KAN ÄVEN TILLSKRIVA DEN
OLIKA EGENSKAPER.

HAN SVARAR
"DETSAMMA,
BLINKSMILEY,
ANANAS, KATT".

VA?!?!

... EFTERSOM
VI SAKNAR MIMIK,
TONLÄGE M.M. SOM
FÖRTYDLIGAR.
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DET GÖR ATT SAMTALET
PÅ NÄTET UPPLEVS SOM
MINDRE VERKLIGT ÄN OM
DET HÄNT LIVE.

TYP SOM ATT DET
BARA HÄNDER I DITT
EGET HUVUD?

PRECIS, EFTERSOM DET PÅMINNER
SÅ MYCKET OM EN
INRE DIALOG.
DU ÄR RIKTIGT
NYFIKEN PÅ VAD JAG
MENADE I SMS:ET,
ELLER HUR?

KÄFTEN!

STEGET BLIR INTE LÅNGT
TILL ATT SE HELA NÄTET
SOM ETT SPEL ...

... DÄR VANLIGA SOCIALA
REGLER INTE GÄLLER.
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ETT SYNSÄTT SOM HAR
MÅNGA LIKHETER MED
SEMESTERSVENSKARS.

SOM ATT DET MAN
SKRIVER FÖRSVINNER
NÄR MAN GÅR OFFLINE.

WHAT HAPPENS
IN SUNNY BEACH,
STAYS IN SUNNY
BEACH!

MAN SOM JUST MORDHOTAT KVINNA.

INTERNET ÄR DEMOKRATISKT,
ALLA HAR MÖJLIGHET ATT HÖRAS.

VI ÄR JÄMLIKA!

DIN STATUS OFFLINE KAN PÅVERKA HUR MÅNGA DU
NÅR, MEN DET FINNS INGA SJÄLVSKRIVNA AUKTORITETER
ELLER REGLER ONLINE, SÅ SAMTALEN OCH RELATIONERNA
KAN BLI MER JÄMBÖRDIGA.

HIERARKI

INTERNET

MEN UTAN AUKTORITETER
BLIR VI MER BENÄGNA ATT
BALLA UR ...*

*KÄLLA: INTERNET & “FLUGORNAS HERRE”
AV WILLIAM GOLDING, 1954
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PANNKAKA

... SPECIELLT OM
VERKLIGHETENS
AUKTORITETER
OCKSÅ GÖR DET.

MINSKAD RESPEKT FÖR AUKTORITETER LEDER OCKSÅ TILL
AKTUELLA FENOMEN SOM VETENSKAPSFÖRAKT, FAKE NEWS ETC.
VARFÖR JAG “TROR” DET? BASERAT
PÅ VETENSKAPLIG FORSKNING! JAG HAR
RÄTT OCH DU HAR FEL!

JAHA?! JAG
FÖREDRAR ALTERNATIVA
FAKTA! VI HAR VÄL ALLA RÄTT
TILL VÅR EGEN ÅSIKT?!

BARA FÖR ATT ALLA HAR RÄTT ATT UTTRYCKA SIN ÅSIKT,
SÅ INNEBÄR INTE DET ATT ÅSIKTERNA HAR SAMMA VÄRDE.
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DET HÄR ÄR INGET NYTT FENOMEN,
UTAN KAN HÄNDA I ALLA GRUPPER:
SOM I NAZITYSKLAND.
SAMMANTAGET KAN MAN SÄGA
ATT NÄTET REDUCERAR UPPLEVELSEN AV EGEN IDENTITET
OCH ANSVAR. PROCESSEN
KALLAS DEINDIVIDUALISERING.

ELLER NÅT VARDAGLIGT SOM
EN FOTBOLLSMATCH, ELLER
BIEBER-KONSERT.

UNDER HÄXPROCESSEN.
HON SA
ATT JORDEN
ÄR RUND!

I GRUPPEN GÖR VI SAKER SOM VI
INTE SKULLE GJORT PÅ EGEN HAND.
VÅR BILD AV ANDRA BLIR OCKSÅ FÖRENKLAD. AVSTÅNDET
GÖR DET LÄTTARE ATT AVHUMANISERA NÅGON, ATT PROJICERA
FÖRDOMAR OCH NEDVÄRDERA DEM.
SÅ TYPISKT
ATT JAG SKA VARA NÅN
TJOCK, TUNNHÅRIG KILLE
SOM FORTFARANDE BOR
HOS MORSAN! VISST, DET
STÄMMER PÅ MIG,
MEN ALLA TROLL
ÄR INTE SÅ!

JAHA, MEN KAN
VI PRATA OM HUR
STEREOTYPT SERIETECKNAREN RITAR
MIG SOM NÄTTROLL DÅ?!

HAN HAR FAKTISKT RÄTT.
DET HÄR ÄR EN STEREOTYP.

E.
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DISINHIBITIONSEFFEKTEN FÖRKLARAR VARFÖR FOLK GENERELLT
BETER SIG ILLA PÅ NÄTET. MEN VARFÖR ÄR VISSA VÄRRE ÄN ANDRA?

EN STUDIE VISAR
ATT NÄTTROLL ÄR MER
SADISTISKA ÄN GEMENE
MAN OCH FÅR EN KICK AV
ATT VARA ELAKA.*
EN ANNAN ATT JU
GRÖVRE TRAKASSERIER
OCH JU OFTARE MAN
ÄGNAR SIG ÅT NÄTHAT,
DESTO FLER PSYKIATRISKA
SVÅRIGHETER
HAR MAN.**
*BUCKELS, TRAPNELL & PAULHUS, 2016
**YBARRA & MITCHELL, 2007

MEN FÖR VARDAGSNÄTHATAREN
FINNS ÄVEN ENKLARE FÖRKLARINGAR
TILL HUR VÅR HJÄRNA FUNGERAR.

UH, BARA
KATTBILDER.

MEN
VARFÖR..

SÅÅÅ
TRIST!
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KAN JAG
INTE SLUTA
SCROLLA?!

JO, FÖR ATT HJÄRNAN REAGERAR PÅ NYHETER,
DU FÅR EN KICK. SÅ ALLT I FEEDEN BLIR EN
TRIGGER. INTE KONSTIGT ATT VI BLIR BEROENDE!

EN ”LIKE” PÅ NÄTET, ELLER I
VERKLIGHETEN, GER EN SIGNAL
I LUSTCENTRAT I HJÄRNAN.

DIN HJÄRNA FÅR SAMMA REAKTION
SOM VID SEX, MAT, MOTION, SPEL OCH
DROGER.

ATT VARA SOCIALT ACCEPTERAD,
ÄTA OCH FÖRÖKA SIG, ÄR VIKTIGT
FÖR VÅR ÖVERLEVNAD.

DÄRFÖR FÅR DU
ETT KEMISKT GLÄDJEFYRVERKERI.

SÅ ATT DU FORTSÄTTER
MED BETEENDET ...
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... OM OCH OM IGEN.

VÅRT BEHOV AV SOCIAL BEKRÄFTELSE ÄR SÅ STORT, ATT KAN VI INTE FÅ POSITIV
SÖKER VI NEGATIV. ELLER VACKRARE UTTRYCKT:

MAN VILL BLI ÄLSKAD,
I BRIST DÄRPÅ BEUNDRAD,
I BRIST DÄRPÅ FRUKTAD,
I BRIST DÄRPÅ AVSKYDD
OCH FÖRAKTAD.

MAN VILL INGIVA MÄNNISKORNA
NÅGON SLAGS KÄNSLA.
SJÄLEN RYSER INFÖR TOMRUMMET OCH VILL FÅ KONTAKT
TILL VILKET PRIS SOM HELST.

N.
UR HJALMAR SÖDERBERGS ”DOKTOR GLAS”
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AS”

OCH TYVÄRR GER ELAKA KOMMENTARER
PÅ NÄTET OFTAST FLER RESPONSER.

NÄR VI HÄMNAS ELLER STRAFFAR ANDRA
FÅR VI OCKSÅ EN KICK I HJÄRNAN.

OCH NÄR VI LÄSER INFORMATION
SOM BEKRÄFTAR DET VI TROR PÅ.

SÅ LÄNGE VI FÅR TOTAL
BEKRÄFTELSE, KÄRLEK
& ALLA TYCKER SOM VI,
ÄR ALLT FRID OCH FRÖJD.

“CHOKLAD BRA
FÖR HÄLSAN!” JO,
JAG TACKAR JAG!

TACK.

MEN ...

INTE ALLA MÄN!

VA!? HÄR ÄR EN
SOM SKRIVER
”ALLA MÄN ÄR
SEXISTER”.

JAG SKA ALLT
BERÄTTA FÖR DEN
HORAN
HUR DET ÄR!

PÅ NÄTET TVINGAS VI STÄNDIGT MÖTA ANDRAS ÅSIKTER, SOM GÅR EMOT OCH
IFRÅGASÄTTER OSS OCH VÅRA EGNA VÄRDERINGAR.
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ATT DET BLIR SÅ JOBBIGT
ÄR FÖR ATT DET HOTAR
VÅR SJÄLVBILD.

VÅRA VÄRDERINGAR & GRUPPTILLHÖRIGHETER ÄR VIKTIGA FÖR
HUR VI SER PÅ OSS SJÄLVA.

VI ÄR ALLA EN DEL
AV EN ELLER FLERA
GRUPPER.

VI FAVORISERAR MEDLEMMAR AV DEN EGNA GRUPPEN ...

VI ÄR TYP
VÄRLDENS
BÄSTA KOMPISGÄNG!

SÅ SMART
SAGT! JAG
TYCKER
PRECIS
LIKADANT!

JAG MED! VI ÄR
SÅ BRA VÄNNER
ATT VI TILL OCH
MED AVSLUTAR
VARANDRAS ...

DET KAN VARA
DIN SKOLKLASS,
IDROTTSLAG,
ELLER BASERAT PÅ
ÅLDER, HUDFÄRG,
KÖNSTILLHÖRIGHET
M.M.

RUB

... OCH HAR FÖRDOMAR BASERAT
PÅ VILKEN GRUPP ANDRA TILLHÖR .

LILA HÅR
LIKSOM, SÅÅÅ
UTE!

VILKA
KONSTIGA
NÄSOR!

HEJ!

ETT ENKELT SÄTT ATT SKAFFA LAGANDA OCH HÖJA DEN EGNA GRUPPEN ÄR GENOM ATT NEDVÄRDERA
ANDRA. TILLHÖR DU EN GRUPP MED HÖG SOCIAL STATUS FÅR DU BÄTTRE SJÄLVFÖRTROENDE .
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EN STUDIE VISAR ATT NÄR NÅGOT HÄNDER
SOM HOTAR DITT SJÄLVFÖRTROENDE, BLIR
DU MER FÖRDOMSFULL.*

ONLINE FINNS SAMMA MOBBNING SOM I VERKLIGHETEN, MEN DU KAN HITTA SAMHÖRIGHET
OCH FÅ STÖD FRÅN HELA VÄRLDEN.
TRODDE JAG VAR ENSAM
I MITT ADELE-HAT, MEN JISSES
VILKET HÄRLIGT GÄNG JAG HITTAT!
VI HAR TILL OCH MED TRYCKT
KEPSAR!

UNDERKÄND?!
VAFALLS!

DET HÄR
SKA NÅN FÅ
ÄTA UPP!
*FEIN & SPENCER, 1997

MAN HAR FUNNIT ATT INDIVIDER
MED HÖGT SJÄLVFÖRTROENDE
DISKRIMINERAR MEST MOT
ANDRA GRUPPER.
MEN JU BÄTTRE
SJÄLVFÖRTROENDE
DU HAR, DESTO MER HAR
DU ATT FÖRLORA.

MAN SKULLE KUNNA
TRO ATT DET VORE
TVÄRT OM.

RUBIN & HEWSTONE, 1998

SÅ DE SOM HÖRS
OCH SYNS MEST ÄR
DE MED HÖGST
STATUS.

DE MED LÅGT SJÄLVFÖRTROENDE ÄR FÖR
NEDTRYCKTA FÖR
ATT DISKRIMINERA
ANDRA.
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OCH DE SOM HATET RIKTAS
MOT TYSTNAR ÄN MER.

JU MER EXTREMA
ÅSIKTER, DESTO MER
HÖGLJUDD BLIR DU,
FÖR ATT RÄTTFÄRDIGA
ÅSIKTEN INFÖR DIG
SJÄLV.

STATSMINISTERN
ÄR EN UTOMJORDING!

DEN TYSTA
MAJORITETEN
HÅLLER MED
MIG!

SAMMA SAK OM VI TROR
ATT VI TALAR FÖR ”ALLA”.
KAN VI TÄNKA PÅ EN GRUPP, MED GENERELLT GOTT SJÄLVFÖRTROENDE OCH
DÄRMED MYCKET ATT FÖRLORA? VARS VÄRDERINGAR OCH STATUS ÄR HOTADE
OCH IFRÅGASATTA? OCH SOM UPPLEVER ATT DE TALAR FÖR ALLA?

INTE ALLA MÄN!

NEJ, INTE ALLA MÄN.
MEN JO, DET ÄR FLEST
KILLAR SOM NÄTHATAR.
OCH HATET
DRABBAR OFTARE KVINNOR,
HBTQ-PERSONER, RASIFIERADE
OCH ANDRA MINORITETSGRUPPER.

KANSKE ÄR DET SÅ ENKELT ATT MÄN ÄR SÅ VANA ATT VARA NORM,
ATT DET BLIR PROVOCERANDE ATT INTE VARA DET ÖVERALLT?
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”.

“MEAN GIRLS” FÅR SJU POÄNG PÅ
IMDB?! SKITFILM! DET FINNS JU INGET
SOM JAG KAN RELATERA TILL!
JAG KÄNNER MIG KRÄNKT!

SAY NO MORE! VI KÖR EN
SAMLAD INSATS, GAV NYA
GHOSTBUSTERS EN NOLLA!

JO, EN UNDERSÖKNING VISAR ATT MÄN AKTIVT REJTAR NER SERIER
RIKTADE TILL KVINNOR PÅ IMDB. GOOGLA: “WALT HICKEY, IMDB”
OAVSETT ANLEDNING ÄR DET RÄTT PATETISKT ATT, I SKYDD AV
ANONYMITET SKRIVA SAKER MAN ALDRIG SKULLE VÅGA SÄGA,
OCH TRYCKA TILL NÅGON BARA FÖR ATT FÅ EN KICK.
MEN VAD
KAN LILLA JAG GÖRA?
JAG ÄR JU BARA ETT
OFFER FÖR PSYKOLOGISKA PROCESSER!
PRECIS, JAG ÄR
MAKTLÖS! NÄTHAT
BORDE KLASSAS
SOM EN SJUKDOM!

JAG ÄR GLAD ATT DU
FRÅGAR! VÄLKOMMEN
TILL KURSEN!

VI BÖRJAR MED NÅGRA
KLARGÖRANDEN.

68

NÄR MAN SITTER I SIN
FILTERBUBBLA ONLINE ÄR DET
LÄTT ATT TRO ATT ALLTING HANDLAR
OM DIG. HÄR KOMMER LITE
REVOLUTIONERANDE FAKTA:

DET GÖR DET INTE!
DET MESTA
SOM SKRIVS HAR
INGENTING MED DIG ATT
GÖRA, OCH VÄRLDEN
BEHÖVER INTE ALLTID
DIN ÅSIKT.

DET HÄR KAN LÅTA OBEHAGLIGT,
MEN MÅNGA FÖRE DETTA NÄTHATARE
BERÄTTAR OM VILKEN LÄTTNAD DET ÄR
ATT SLIPPA LEKA VÄRLDSPOLIS, OCH
HUR MYCKET FRITID DE FÅR!

MÅNGA TROR OCKSÅ ATT MAN
MÅSTE FÅ UT SINA KÄNSLOR!
ATT VI ÄR SOM TRYCKKOKARE
SOM EXPLODERAR OM MAN
INTE PYSER UT IBLAND.

DEN HÄR KARTARSISTEORIN STÄMMER INTE. ÄVEN
OM DET KÄNNS BRA I STUNDEN
SÅ LEDER DET I LÄNGDEN
BARA TILL MER ILSKA.*

ARG

ARGARE

ARGAST

*BUSHMAN, 2000
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ETT ENKELT SÄTT ATT SKAFFA LAGANDA OCH HÖJA DEN EGNA GRUPPEN ÄR GENOM ATT NEDVÄRDERA
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RÄDD ATT SAKNA KICKEN AV
ATT SÄTTA NÅGON PÅ PLATS, ELLER
HÄMNAS VÄRLDENS ORÄTTVISOR?

ATT VARA SNÄLL GER FAKTISKT OCKSÅ
EN KICK I HJÄRNAN! OCH DU SLIPPER
FRAMSTÅ SOM ETT TOTALT ARSLE!

HÄR KOMMER
DE GODA
NYHETERNA!

SÅ NÄSTA GÅNG DU KÄNNER FÖR
ATT KOMMENTERA NÅGOT PÅ NÄTET,
TA ETT DJUPT ANDETAG, PAUSA
OCH FRÅGA DIG SJÄLV:

1. HAR DETTA MED MIG ATT GÖRA?
2. MÅSTE DET BESVARAS?
3. MÅSTE JUST JAG SVARA?
4. HADE JAG SAGT DET OM PERSONEN
STOD FRAMFÖR MIG?
5. KAN JAG SÄGA DET UTAN
PERSONANGREPP?

”

OM DU SVARAT ”JA” PÅ ALLA
FRÅGOR, SÅ KÖR! MEN I ANNAT FALL,
GÅ EN PROMENAD, HITTA EN HOBBY, TA
EN FIKA. JA, KORT OCH GOTT, SKAFFA
DIG ETT LIV. LYCKA TILL!
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Ester Eriksson
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Johan Wanloo
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Nina Hemmingsson
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Så kan språket
bana väg för
massmord
I november 1992 brann ett hus i den nordtyska staden Mölln.
Det rörde sig om en mordbrand riktad mot turkiska invandrare
och tre personer brändes inne, en av dem en liten flicka. Några
månader senare brann det igen, nu i Solingen, och åter var
det nynazister som kastat in brandbomber i ett flerfamiljshus.
Mordbränderna var ett inslag i den hets mot invandrare som
under nittiotalets första hälft drog genom Nordtyskland, och
också kom att prägla det svenska politiska klimatet under
samma år. I juni 1992 hade John Ausonius, ”Lasermannen”,
gripits av polisen för nio mordförsök och ett mord.
Också efterspelet till mordbränderna i Nordtyskland var
kuslig. Förbundskansler Kohl gjorde politisk skandal genom att
inte intressera sig för saken och vägrade besöka Solingen. Och
när de två bakom branden i Mölln förhördes sade de något
som jag sedan ofta tänkt på. De förstod inte uppståndelsen:
de hade ju gjort vad ”alla” ville. Vad ”alla” talat öppet om att
man borde göra. Man utförde en kollektiv beställning.
För några år sedan gick jag igenom ett stort antal tidningsklipp
och påminde mig om den svenska politiska debatten under
tidigt nittiotal. Jag satt på universitetsbiblioteket i Uppsala
och vevade mikrofilm. Och blev kall. Vi vet vad som pågick
ute i Europa: Jugoslavien föll sönder i det värsta terrorkrig
Europa sett sedan andra världskrigets slut. Och den svenska
diskussionen handlade om att flyktingar stal cyklar. Jag
mindes hur jag då, på nittiotalet, själv drog mig för att tänka
på olika politiska utspel i termer av rasism – också efter att
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jag hade besökt ett torgmöte där Ny demokrati gick till attack
mot ”muslimerna” som inte lät svenska barn äta köttbullar.
Men det politiska diskussionsklimatet i Sverige under de åren
vreds runt i en rasistisk matris där det hela tiden var ”dom”,
flyktingarna, som var problemet. Så lät det också på de stora
tidningarnas debatt- och ledarsidor medan moskén i Troll
hättan brändes ned och Ausonius sköt mörkhåriga människor.
Sverige var sjukt de åren. Jag levde mitt i det och såg inte
helheten. Och det lönar sig inte att i efterhand försöka hitta
syndabockar. Frågan är hur själva klimatet uppstod. Hur det
offentliga språket tilläts glida tills sansade politiker drogs med
av ett språk där de som var utsatta utsågs till förövare. Vi
måste helt enkelt förstå hur sådant går till.
Under ungefär ett års tid nu har jag försökt sätta mig in i vad
begreppet ”hatespeech” egentligen betyder. Det finns inget bra svenskt ord. Och trots att begreppet varit centralt i
olika politiska debatter har jag inte lyckats hitta någon riktigt relevant litteratur. Det mesta handlar om censur och
begränsningar – mycket litet verkar ha skrivits om hur den
sortens språkklimat växer fram, konstrueras, där det plötsligt
är möjligt att urskilja en grupp som syndabockar och i för
längningen utsätta dem för våld.
Wittgenstein skrev (i ”Filosofiska undersökningar”) om ”språkspel”. Hur ett litet antal begrepp kan börja användas på ett
särskilt sätt, och där de som deltar använder vissa ord som
byggstenar eller en boll man kastar mellan sig tills just spelet,
själva lagkänslan, ger orden deras mening. Det är vad som
händer när den svenska extremhögern kallar invandrare och
flyktingar för ”kulturberikare” och parlamentariska politiker
för ”kulturmarxister”. Orden får sin speciella mening av spelet
och spelet bestämmer ordens mening. Till sist kan man inte
tänka utanför de ramar man satt upp som spelets regler.
Det finns några författare som skrivit om detta på ett träffande vis. Det stora exempel vi oftast – kanske alltför ofta
– återkommer till är den nazityska statens offentliga språk.
Men innan Goebbels hade ett propagandaministerium pågick
en språkkamp på gatorna och i medierna, där ordens innebörd sakta försköts. Den som fångat detta mest övertygande
är lingvisten Viktor Klemperer, som i ”Tredje rikets språk”
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(skriven i hemlighet under nazitiden) i dagboksform skildrar
hur orden långsamt tillåts byta innebörd:

”Ord kan vara som mycket små arsenikdoser: de sväljs hela obemärkt, de tycks
inte ha någon verkan men efter ett tag
verkar giftet ändå.”
En av de texter som försöker ringa in denna kamp om orden,
om vad de tillåts betyda och hur sådana språkspel banar
vägen för politiskt våld, är Toni Morrisons Nobelföreläsning
från just 1993, de år då förgiftningen var som värst. Morrison
berättar en fabel om en grupp barn som driver grymt med en
gammal blind kvinna. De säger att de har en fågel i handen och
frågar: Är den levande eller död? Kvinnans svar blir: Det kan
jag inte säga. Men jag vet att det ligger i era händer.
Fågeln är, i Morrisons fabel, det gemensamma språket.
Morrison skriver: ”Hon är övertygad om att när språket dör,
på grund av hänsynslöshet, slarv, brist på användning eller
respekt, är inte bara hon själv ansvarig för dess död utan det
är alla dess brukare. / / Den systematiska förstörelsen av ett
språk känns igen på tendensen att bortse från alla nyanser,
allt det sammansatta. / / Förtryckets språk gör mer än att
representera våldet – det är våld; det gör mer än att visa på
okunnighet: det skapar okunnighet / / sådant språk, skapat för
att stöta ut minoriteter, som döljer sin rasistiska utplundring i
poetiska ord måste avvisas, bearbetas och avslöjas.”
Jag läser om Morrisons tal under de dagar då vi alla försöker
hantera vad som skett i Norge. Hur den sortens rasistiska
språk används för att rättfärdiga det värsta massmordet i
Nordens historia. Av en man som på ytan verkar veta vad han
gör och som argumenterar för det – i ord och begrepp han
lånar från ett stort antal svenska och engelska rasistsajter
och samtalsgrupper på nätet.
Man verkar just nu trots allt sluta tala om honom som ”en
ensam galning”. Jag tror att insikten har börjat sjunka in
att en ”ensam galning”, vare sig han heter John Ausonius,
Lee H
 arvey Oswald eller Behring Breivik, aldrig är ensam.
Den ”ensamme galningen” verkar i ett sammanhang, i ett
77

nät spunnet av ord och meningar. Det är egentligen ganska
ointressant att jaga syndabockar, på det sätt som man på olika
högerextrema nätsajter i dessa dagar kan se hur olika grupper kastar skulden mellan sig som en het sten. Det är alla vi
som låter detta språk växa fram och, med Morrisons ord, inte
”avvisar, bearbetar och avslöjar” det som måste ta ett ansvar.
Vi är många som suttit med Behring Breiviks hopplösa ord
massa till ”manifest” och försökt hitta en förklaring eller en
orsak. Det finns naturligtvis ingen sådan i denna klipp-ochklistra-orgie av rasistiska och nationalistiska klichéer. Men vad
som finns är ett speciellt språkbruk. Behring Breiviks världsbild är mycket lätt att känna igen. Han är inte nazist. Han är
nationalist i gammaldags mening, världsbilden är densamma
som hos det tidiga nittonhundratalets demokratimotståndare
och nationalistiska protofascister, hos svenskar som Rudolf
Kjellén och Adrian Molin. Det är inget nytt.
Men det bokstavligen skrämmande i hans vinglande text är att
se hur han hela tiden tycker sig delta i en Debatt – och ofta en
svensk sådan. Han rör sig i ett intellektuellt sammanhang. Han
citerar många av de böcker och webbsajter som varit centrala
för den svenska nyrasismens framväxt. Och man kan följa
hur själva språkspelet ser ut, hur ord som ”Europa”, ”kulturmarxister”, ”feminist” och ”islam” laddas med särskilda, allt
värre betydelser. Anledningen till att man ska och bör granska
detta osammanhängande dokument är att det visar just hur
det rasistiska språkspelet ser ut. Hur ordens laddning skruvas
upp fram mot massmordets praktik – som till sist skildras som
”nödvändigt”.
I en mycket bra och obehaglig text, ”Konsten att döda”, skildrar Slavenka Drakulic, utifrån det återfunna videoband från
massakern i Srebrenica, hur serbiska soldater använde flera
timmar till att med ordens hjälp hetsa upp sig till att kunna
begå sitt massmord:
”Det räckte inte med att mörda dem. Just därför att de visste
att de strax skulle döda sina offer var soldaterna tvungna
att skrika ut sina förolämpningar – för att övertyga sig själva
om att det var rätt att döda dem. Att ta livet av en annan
människa är en svår och traumatisk handling. De serbiska soldaterna på videon gör det för sin egen skull, talar om för sig
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själva och varandra att männen framför dem är muslimer, som
inte är människor.”
Och naturligtvis är det så det språk som banar väg för ett
massmord fungerar. Det går inte heller att förbjuda eller
censurera bort. Vi måste helt enkelt dag för dag ta ansvar
för vad vi säger och skriver. Helst av allt skulle jag önska att
de människor som gjort sig vana vid att använda ord som
”kulturberikare”, ”kulturmarxister” eller ”Eurabia” tittade sig
i spegeln och ställde sig frågan vad de håller på med. Det vore
det allra bästa. Men jag tror inte det kommer att hända. Inte
så länge det på Flashback finns en tråd som heter ”Varför
Behring Breivik är en hjälte” (cirka 1 200 inlägg). Och inte så
länge företrädare för Sverigedemokraterna återigen försöker
bortförklara massmordet med ”multikulturalismen”.
Ansvaret ligger på alla andra, att med Stoltenbergs ord
bemöta våldet ”med mer öppenhet, mer demokrati, mer
humanitet”. Det rasistiska språkspelet ska inte åter tillåtas
forma det offentliga samtalet.
Ola Larsmo
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Frida Malmgren

"VR-glasögon är årets
julklapp, och allt som
behövs är en smartphone"
så folk kan
skicka dick pics
i vr? Nej tack!

247

108

Vad är det för
fel på sex, mat
och motion?
Det är ju intressant. Det faktum att redan Hjalmar Söderberg i
”Doktor glas” ringade in vårt behov av social bekräftelse. Ett
behov som dessvärre står sig väl och som i vissa fall ser ut att
accelerera. Det faktum att:
Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå
fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva
människorna någon slags känsla. Själen ryser inför tomheten
och vill få kontakt till vilket pris som helst.”
Men, att bli älskad, beundrad, fruktad eller bara en smula sedd
får inte ske till vilket pris som helst. Man kan förstås säga
ifrån. Precis som Linnéa. Men, det är få förunnat att med den
skarpa tungan orka formulera sig så precist och med distans.
Man kanske bara lägger sig ner som Freja Erixåns figur och
fullständigt delete:ar sig själv.
Vi kan med Martin Kellerman få en paus och lite distans till
eländet, men med Elin Lucassis ”Vi har match varenda jävla
dag” så är det inte roligt längre. Det tar aldrig slut. Eländet
tar verkligen aldrig slut. Oavsett hur rapp du är i käften.
I Frida Malmgrens ”I huvudet på ett nättroll” får vi hjälp att
förstå mekanismerna bakom näthat och så kallade troll som
tror sig kunna agera helt fritt gentemot andra människor i
skuggan av sin anonymitet. I tron att det man gör inte är på
riktigt. Att man kan göra känslomässiga hit-and-runs och
faktiskt komma undan med det. Att vi som människor – och på
nätet – kan tillåta att upplevelsen av den egna identiteten och
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ansvaret vi faktiskt har reduceras för att plötsligt vara en del
av en mobb och en häxprocess där en kvinna lätt kan anses
behöva brännas på bål. Det känns så otroligt primitivt mitt i
ett högteknologiskt samhälle med både lagar, regler och på
många sätt djupt rotade värderingsgrunder.
Vad gör man då? Om man inte bara vill förfasa sig. Jo, vi
behöver fakta och verktyg.
Vad gäller fakta vill jag egentligen bara ropa: ”Hans Rosling,
snälla… kom tillbaka.” För den som inte sett det så roa dig
gärna med att se detta klipp från den danska statstelevisionen
där Rosling med fakta och emfas plockar ner – och skär sönder
– vartenda argument som reportern har.
Fakta i fel händer kan bli farligt. Vi måste ha en sund slutledningsförmåga som just vilar på de värdegrunder som vi
faktiskt har i samhället. Det svenska samhället bygger på
ett demokratiskt styrelseskick och respekt för de mänskliga
rättigheterna, där respekten för alla människors lika värde och
för enskilda människors frihet och värdighet står i centrum.
Detta framgår av regeringsformen och internationella
konventioner som Sverige har anslutit sig till.
Och, på tal om Hans Rosling så har hans familjemedlem Anna
Rosling Rönnlund sagt följande: ”Människan har starka begär
efter socker och fett... och drama. Massiv folkbildning krävdes
för att lära folk hämma begären efter fett och socker. Nu har
konsumenter börjat be om nyttig mat på McDonald’s. Och nu
har McDonald’s ändrat utbudet. Massiv folkbildning kommer
behövas för att folk ska hämma begäret efter drama, och be
om representativa nyheter.”
Hur kan vi då reducera behovet av adrenalin-kicken som newsflashen på nätet ger? Eller en ”like” i sociala medier, som går
rakt upp i lustcentrat och den ganska så primitiva delen av – en i
övrigt fantastiskt intressant och komplicerad – människohjärna?
Jag förstår att man behöver kickar, men… vad är det för fel på
sex, mat och motion? Jag släpper taget här och hänvisar till
texten ”Mer om Statens medieråd” där det finns mer information
och hänvisningar för fortsatt fördjupning i form av fakta och
verktyg. Och snälla, fortsätt att använda rätt del av hjärnan!
Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd
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Mer om Statens medieråd
Vi behöver verktyg. Vi behöver fakta och kunskap. För är det
verkligen så att vi i allmänhet faktiskt inte vet när en elak
kommentar tippar över i en olaglig kontext? Eller, när en
filmning i smyg leder till rättsliga åtgärder. Eller, när ”lånet”
av kompisens Instagram-konto är en kapning som renderar
juridiska konsekvenser.
”Det beror på…” är en återkommande kommentar från juridikprofessor Mårten Schultz som i Medierådets nya poddar och
voddar svarar på frågor om elaka kommentarer och näthat
i sociala mediers kommentarsfält. Om ryktesspridning, fejk
nyheter, produktplacering och ”…om det är okej att streama
lite film…”. Svaren är faktiskt inte alltid så precisa. Såsom ja
eller nej, bu eller bä. Även om juridiken säger en sak (lagligt/
olagligt) så tillkommer den lite krångliga dimensionen om
huruvida något är lämpligt eller inte.
De frågor som ställs – och de svar som följer – utgår helt ifrån
ungas digitala vardag och interaktion här och nu. Målgruppen
för dessa voddar och poddar är inte direkt eleverna själva
utan främst pedagoger och andra vuxna i barns och ungas
närhet. Syftet är att stärka barn och unga gällande rättigheter
och skyldigheter online samt att förebygga hot, hat, sexism,
och rasism inom ramen för regeringsuppdraget No Hate.
Om du vill veta mer om hur Statens medieråd arbetar för
att stärka och skydda barn och unga på nätet, gå in på
statensmedierad.se. Där hittar du bland annat information
och övningar om näthat, källkritik och bilders makt i form
av poddar, filmer och lektionsupplägg. Innehållet riktar sig
till pedagoger, föräldrar och andra vuxna som vill ge dagens
unga en säker och trygg tillvaro på nätet. Statens medieråd
tillhandahåller fakta, forskning och fördjupning för dig i din
medievardag.
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Samtalstonen på nätet har eskalerat. Dagligen utdelas
hot och kränkningar som utanför internet vore otänkbara.
Plötsligt har så mycket blivit accepterat som annars inte
är det, toleranströskeln har blivit märkligt låg; att kränka,
förnedra och att lämna ut personliga detaljer. När kvinnor
är måltavla blir hoten av sexuell natur, oavsett ämne.
Hora, subba, slampa – ord som blivit vardag för många unga
kvinnor.
Det är dags att fundera över hur vi talar till varann på nätet
och vilka konsekvenserna blir. Här samsas berättelser ur
verkliga livet med strategier och fakta kring vad lagen säger.
Allt i serieform. Ett sätt att förändra attityder, med en
käftsmäll och med humor.
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