
Nu är det inte roligt längre. Högerextremisternas användning av humor

It’s not funny anymore. Far-right extremists’ use of humour  
Detta är en text EU-kommissionen ansett så pass värdefull att de publicerat den i sitt 
namn, även om de lämnat med brasklappen att endast författarna står för innehållet. 
Dessa tycks vara två vänsterextremister, vilket kan utläsas av såväl deras 
meritförteckning som val av referenslitteratur. 
Jag har google-översatt texten och rättat de värsta språkliga grodorna det ger upphov 
till. Översättningen Högerhöger-extremism har jag låtit stå kvar, för den är lite rolig. 
De använder uttrycket P/CVE-practitioners eller bara practitioners, jag har vanligen 
översatt det med motståndare (till högerextremismen) för att det blir tydligare och 
enklare att förstå. 

Nu är det inte roligt längre. 
Högerextremisternas användning av humor. 
Humor har blivit ett centralt vapen för extremistiska rörelser för att undergräva öppna 
samhällen och för att sänka tröskeln för våld. Särskilt inom ramen för en ny våg av 
högerextrema terrorattacker, bevittnar vi "lekfulla" sätt att kommunicera rasistiska 
ideologier. I takt med att högerextremister strategiskt går samman med onlinekulturer 
förändras deras inställning i grunden. Denna trend har särskilt underlättats av den så 
kallade alt-högern och har spridit sig globalt. Denna övervägande online-rörelse satte 
nya standarder för att omforma extremister i en ironisk skepnad och suddade ut 
gränserna mellan bus och potentiellt radikaliserande meddelanden. Resultatet är en 
nihilistisk form av humor som riktas mot etniska och sexuella minoriteter och anses 
inspirera till våldsamma fantasier - och så småningom handling. Det här dokumentet 
granskar hur humor fungerar som en potentiell faktor när det gäller att påverka 
högerextremistiskt våld. Därigenom spårar vi den strategiska spridningen av 
högerextrema berättelser och diskuterar hur extremister döljer sina misantropiska 
budskap för att förneka ond avsikt eller målmedveten skada. Den senaste 
utvecklingen ställer stora utmaningar vid bemötande: När en ny generation av 
våldsamma extremister växer fram från digitala subkulturer utan ett tydligt 
organisatoriskt centrum, måste förebyggande strategier förnya fokus och hantera 
onlinekulturers immateriella natur.  

Introduktion 
Humor i samband med att förebygga och motverka våldsbejakande extremism 
[Preventing and Countering Violent Extremism] (P/CVE) har till stor del diskuterats 
som ett sätt att bekämpa extremistiska ideologier . Olika motberättande kampanjer 1

har använt humor för att ifrågasätta extremistgruppernas auktoritet och förlöjliga 
deras ambitioner. Även om det är svårt att mäta effektiviteten av sådana kampanjer 
har forskning visat att sådana strävanden är lämpliga för att sälja demokratiska 

 ISD and RAN CoE (2015): Counter narratives and alternative narratives, p. 6. 1
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alternativ till drabbade ungdomar . Således erkänns humorns potential som ett sätt att 2

övertyga och koppla bort en mängd olika aktörer. Ändå har mycket mindre 
uppmärksamhet ägnats åt hur humor används av extremistgrupper och subkulturer 
som rekryteringsmedel. Att ta itu med denna klyfta i P/CVE-forskning och praktik 
har blivit en angelägen fråga, särskilt mot bakgrund av den digitalt förmedlade vågen 
av högerextrem terrorism som har drabbat Christchurch, El Paso och Halle-bland 
andra. 

Gärningsmännen för dessa attacker hade inget kriminellt register och var varken 
medlemmar i extremistorganisationer eller hade några kopplingar till lokala scener. 
De kom snarare från digitala subkulturer, som - förutom deras mottaglighet för 
extremistiska idéer - delar en cynisk humorstil som är avsedd att bedöva och avtrubba 
sina konsumenter för våldsanvändning. I sina manifest antar terroristerna följaktligen 
uttryck från meme-kulturer och onlinemiljöer. I synnerhet bildbaserade forum som 
4chan och 8kun (tidigare 8chan) utvecklades som platser från vilka extremistiska 
budskap med humoristiska och ironiska underlag spreds till mainstream, vilket gör 
det allt svårare att skilja mellan organiserad handling och enskilda 
provokationshandlingar. Användare av dessa forum märker om extremhöger 
extremistiska ideologier och gör dem attraktiva för nya målgrupper som inte 
uppmärksammats av motkrafter och brottsbekämpning. 

När vi tänker på extremhöger extremism kan vi associera detta med bakåtsträvande, 
stela och formella eldsjälar som agerar i utkanten av det politiska spektrumet. Ändå 
har skinhead-bilden länge övervunnits och i själva verket har också nyare fenomen 
som identitärerna tappat dragkraft i hela Europa. I takt med att högerextremister 
strategiskt går samman med onlinekulturer förändras deras tillvägagångssätt drastiskt. 
De har faktiskt lärt sig att om en rörelse i våra digitaliserade samhällen vill bli 
framgångsrik måste den vara underhållande och deltagande. Faktum är att ett 
gemensamt sinne för humor har blivit ett effektivt verktyg när det gäller att fördjupa 
individer i extremistiska ideologier och som en konsekvens bidragit till några av de 
värsta våldshandlingarna under 2000-talet. 

Att analysera den strategiska användningen av humor kan således ge några ledtrådar 
om vad som gör extremhögerns extremistiska idéer attraktiva för en generation av 
digitalt infödda och hur digitala kulturer har blivit en potentiell faktor när det gäller 
att framkalla och påverka rasistiskt massvåld. Så hur kan vi förstå sambandet mellan 
humordrivna subkulturer och extremt våld? I detta forskningsarbete vill vi belysa de 
underliggande processerna som kan hjälpa oss att förstå den senaste utvecklingen 
inom extremhöger extremism - och reflektera över hur motåtgärder måste anpassa sig 
för att bekämpa extremism i den digitala tidsåldern. Vi börjar med en kort inledning 
om förhållandet mellan humor och (högerextrem) extremism, följt av en beskrivning 
av den senaste tidens sammankoppling av onlinekulturer och extremhöger extremism. 
Vi skisserar sedan det högerextrema online-ekosystemet och belyser spridningen och 

 Tuck and Silverman (2016): The counter-narrative handbook. 2
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varianterna av humor på olika plattformar, liksom potentialen för våldsbejakande 
radikalisering. Vi avslutar med att fokusera på problemen med att ta itu med 
hatkulturer online och ge några rekommendationer för att hjälpa verksamma inom 
detta område. 

Humor och (högerextrem) extremism. En introduktion 
Även om det är en truism att extremistiska rörelser bara är framgångsrika om de talar 
massornas språk, har forskare och praktiker upprepade gånger blivit överväldigade av 
de nya skepnader som extremistisk kommunikation har använt i den digitala eran. 
Den lekfulla och ironiska återartikuleringen av vit makt och etnonationalism har i stor 
utsträckning uppfattats som en innovativ strategi för att vädja till en bredare publik. 
Detta är verkligen sant när vi ser att de stela strukturer och fanatiska utseende som en 
gång präglade extremhöger extremistiska grupper gradvis har försvunnit. Däremot 
har sådana strukturer ersatts av en konstig blandning av infantilt bus, kommunikativ 
ambivalens och en stark dos nihilismer som främjar extremistiska idéer. Men när vi 
ser tillbaka på den högerextrema - och andra former av - extremismens historia kan vi 
föreställa oss varianter av humor som en stadig följeslagare till hatbaserad 
mobilisering .  3

Terminologi 
Terminologin som används i detta dokument följer definitionerna i RAN-faktaboken 
2019 om extremhögerhöger extremism: En praktisk introduktion:  

• ”Högerhöger extremism” förstås som ett paraplybegrepp, som omfattar både 
radikal och extrem höger.  
• Extrem högerextremism omfattar en rad olika ideologier, som kan innefatta 
inslag av kulturell, etnisk och/eller rasistisk nationalism.  
• Individer, rörelser och grupper inom det högerextrema extremistiska 
spektrumet skiljer sig också åt när det gäller hur långt de är villiga att ta sin 
aktivism - det vill säga om de är beredda att använda våld eller inte.  
• Det finns också inkonsekvenser när det gäller begreppet den auktoritära 
staten. Vissa individer, rörelser och grupper kan vara för att fullständigt störta 
demokratin, medan andra kan stödja att behålla demokratin och kämpa för en 
hårdare stat med hårdare straff för brott .  4

”De mest kraftfulla vapnen som mänskligheten känner till är satir och hån”  

Medborgaraktivisten Saul Alinsky skrev detta redan 1971 i sin berömda bok Rules for 
Radicals. Detta råd har varit nyckeln till att vinna människors hjärtan och sinnen, 
särskilt genom progressiva rörelser, eftersom ”genom humor accepteras mycket som 
skulle ha förkastats om det presenterats på allvar” . Under de senaste åren har 5

 Billig (2001): Humour and Hatred, pp. 271–274.3

 Radicalisation Awareness Network (RAN) (2019): Far-right extremism, pp. 6–9. 4

 Alinsky (1971): Rules for radicals, p. 75; p. xviii. 5
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Alinskys bok upplevt en oväntad renässans i högerextrema kretsar. Deras aktivister 
fick lära sig att skratt är oerhört viktigt för att stärka en kollektiv identitet och för att 
bättre kommunicera sina egna positioner till utomstående. Genom att omformulera 
fördomar och maskera dem i kvick språk, löper hatets och nöjessamhället om eländet 
hos förmodligen underlägsna grupper som en röd tråd igenom historien om 
högerextrema rörelser. Från Ku Klux Klan till nazisterna, från Pegida till identitärerna 
har den hånfulla förnedringen av andra grupper varit en symbol för självförtroende 
som betonar begreppet överlägsenhet. 

De senaste generationerna av högerextrema extremister har valt transgressiv humor 
och (förmodad) satir som centrala vapen i kampen mot den liberala demokratin och 
dess ”politiska korrekthet”, som framställs som inskränkt och nedlåtande . Genom att 6

berömma en ”politiskt inkorrekt” inställning har humor beväpnats som en form av 
motstånd mot en politisk kultur som förmodas begränsa yttrandefriheten. I synnerhet 
kulturkänsligt språk har hånats med vulgära uttryck som påverkar utbredd motvilja 
med humoristiska inslag. Därför får nedsättande uttalanden en humoristisk skepnad 
för att göra dem mer kompatibla med den politiska mainstream. Samtidigt flyttade 
den toleransgränsen längre till höger. Den här hundvisslan lönade sig, särskilt inom 
det digitala området, där det krävs särskild läskunnighet för att följa vissa referenser. 
Men varför lönar det sig så bra? 

I övertygande syfte är humor särskilt attraktiv för extremistgrupper, med tanke på 
dess effekt på följande: 
Känslor - Humor aktiverar undertryckta känslor, släpper hämningar och möjliggör 
ett omedelbart och spontant utbyte av känslor. 
Kognition - Humor stimulerar och aktiverar beslutsprocesser och förändringar i 
perspektiv och ersätter rigida beteendemönster med mer flexibla. 
Kommunikation - Humor minskar interpersonella hinder och ökar både identifiering 
med den egna gruppen och avgränsning från den yttre gruppen . 7

När det gäller extremhöger extremism hjälper humor till att omformulera hatbaserade 
ideologier, vilket minskar invändningar mot ståndpunkter som annars skulle 
fördömas av den bredare allmänheten. Samtidigt hjälper det att dölja sin egen barbari 
och ignorera konsekvenserna av den egna retoriken och handlingarna. 

Högerhöger extremism och onlinekultur 
Förhållandet mellan humor och (högerextrem) extremism har förstärkts i det digitala 
sammanhanget där uteblivna gester och intonation lämnar mycket mer utrymme för 
tolkning för den enskilde konsumenten av onlineinnehåll. Internet har inneburit en 
förändring när det gäller organisering, kommunikation och mainstreaming. Faktum är 
att den digitala kulturen - det är tanken på att teknik och internet väsentligt formar 
vårt sätt att interagera - har stor betydelse för hur extremister uppfann sig själva. 

 Topinka (2018): Politically incorrect participatory media, p. 2054.6

 Wicki (2000): Humor und Entwicklung, pp. 175–176.7
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Tydliga skillnader mellan det digitala och analoga, liksom bus och otrevlighet, blir 
allt svårare att göra. Den digitala kulturen bygger på den grundläggande tron att 
interaktionssätt på nätet skiljer sig fundamentalt från offline -världen. "Internet är 
seriösa affärer", har blivit den ironiska meme, vars innebörd faktiskt är raka 
motsatsen, det vill säga att internet inte alls är ett seriöst rum, och alla som tycker 
något annat bör korrigeras och förlöjligas . Men varför ska P/CVE-utövare bry sig 8

om dessa troll och memes? Och vad är dessa memes egentligen? 

Memer är kulturella meningsenheter  (bild, text eller ljudfragment) som 9

utvecklas och sprids viralt genom att kopiera eller kombinera med andra 
enheter. Memes har blivit ett centralt sätt att kommunicera online och kan 
påverka hur vi ser världen och därmed forma våra åsikter. Internetmem består 
av bilder, bildtexter eller GIF. Vem som helst kan skapa, redigera och dela en 
meme. Limor Shifman hävdar att särskilt roliga eller ironiska memes har 
förmågan att främja politiskt och socialt deltagande .  10

   11

(1) Den ursprungliga iterationen av Wojak-meme uttryckte känslor som vemod, 
ånger eller ensamhet. Det har gradvis anpassats och avancerat av högerextrema 
meme-kulturen för att skildra liberaler med tomma uttryck. Syftet här är att 
visa att ”svenssons” inte ifrågasätter informationen som kommer från vanlig 
press och politik.  
(2) Doge -meme är en av de mest kända internetmemerna, som har anpassats 
på olika sätt för att reta en sorts föråldrad humor och stil hos individer och 
politiker. I högerextrema kretsar har det ofta kombinerats med nazistiska 
memorabilia för att bagatellisera våld av SS och Wehrmacht. 
(3) Pepe the Frog-meme har tillägnats av högerextrema onlineaktivister. Den 
symboliserar ”ett slags överlägsen nonchalans gentemot andra, som hjälper till 
att normalisera fientliga attityder till minoriteter och politiska motståndare” 

 e Zeeuw and Tuters (2020): Teh internet is serious business, p. 214. 8

 Dawkins (1976): The selfish gene, p. 192.9

 Shifman (2014): Memes in digital culture, p. 393.10

 Image references, left to right: Know Your Meme: Wojak; Know Your Meme: Doge; Anti-11

Defamation League: Pepe the Frog. 
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samt ”en slags anti-elit-arrogans och nedlåtande” . Det har blivit ikonen för 12

alt-höger.  

Internetmeme är grafik över visuella och textuella remixer som delas och distribueras 
i stor utsträckning online. De skildrar vardagliga situationer och uttrycker ofta 
slapstick, vilket är svårt att uttrycka i ord. Med en allmän vändning mot visuella 
element i kommunikation blir det alltmer omöjligt att ignorera memes - särskilt i 
politiska sammanhang. Som med all ny teknik har extremhögern varit snabba med att 
anpassa sig till de nya kraven för att fånga den bredare publikens uppmärksamhet och 
skräddarsy vit makt till jargongen i onlinegemenskapen. I en tid då memes har blivit 
ett universellt kommunikationsmedel har högerextrema grupper insett denna populära 
potential för politisering. De lägger mycket tid och energi på meme-produktion, 
sprider sin ideologi - ibland mer, ibland mindre öppet - och agerar enligt mottot: om 
meme är bra kan innehållet inte vara dåligt. Så vansinniga som dessa bilder kan 
tyckas är de viktiga eftersom de erbjuder en låg tröskel för att interagera med 
extremistiska idéer. 

Digital hatkultur 
Skapandet och delandet av memes, som en ritual i en imaginär gemenskap, kan 
främja en känsla av kollektiv tillhörighet bland dem som deltar i ganska spridda 
nätverk. På så sätt formar öppet humoristiska och ofarliga vardagsbilder politiska 
världsuppfattningar och opinionsbildande i det kulturella, förpolitiska rummet -
bortom stora ord och komplexa politiska manifest. Med denna deltagande praxis 
förändras rörelsernas och specifika organisationers roll i grunden . 13

Eftersom högerextrema aktörer inte har möjlighet att kontrollera de olika 
hatströmmarna på nätet, försöker de snarare lägga ut radikaliserat innehåll som sprids 
genom ökända bildkanaler, som 4chan och 8chan/8kun, och sociala medier. 
Följaktligen är det ofta svårt att avgöra om de inblandade aktörerna är organiserade 
eller inte - och om vissa högerextrema handlingar är kollektiva eller individuella. 
Eftersom ett organisatoriskt centrum verkar vara frånvarande fungerar extremistiska 
tendenser till stor del organiskt online. Sociologen Bharath Ganesh hänvisar till detta 
fenomen som ”digitala hatkulturer”; nämligen tidsmässiga allianser av online -
användare som använder trolling-taktik för att utmana meningsfull konversation 
online . Sådana hatkulturer agerar vanligtvis på olika plattformar och lämnar efter 14

sig en konstig blandning av vulgaritet, humor och propaganda. De agerar som en 
"svärm", söker skadeglädje och tycker om att se andra människor lida av trollningen.  

Den lösa strukturen i dessa hatkulturer gör ansträngningar att kontrollera dem nästan 
meningslösa. Deras anhängare kommunicerar främst genom bilder och språk som 

 Miller-Idriss (2019): What makes a symbol far right?, p. 127.12

 Bogerts and Fielitz (2020): The visual culture of far-right terrorism. 13

 Ganesh (2018): The ungovernability of digital hate culture.14
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normaliserar våld mot minoriteter, och därför bidrar massförbrukningen av dessa 
material till desensibilisering. Dessutom etablerar de anonyma innehållsskaparna en 
budgivningskultur som gradvis minskar steget från ren diskurs till terror. De mest 
extrema exemplen på detta har antagits genom attackerna i Christchurch, El Paso och 
Halle. Det här är kulminerande händelser som har sina rötter i just de grupper som 
kombinerar extremistiska ideologier med en cynisk dos humor. Svaren på 
Christchurch-attacken inom dessa högerextrema extremistiska nätgemenskaper har 
varit lika störande som själva attacken. De kombinerar infantil humor, nynazistiska 
anspelningar och uppenbart förakt för mänskligheten. Till exempel spred användare 
på de ökända bildkanalerna ögonblicksbilder från den livestreamade videon av 
angriparen, där avrättningen av en muslimsk man genom ett nära skott mot huvudet 
kunde ses och blandade om dessa brutala bilder med meme -avatarer.  

Högerhögeraktörer har anpassat sig till tankesätt och uttryckssätt i sociala nätverk: 
politiken måste vara underhållande; bryt tristess; och referenselement i 
populärkulturen. 

De förolämpningar och tuffa attityder som sprids på dessa kanaler har blivit 
nyckelegenskaper för bildbaserade forum, vars användare har blivit en central resurs 
för extremhöger extremistisk rekrytering . Det nära samspelet mellan hat, 15

nedvärdering och nöjen är därför ingen slump. Den använder sig snarare av en form 
av kränkande humor som har etablerat sig särskilt genom digitala subkulturer och 
som utlöser en samhällsbyggande dynamik. Efter denna tumregel har 
extremistgruppers ofta hierarkiska strukturer alltmer ersatts av så kallade svärmar. I 
de flesta fall är det svårt att avgöra vilken typ av onlinebeteende som är organiserat-
och vilket som drivs av organiska bottom-up-processer. Och ändå är detta inte en 
svaghet, eftersom de organiserade aktörernas roll och mål har förändrats: det är nu 
deras specifika syfte att få individer att engagera sig och anpassa sig till extremistiska 
idéer i avsaknad av kontakt med den "verklig världen". Detta fungerar bäst genom 
skämt, upptåg och parodi och anpassar sig därmed till onlinemiljön, som är full av 
oklarheter, bus och obehag.  

Varianter av humor i det högerextrema ekosystemet 
Extremistiska berättelser är utformade för att färdas snabbt inom onlineekosystemet 
och sprida sitt inflytande över olika plattformar. Forskning utförd av Julia Ebner och 
Jacob Davey om manipulationskampanjer som utförs av högerextrema aktörer för att 
påverka viktiga nationella val i hela Europa och i USA har kastat värdefullt ljus på 
hur högerextrema kampanjer som organiserats på utkanten av plattformar sprids 
genom onlineekosystemet . Samma taktik är uppenbar i samband med hur 16

högerextrema extremister arrangerar sina bilder och budskap i utkanten och sprider 
dem på vanliga plattformar för att radikalisera normerna. Till exempel fungerar 
meddelandestavlor, forum och vloggar, såsom Reddit, YouTube och 4chan, som 

 Hawley (2017): Making sense of the alt-right, p. 82.15

 See, for example, Davey and Ebner (2017): The fringe insurgency. 16
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områden för rekrytering, mobilisering och identitetsbildning; bildkanaler, som 4chan, 
är där memes skapas och delas, till exempel. Mer samordnade kampanjer som 
smutskastning, trolling- eller hashtag-kampanjer organiseras genom krypterade 
meddelandeprogram, till exempel Telegram och WhatsApp. Dessa skulle till exempel 
inkludera hashtag-kampanjer för att stärka stödet för populistiska högerpartier under 
val eller trolling - och kränkande kampanjer mot utvalda individer. Sådana kampanjer 
- oavsett meme-/hashtagbaserade eller trolling - sipprar sedan in på vanliga sociala 
medier som Twitter, Facebook och Instagram, samt kommentarsektioner på 
nyhetssajter . 17

Bildkanaler, som 4chan, är en typ av diskussionsforum uppdelat i olika 
avdelning, var och en innefattande en diskussionstråd. Alla användare kan 
starta en tråd genom att lägga upp en bild som det inledande inlägget. 
Användare kan sedan bidra till denna tråd genom att svara med text, bilder 
eller citera tidigare kommentarer/bilder. Det finns inget krav på att registrera 
ett användarnamn och majoriteten av användarna postar anonymt. 

Den typ av humor och graden av ytterlighet beror på plattformskulturen. Som 
kommer att visas nedan kräver vissa plattformar specifika former av humor och de 
potentiella riskerna mot radikalisering beror på vilka plattformar som är måltavla och 
i vilka utrymmen innehållet konsumeras. 

Humor och radikalisering på marginella plattformar 
Inom den högerextrema onlinemiljön fylls forum, bildkanaler och 
meddelandeprogram med hatiskt innehåll med en ironisk och humoristisk ton. 
Specifikt fungerar humor och ironi som ett verktyg för att normalisera och trivialisera 
högerextrema troper och våld. Om individer kontinuerligt utsätts för till synes 
”lekfulla” bilder med till exempel underliggande antisemitiska och rasistiska 
undertoner, har dessa tankar och övertygelser potential att normaliseras och förankras 
i dessa samhällen . Inte bara upprepad exponering utan också brist på motstånd inom 18

chan-samhällena förstärker sådana mikroaggressioner. 

Att omfamna och tro på denna nya verklighet ses inom den extremhöger 
extremistiska scenen som "rödpillning". Denna process beskriver ett "politiskt 
uppvaknande" som ger individer makt genom att hjälpa dem att inse att rasmångfald 
är den centrala skiljelinjen som samhällen bygger på - en förmodligen hemlig 
kunskap som andra (som tog det "blå pillret") inte är medvetna om (se info rutan 
nedan). Ser man mot klassiska radikaliseringsteorier är en känsla av tillhörighet och 
sammanhållning i grupp också viktig. Humor och skämt kan erbjuda en känsla av 
identifiering med en grupp och ett utbyte av ideologisk tanke genom dessa bilder och 
ironiska referenser. Memerna är erkända för vad de är och vad de betyder inom den 
högerextrema scenen men verkar ofta obskyra för annan publik. Dessa skämt hjälper 

 Ebner (2019): Counter-creativity, p. 172.17

 Marwick and Lewis (2018): Media manipulation and disinformation online, p. 37. 18
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till att "vårda solidariteten" genom en gemensam känsla av "(sub) kulturell 
kunskap" . Dessutom riktar sig skämt och ironiska referenser ofta till en utegrupp 19

och sår mer hat och förakt för minoritetsgrupper och "eliten" mainstream . Som 20

sådan bildas en känsla av kollektiv identitet där motvilja och uppfattat offerskap 
kombinerat med en känsla av överlägsenhet och rättighet över en utegrupp inspirerar 
individer att vidta åtgärder. Denna speciella berättelse riktar sig till dem som känner 
sig oförmögna att relatera till "mainstream"-kulturen och det förstärkta budskapet att 
vita (manliga) personer är de verkliga "offren" för politisk korrekthet, "tvingad" 
multikulturalism och radikal feminism.  

"Rött piller" är en term som används av alt-högerrörelsen för att beskriva att 
någon är fullt politiskt och rasistiskt medveten om vad som händer runt 
omkring dem. Det ”röda pillret” hänvisar till filmen ”Matrix” från 1999, till en 
scen där huvudpersonen kan välja mellan ett liv i okunnig lycka (blått piller) 
eller se världen som den är (rött piller) ” . 21

Humor och radikalisering på vanliga plattformar 
Marginalplattformarna och bildkanaler fungerar inte bara som ett område för 
mobilisering och identitetsbildning, de sätter också grunden för att samordna och 
organisera onlinekampanjer på vanliga plattformar. Högerhögeraktörer uppmanar 
medvetet sina följare att lägga upp innehåll i ironiska format för att skapa nya 
virtuella allianser och för att införliva högerextrema teman i den offentliga debatten. I 
den meningen kan satir och ironi också användas som en strategi för att långsamt 
flytta den offentliga diskursen och vidga "Overton -fönstret" om vad som anses 
acceptabelt eller inte . 22

En viktig taktik här är att nå ut till det bredare spektrumet av de högerextrema 
underrörelserna; det vill säga individer som inte nödvändigtvis faller under 
spektrumets extrema ände, men som kan ha invandringsfientliga känslor, stödja 
radikala högerpopulistiska partier och politiker, och/eller tror att yttrandefriheten 
hotas av en kultur av politisk korrekthet. Bland extremhögern kallas dessa delrörelser 
svenssons, (de sovande) - potentiella målgrupper som kan radikaliseras genom att 
utnyttja ovanstående klagomål . 23

Medan marginalplattformarna förblir viktiga för extremhöger extremister, fungerar de 
vanliga plattformarna som en viktig väg när det gäller att nå ut till större publik. 

 Greene (2019): “Deplorable” satire, pp. 41–42.19

 ibid.20

 Radicalisation Awareness Network (RAN) (2019): Far-right extremism, p. 13. 21

 See, for example, Conway (2020): Routing the extreme right, pp. 110–111; Greene (2019): 22

“Deplorable” satire, p. 36. 

 Nagle (2017): Kill all normies.23
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Innehållet och bilderna på chan-kanalerna är det som är viktigt här. Användare 
kommunicerar anonymt och främst genom bilder. Bilderna är lekfulla och 
överskrivna med humoristisk och ironisk text, som distraherar från och delvis döljer 
deras egentliga rasistiska och hatfyllda natur. Några av dessa förment lättare, mindre 
öppet extremistiska memes distribueras sedan till vanliga plattformar. I detta 
sammanhang är meme-kulturen ett viktigt verktyg som används av högerextrema 
extremister för att antyda att det de säger inte ska tas på allvar och att deras retorik är 
"ofarlig" eller "bara för skratt”. 

Den ökade synligheten av sådant innehåll på vanliga plattformar utgör ett problem för 
både sociala medier och motståndare när det gäller att försöka mildra det 
högerextrema hotet. Högerhöger extremister är mycket skickliga på att maskera sin 
taktik och hålla sig inom gränserna för juridiskt tal och reglerna för olika plattformar. 
Som sådan tenderar innehållet som är tillgängligt på de mer synliga, vanliga 
plattformarna att "tonas ned" eller "saneras" jämfört med innehållet på 
marginalplattformar och privata grupper . 24

Det finns två huvudorsaker till detta: 
1. Stora plattformar som Twitter och Facebook har utsatts för allt större tryck från 
regeringar att ta bort olagligt, rasistiskt innehåll och hatprat, och därför har 
extremhögern blivit mer försiktiga när det gäller vad de lägger ut på vanliga 
plattformar; 
2. Mer subtilt, humoristiskt innehåll ger större möjlighet att resonera med och gradvis 
radikalisera normerna.  

Meme-kampanjer som letar sig in på vanliga plattformar från marginalen exponerar 
extremhöger extremistiskt innehåll för dem som kan vara mottagliga eller ”utsatta”-
dvs potentiellt sympatiska för högerextrema idéer, men inte på djupet i marginalerna. 
Eftersom dessa memes är humoristiska och ironiska är det mer sannolikt att de lockar 
till sig ett högre engagemang. Detta är ett mer subtilt och top-down sätt för potentiell 
radikalisering, vilket kan leda till en större nedsänkning i extremhöger utkant. Som 
Alice Marwick och Rebecca Lewis noterar är de "mildare" memerna avsedda som en 
"gateway drug" inkörsport till de mer extrema elementen i högerextrema ideologi . 25

Humor och radikalisering via messenger-appar 
Tillsammans med en generell förskjutning av kommunikation mot privata messenger-
appar, använder högerextrema extremister alltmer messenger-appar för att sprida 
hatiskt innehåll och grov humor. Deplatforming från sociala medieplattformar (se 
inforuta nedan), liksom de integritets- och säkerhetsfunktioner som sådana 
messenger-appar ger extremister, är några av anledningarna till detta skifte. Medan de 
delar mycket innehåll i interna grupper, som är tänkt att distribueras i andra 
sammanhang, sprids skadligt innehåll strategiskt i en bredare, mer offentliga 

 Ekman (2018): Anti-refugee mobilization in social media, p. 6.24

 Marwick and Lewis (2018): Media manipulation and disinformation online, p. 37. 25
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chattgrupper, till exempel i messengergrupper av idrottsföreningar, arbetsgrupper och 
skolklasser. Lärare blir särskilt chockade när de upptäcker vilken typ av innehåll som 
sprids förklädd till humor. Faktum är att det inte nödvändigtvis är internetkunniga 
politiska aktivister som använder dessa plattformar för att dela upprörande bilder och 
försöker etablera sig som tabubrytare. Istället är det ofta vanliga ungdomar som 
försöker locka till uppmärksamhet med kränkande material som många kanske inte 
direkt karaktäriserar eller känner igen som extremister. Utan att nödvändigtvis ha för 
avsikt att göra det bidrar dessa unga människor till spridning och normalisering av 
extremistiska idéer. Som Cynthia Miller-Idriss med rätta påpekar: ”De avser att 
provocera eller förolämpa, och betydelsen kan komma senare” . 26

Utmaningar och rekommendationer för P/CVE motstånd 
-utmaningar 
Som vi vet från vardagliga interaktioner är humor och ironi ibland svårt att avkoda. 
Detta blir ännu mer problematiskt när man försöker analysera humor i onlinevärlden, 
där ironin hyllas som ett centralt motkulturellt element. Att leka med överdrift och 
ironi och reaktionerna från den varierade publiken är en väsentlig del av den 
provocerande taktiken. Således är det mycket svårt att reglera och motverka digitala 
hatkulturer. Det finns inga tydliga gränser för vad som exakt bör motverkas, eftersom 
många av memerna som cirkulerar på vanliga plattformar verkar ofarliga och ligger 
ofta inom gränserna för lagen och/eller plattformens regler. Därför har vi ofta inte att 
göra med uppenbart olagligt innehåll utan snarare "potentiellt radikaliserande" 
innehåll, som kan vara svårt att identifiera - och ännu svårare att ta bort. Den 
populära tanken att försöka motverka extremistisk humor med en form av alternativ 
humor har visat sig mycket svår i detta sammanhang. 

Högerhöger digitala subkulturer tenderar att vara immuna mot demokratiskt 
ingripande eftersom de är skeptiska till någon utomstående intervention. Utan att tala 
det skadliga språket i dessa ögrupper är det svårt att göra motargument hörda. Med 
tanke på att många av dem inom det högerextrema extremistspektret hävdar att de är 
offer för en "elitistisk" konspiration som syftar till att "försvaga" eller "radera" 
västerländsk kultur och/eller vita människor, möts demokratisk intervention från 
själva folket som de ser som ”fiender” av motstånd. De som utmanar högerhöger 
förtalas ofta, trollas vidare, anklagas för att vara "överkänsliga" och konfronteras med 
påståendet att memes är utformade bara för skratt. Å andra sidan kan stängning av 
människor och deplatformering också leda till att förstärka narrativet att 
yttrandefriheten är begränsad till vanliga eliter och eventuellt samla mer stöd för 
extremhögern.  

Deplattformering på sociala medier avser borttagning av konton för 
individer eller grupper på sociala medier efter brott mot plattformsregler. 
Deplatforming kan också syfta på att förbjuda användare i andra sammanhang, 
till exempel molntjänster eller webbplatser. Det centrala målet är att begränsa 

 MacFarquhar (2019): O.K. hand sign is a hate symbol. 26
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personens eller gruppens förmåga att dela information eller idéer till en bred 
publik. Under de senaste åren har ett antal högerextrema ”influencers” och 
rörelser deplattformerats från vanliga sociala medier .  27

Normalisering och bagatellisering av våld genom humor och memes eller 
förlöjligande av marginaliserade grupper genom trollingkampanjer har potential att 
avtrubba mottagarna och leda till verkligt våld. Med tanke på det decentraliserade, 
globala och online-samhälle inom vilket högerextrema extremister verkar, är det en 
svår utmaning för lokala motståndare som behöver hålla sig uppdaterade om den 
snabbt föränderliga utvecklingen inom de globala och lokala högerextrema 
rörelserna. På samma sätt är trovärdighet viktigt när det gäller motberättelser, och 
generationsklyftan gör det svårare att förstå och utnyttja de mycket nischade 
onlinekulturerna, bilderna och språket som används. Eftersom de flesta nuvarande 
motståndare inte har vuxit upp med modern digital teknik har de naturligtvis 
svårigheter att hantera den accelererade - till stor del bildbaserade - 
kommunikationen. 
Eftersom grupptrycket är högt i skolsammanhang rapporterar lärare efterapningar. 
Unga människor är ofta inte medvetna om var humor slutar och indoktrinering börjar. 
Denna linje blir ytterligare otydlig av flytande växlingar från offentliga till privata 
konversationer. Därför kan humor fungera som ett effektivt sätt att tränga in i privat 
kommunikation, vilket gör det lättare att direkt påverka människor. Eftersom det så 
kallade mörka sociala är svårt att övervaka för forskare och motståndare, förblir 
mycket av dessa kommunikationskanaler ogenomskinliga. Som ett resultat upptäcker 
utomstående, som lärare eller föräldrar, ofta bara potentiellt skadligt beteende i dessa 
kanaler när en viss tröskel har passerats. 
Därför släpar motståndarna efter den nya teknikkunniga generationen av 
högerextrema extremister som har anpassat sig till språket i digitala kulturer, och 
reagerar - om alls - mest på nya trender istället för att proaktivt sätta upp utbildningar 
och ompröva och anpassa befintliga metoder i det digitala sammanhanget. Denna 
klyfta orsakas till stor del av en generationsskillnad: medan högerhögern påverkar 
särskilt millennials som vuxit upp med digital teknik, underskattar motståndare ofta 
digitala och meme-kulturens roll eftersom de inte är viktiga i deras vardag. Ändå 
finns det sätt att stoppa den virala kraften hos högerextrema meddelanden i en 
humoristisk skepnad. Nedan beskriver vi några rekommendationer för att övervinna 
dessa utmaningar. 

Rekommendationer för åtgärder 
Förbättra läskunnigheten 
Det är en viktig del av humor att dra gränsen mellan dem som förstår och de som ser 
dumma ut, liksom mellan dem som skrattar åt andra och de som förnedras. I själva 
verket är humor en social praxis som bär flera uteslutande mekanismer. Som sådan 
kräver det specialiserad kunskap för att förstå det och reagera på lämpligt sätt - för att 
avgöra om man gillar skämt eller inte. Det är särskilt svårt att hantera den komplexa 

 Rogers (2020): Deplatforming, p. 214. 27
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dynamiken i humoristiska memes utan djup kunskap om språket och praxis i 
onlinekulturer. Detta kräver följande: 
• Utveckla och stödja fler resurser som syftar till att förstå levande onlinekulturer som 
högerextrema aktörer drar nytta av; 
• Förbättra läs- och skrivkunnigheten när det gäller memes, koder och symboler 
online så att de verkar autentiska när de umgås med unga människor; 
• Skapa effektiva partnerskap med tekniksektorn och forskare för att utveckla 
kunskap om ny utveckling. 

Övervakning och utbyte 
När väl läskunnigheten på den extremistiska grunden för strategisk humor är 
etablerad är nästa steg att noga övervaka dynamiken kring högerextrema meme-
kulturer. Onlinekulturer utvecklas snabbt till extremistiska rörelser, vilket syns i 
konspirationskulten kring QAnon och den anti-regeringsmilis i USA som kallas 
boogaloo-rörelsen. Det är därför viktigt att: 
• Öka kunskap och förståels när det gäller kulturella metoder och strukturer i radikala 
nätmiljöer; 
• Reagera snabbt på ny utveckling och innovation; 
• Använd denna kunskap för att hjälpa unga människor att identifiera potentiellt 
skadligt eller hatiskt innehåll och öka medvetenhet om mer subtil rasistisk 
terminologi eller bildspråk och hundvisslor; 
• Lär dig lärdomar från tidigare fallgropar och misslyckanden i praktiken och förstärk 
inte oavsiktligt budskapen från extremister och terrorister. 

Hantera extremistisk humor: Gå ej i fällan - och gör ingen skada! 
Varje sorts ingripande mot rasistiska och högerextrema former av humor måste 
eliminera oavsiktliga konsekvenser så långt som möjligt. Få saker spelar mer i 
högerextrema aktivisters händer som en skandaliserad och upprörd reaktion som helt 
missar poängen. Humoristiska kampanjer är skräddarsydda för att utlösa 
överreaktioner och för att göra dem till en meme direkt. Därför, genom att dela 
provocerande humoristiskt innehåll, kalkylerar extremistiska aktörer med reaktioner 
och upprördhet från en bredare, vanlig publik - särskilt medias sensationsjakt. Både 
motståndare och journalister måste därför: 
• Strategiskt ignorera överdrivna och vilseledande uttalanden och bildmaterial - inte 
svälja betet.  
• Isolera extremistisk humor - och därför extremistiska idéer . Den första prioriteten 28

är att inte förstärka meddelanden som kan skada det vidare samhället eller till och 
med direkt gynna högerextrema kampanjer. 
• Avslöja det skadliga innehållet i extremistisk humor, men först när en viss tröskel 
har passerats . 29

• Förstå motivationen bakom varför människor sprider visst giftigt innehåll, för att 
kunna besluta om ingripanden. 

 Donovan and Boyd (2018): The case for quarantining extremist ideas. 28

 Philipps (2018): The oxygen of amplification, p. 10. 29
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• Peka på källorna till skadligt ideologiskt innehåll. Att veta de faktiska källorna och 
innebörden av innehållet kan få individer att ompröva att dela sådant förmodat 
humoristiskt innehåll i framtiden. 

Stödja motståndskraftiga samhällen och bygga allianser 
Till skillnad från den hierarkiska strukturen för högerextrema organisationer 
utvecklas digitala (hat) kulturer organiskt. Detta innebär att det ofta inte är möjligt att 
isolera drivkrafter från större plattformsdynamik. För att delta i onlinediskussion är 
äkthet och kreativitet den valuta som gör att innehåll sprids - och i slutändan - är 
relevant. Därför är väl avvägda inlägg lika bra på att spridas över gemenskaper och 
plattformar. Kort sagt: form slår innehåll och massan trumfar expertisen. Motsåndare 
måste acceptera att konstgjorda ingrepp utifrån ofta gör mer skada än nytta. Faktum 
är att den som röjer sig själv som en motståndare och uttalar sitt uppdrag på 
onlineforum kommer sannolikt att avsluta en konversation. Motståndare skulle 
riskera att sätta sig över samhället och framstå som nedlåtande. Att dölja sin identitet 
kan emellertid orsaka etiska problem eftersom det inte är lämpligt att göra motståndet 
anonymt. Trots denna strukturella nackdel kan utövare arbeta med följande: 
• Bygg upp effektiva partnerskap med sociala medieinfluencers och progressiva 
grupper, som har ett starkt inflytande på deras anhängares och anhängares åsikter. 
Sådana allianser fungerar som mycket mer effektiva multiplikatorer av budskap än att 
försöka blåsa upp innehåll på egen hand. 
• Främja förtroende och trovärdighet och acceptera att bygga digitala gemenskaper är 
en lång process och kan bara bli framgångsrikt om det finns en hög grad av 
trovärdighet oberoende av organisatoriska begränsningar. 

Håll dig uppdaterad om utvecklingen på nätet 
Onlineutrymmet är föremål för snabba och mycket dynamiska förändringar. 
Identifiering och kunskap är de första stegen för att övervinna denna utmaning. 
Därför är det viktigt att: 
• Kunna identifiera olika högerextrema koder och bilder maskerade med humor. 
• Förstå spridningsstrategierna, liksom de olika målgrupperna. 
• Var medveten om de olika "push" och "pull" faktorerna; specifikt, förstå att dessa 
budskap kan vara särskilt attraktiva för dem som känner sig marginaliserade av den 
vanliga kulturen och strävar efter att uppnå en känsla av tillhörighet. Naturligtvis är 
verkligheten mer nyanserad än så, men det måste erkännas att dessa faktorer är 
viktiga för individen. 
• Medborgarutbildning bör också spela en nyckelroll när det gäller att avskaffa och 
konfrontera många av de myter som cirkulerar inom dessa onlinegrupper - och i 
vidare kretsar. 

Högerhöger extremism har ändrat utseende med digitaliseringens ankomst. De 
interaktiva elementen i sociala medier och fler marginella forum har väsentligt 
förändrat hur högerextrema ideologier kommuniceras och i sin tur haft effekt på 
rekrytering och våld. Som detta dokument har visat är detta inte bara en kortlivad 
trend utan ett allvarligt problem som går utöver den lokala nivån och får långtgående 
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konsekvenser för att motverka det högerextrema hotet. När extremister sprider sin 
ideologi som transgressiva upptåg, erbjuder de nya incitament att agera på nationens 
och ”rasens vägnar” och därmed kommunicera våld mot minoriteter som en kul 
handling. Ändå är dessa skämt inte roliga längre. De våldsamma fantasierna som 
vävs in i dessa kvicka berättelser kan fungera som allvarliga acceleratorer för 
massvåld som måste motverkas som sådana.  
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Resurser  
CARR Guide to Online Radical-Right Symboler, Slogans and Slurs: Denna 
rapport från Center for Analysis of the Radical Right beskriver de viktigaste 
symbolerna, slang, kodade referenser och terminologi som används av extremhöger 
extremister idag. Den första delen av denna undersökning kommer att fokusera på 
nyckelbilder, allt från keltiska korset till forntida germanska runor, med tonvikt på 
användningsfrekvens och förändringar över tiden - till exempel det senaste sättet på 
vilket 'Pepe the Frog' har fungerat som stenografi för olika högerextrema teman. 

KnowYourMeme: KnowYourMeme är världens största onlinedatabas som forskar 
och dokumenterar viralt onlinematerial. KnowYourMeme innehåller avsnitt för 
bekräftade, inlämnade, deadpooled (avvisade eller ofullständigt dokumenterade), 
undersökande och populära memes. 

Meme War Weekly: Meme War Weekly är ett nyhetsbrev som tar upp politiska 
meddelanden som kommer från vildmarken på internet, producerat av projektet 
Technology and Social Change på Harvard Kennedy Schools Shorenstein Center on 
Media, Politics and Public Policy. Varje vecka kommer vi att titta noga på 
användningen av populära slagord och bilder och hur de förändrar politiska samtal. 

Tech Against Terrorism: Tech Against Terrorism är ett initiativ som lanserades och 
stöds av FN: s verkställande direktorat för bekämpning av terrorism (UN CTED) som 
arbetar med den globala teknikindustrin för att ta itu med terroristanvändning av 
internet samtidigt som man respekterar mänskliga rättigheter. Initiativet innehåller 
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bland annat en plattform för terrorisminnehållsanalys (kommer snart) och en aktuell 
podcast om de senaste trenderna inom extremistiska onlinescener. 

Urban Dictionary: Urban Dictionary är en folkbokförd onlineordbok för slangord 
och fraser. Ursprungligen var Urban Dictionary tänkt som en ordbok med slang- eller 
kulturella ord eller fraser, som vanligtvis inte finns i vanliga ordböcker, men det 
används nu för att definiera vilket ord, händelse eller fras som helst. Ord eller fraser i 
Urban Dictionary kan ha flera definitioner, användningsexempel och taggar.  
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