
FÖRDOMAR OCH FOBIER
E N  D A G  F Ö R  A T T  M O T V E R K A

En sammanfattning av temadagen den 30 mars 2007 i Göteborg



Foto: Johan Wingborg
Text: Johan Bergsten
Layout: Karin Mossberg

Innehåll

Fördomar och fobier – inledning 3

Fördomar en grogrund för hatbrott 5

”Vi måste prata med varandra”  6

Rätten att behandlas lika  8

Hetero är normen i vården  10

Anmälda hatbrott läggs ner  12

State of mind

– två konstnärers berättelser  15

Muslimer klumpas ihop   16

Svårt att bevisa hatbrott  18

En dag som väckte många tankar 20

Bilder som suddar ut gränser  22



 FÖRDOMAR OCH FOBIER 3

Hela 350 människor fanns på plats under temadagen fördomar och fobier. Deltagarna välkomnades av musik på morgonen 
innan temadagen hade startat. Talal Ismail (överst t v) spelade oud och sjöng och Sten Löfman spelade piano. Ett av inslagen 
under dagen var idéhistorikern Mohammad Fazlhashemi (nederst t v) som talade om islamofobi och föreställningar om ”den 
andre”.

Fördomar och fobier
Hatbrott, HBT, heteronormativitet, homofobi, islamofobi, mänskliga rättigheter och rasism. Det 

var några av de ämnen som stod i fokus under temadagen Fördomar och fobier på Handelshög-
skolan i Göteborg den 30 mars.

Auktoriteter på området avhandlade temat utifrån sina olika utgångspunkter inför de 350 intresserade 
som fi ck plats i Malmstenssalen.

Målgrupp för temadagen var människor som arbetar inom utbildning, hälso- och sjukvård, social-
tjänst, ideella organisationer, politik och kultursektorn samt professionellt verksamma och högskolestude-
rande inom polis och rättsväsende.

Bakom arrangemanget stod Brottsoffermyndigheten, Tryggare och Mänskligare Göteborg (Göte-
borgs Stads centrala brottsförebyggande råd), Jämställdhets- och Mångfaldsenheten i Göteborgs Stad och 
Levande Historia i Göteborg.

Följande sidor är en dokumentation av temadagen, inklusive ”mingel” och förhandsvisning av utställ-
ningen ”Min bästa bög” på Röhsska museet som avslutade dagen.
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Så avslutade Margareta Bergström, generalse-
kreterare för Brottsof-
fermyndigheten, sitt 

inledningsanförande inför tema-
dagen Fördomar och fobier. 

Just Brottsoffermyndig-
heten var en av arrangörerna 
bakom konferensen, och Mar-
gareta Bergström berättade att 
myndighetens uppdrag är att 
främja brottsoffers rättigheter, 
behov och intressen.

– Varje år fördelar vi drygt 
30 miljoner kronor ur brottsofferfonden, medel som 
bland annat används till ideellt arbete och forskning 
om brottsoffers situation, förklarade hon.

Stort intresse för seminariedagen
Hon konstaterade att intresset för temadagen var 

mycket stort.
– Representanter för rättsvä-

sende, utbildning, socialtjänst, ideella 
organisationer, politik och näringsliv 
har bjudits in, och hela 350 personer 
har kommit hit. Det är alldeles fullt här 
i Malmstenssalen. Vi har till och med 
tvingats säga nej till en del på grund av 
platsbrist, sa hon.

Det behövs kunskap
Att sprida kunskaper om fördomar och fobier är nå-
got som Brottsoffermyndigheten ser som mycket vik-
tigt, fortsatte hon.

– Fördomar och fobier utgör en grogrund för 
hatbrott, brott som i sin tur handlar om att kränka 
människor för vilka de är, för deras egen identitet.

Fördomar en 
grogrund för hatbrott

”…när vi genera-
liserar så riskerar 
vi att dra förhas-

tade slutsatser och 
döma snabbt.”

– Vi människor måste kategorisera och generalisera, annars drunknar vi i detal-
jer. Men när vi generaliserar så riskerar vi att dra förhastade slutsatser och döma 
snabbt. Så föds fördomar. Därför har jag bestämt mig för att lyssna förutsättnings-
löst på dagens föreläsare.

– Hela 350 personer har kommit idag för att 
vara med på temadagen Fördomar och fobier. 
Det är helt fullt här i Malmstenssalen, och av 
utrymmesskäl tvingades vi tyvärr säga nej till en 
del, sa Margareta Bergström, Brottsoffermyn-
dighetens generalsekreterare.
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Göran Johansson tog 
biografer som ex-
empel på dåliga mö-

tesplatser. Efter biofi lmen går 
man som regel ut på baksidan 
där det ”ofta är kolsvart”, som 
han uttryckte det.

– Och det är synd, för ef-
ter en fi lm har man ofta funde-
ringar som man kanske skulle 

vilja prata med någon om.
Undantag fi nns dock, fortsatte Göran Johans-

son. 
 – Bergakungens sal, den nya bio-

grafen i Göteborg, är just en sådan mö-
tesplats som jag talar om. När fi lmen är 
slut går man ut vid den upplysta entrén, 
och där fi nns ett kafé där man kan sätta 
sig och prata om känslor och tankar 
som fi lmen kanske har väckt.

Vasagatan en mötesplats
Vasagatan i centrala Göteborg har 
också blivit en plats där människor 
kan träffas och utbyta erfarenheter, 
fortsatte han.

– Där det förr låg korvstånd har det nu blivit ka-
féer, alltså mötesplatser för samtal. Det fi nns numera 
många sådana mötesplatser i vår stad, något som jag 
ser som en framgångsfaktor.

Han konstaterade att segregationen är ett av 
kommunens största problem.

– I arbetet mot segregation och fördomar har 
just mötesplatser en stor betydelse. För vi måste prata 
med varandra istället för om varandra. Därför ska vi 
se till så att vi får ännu fl er platser där vi kan mötas.

Göran Johansson talade i egenskap av repre-
sentant för Göteborgs Stad, eller närmare bestämt 
Tryggare och Mänskligare Göteborg som är stadens 
brottsförebyggande råd och en av arrangörerna bak-
om temadagen.

Det fi nns mycket att göra
I sitt anförande berättade han om den process som 
ledde till att rådet fi ck den organisation som den har 
idag.

– Vi kom fram till att Tryggare och Mänskligare 
Göteborg inte skulle vara som en vanlig organisation 
i kommunen, utan istället ha möjlighet att arbeta mer 
fristående. Det ger bättre förutsättningar att skapa 

nätverk och jobba tillsammans med ex-
empelvis frivilligorganisationer.

Samarbetet med universitet är också 
viktigt, fortsatte han.

– Inom universitetet fi nns en enorm 
kunskap på detta område som rådet kan 
dra nytta av.

Det är framför allt är två grupper, 
invandrare och HBT-personer, som drab-
bas av fördomar och fobier, konstaterade 
han.

– En utredning visar att de fi nns en 
hel del att göra för HBT-personers situation i Göte-
borg.

Han sa också att det var glädjande att så många 
fanns på plats på konferensen från så många olika yr-
kessektorer.

– Det tyder på ett brett engagemang och en in-
sikt om att fördomar är ett problem för hela vårt sam-
hälle.

”Vi måste prata 
med varandra”

”Därför ska vi 
se till så att vi 
får ännu fl er 
platser där vi 
kan mötas.”

– En icke tolerant stad är en stad utan framtid. Därför är jag glad att det har vuxit 
upp en rad mötesplatser i Göteborg. För där man möts där pratar man, och det är 
när man pratar med varandra som fördomar bekämpas.

Så sa kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson i sitt tal på temadagen.
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När vi generaliserar och sorterar så innebär 
det också att vi förenklar. Motivet till för-
enkling är att greppa tillvaron och resultatet 

blir ofta att man favoriserar den grupp som man själv 
tillhör, fortsatte han.

Diesen använde termen ”in-grupper” om så-
dana grupper.

– Det kan vara den egna familjen, ens kolleger 
eller kommunen Göteborg. Karakteristiskt är att man 
är positivt inställd till in-gruppen.

De andra, ”de som är såna”, tillhör ”ut-grup-
pen”, fortsatte han.

– Människorna där betraktas inte som individer 
utan klumpas ihop. Det förhållningssättet måste mot-
arbetas eftersom det skapar kulturella stereotyper och 
banar vägen för fördomar.

I sitt anförande hänvisade Christian Diesen till 

forskning som redovisas i hans bok Likhet inför la-
gen.

– Resultaten visar att det inte behöver fi nnas 
någon historisk eller rationell grund för inställningen 
som rättens representanter har under en rättegång. En 
positiv attityd bygger ofta på en värdegemenskap med 
den åtalade. 

Diskriminering kan vara omedveten
Negativ särbehandling, å andra sidan, kan bero på 
diskriminering som antingen är medveten, strukturell 
eller omedveten, förklarade han.

– Den medvetna diskrimineringen har sin gro-
grund i uppfattningen att ”vi som diskriminerar är 
bättre än de andra”.

Den strukturella diskrimineringen utgår från ett 
synsätt som leder till negativ särbehandling i prakti-
ken. Han exemplifi erade med husfadern som norm.

Rätten att 
behandlas lika
Principen om likabehandling fi nns i vårt rättsväsende. Men sortering och favorise-
ring leder till att människor behandlas olika i praktiken.

Det konstaterade Christian Diesen, professor i processrätt, i sitt föredrag 
(O)likheter inför lagen.

– Tendensen att klumpa ihop människor i ”in-grupper” och ”ut-grupper” måste motarbetas, eftersom det banar vägen för fördo-
mar, sa professor Christian Diesen.
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– Utifrån den normen är det så att kvinnan till-
hör mannen. Om våldtäktsmål bedöms på sådana 
grunder får det förstås konsekvenser. Anklagelse om 
övergrepp på den egna kvinnan kan leda till reaktio-
ner som: ”Man kan väl inte ta något som man redan 
har!”

Den tredje typen av diskriminering som Diesen 
kommenterade var den omedvetna.

– I det fallet är det ens egen el-
ler den egna gruppens värderingar som 
ligger till grund för diskrimineringen. 
Socialpsykologiska mekanismer och 
kulturella fi lter får till följd att man 
omedvetet tar steg bort från principen 
om likabehandling.

I det här sammanhanget pekade 
Christian Diesen på den etniska tillhö-
righetens betydelse.

– Det fi nns en tydlig tendens att invandrare sär-
behandlas negativt vid misstanke om brott.

Statistiken missvisande
Statistiskt är invandrare överrespresenterade på en 
rad punkter, fortsatte han: de anmäls oftare, utreds 
mer noggrant och anhålls, häktas och åtalas oftare. 
Nästan lika många människor med invandrarbak-
grund som etniska svenskar döms också, trots att 
den förstnämnda gruppen bara utgör 20 procent av 
Sveriges befolkning.

– De döms dessutom hårdare och hamnar oftare 
i fängelse, konstaterade han.

Beror inte detta på att fl er brott begås av männis-
kor med invandrarbakgrund, frågade Christian Diesen 
retoriskt. ”Jo”, svarade han själv, men fortsatte:

– Det hade nog varit mer relevant att jämföra 
gruppen ”människor med invandrarbakgrund” med 
den svenska underklassen istället för med hela den 
svenska befolkningen. Vid en sådan jämförelse skulle 

man hamna på resultatet att de båda grupperna pro-
centuellt sett begår ungefär lika många brott.

Självuppfyllande profetia
Slutsatsen som kan dras, fortsatte Christian Diesen, 
är att det fi nns en förutfattad föreställning om att 
människor med invandrarbakgrund är mer brottsbe-
nägna.

– Polisen har sökarljuset på och 
gör tillslag oftare mot den gruppen. 
Det ligger nära till hands att tala om 
själuppfyllande profetior.

Mycket behöver göras för att få 
bort särbehandlingen i rättsväsendet, 
konstaterade Christian Diesen. Han 
pekade i första hand på en lagstiftning 
som löser upp rådande strukturer och i 
förlängningen ändrar attityder.

– Historiskt kan vi se att andra lagar har fungerat 
på det sättet. Jag tänker på lagen mot barnaga, sex-
köpslagen och kvinnofridslagen.

Nästa steg på vägen är förhoppningsvis en ny 
syn på våldtäkt, fortsatte han.

– I vårt rättssystem förutsätts våld för att det ska 
betraktas som våldtäkt. Utan skada, ingen våldtäkt. 
Det är en konstig signal som betyder att kvinnor är 
tillgängliga så länge skador inte uppstår.

Han riktade kritik mot att ämnet psykologi sak-
nas i juristutbildningen.

– Det behövs självklart, inte minst för att sprida 
kunskap om vad som leder till fördomar och indel-
ning i stereotyper.

Regeln att hatbrott har ett särskilt högt straff-
värde gillas av Christian Diesen.

– Det är en signal från samhället, och det är bra 
eftersom hatbrott är ett avskyvärt uttryck för brist på 
demokrati.

”…man favori-
serar den grupp 
som man själv 

tillhör,…”
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På 1970-talet försvann ho-
mosexualitet som psyki-
atrisk diagnos, konsta-

terade Anna Westerståhl.
– Men i den medicinska 

tanketraditionen fi nns – natur-
ligtvis – en vana att försöka skilja 
det vanliga från det ovanliga, det 
normala från det onormala eller 
patologiska.

Det ovanliga 
blir en sjukdom
Det blir lätt en glidning så att 
det ovanliga blir liktydigt med 
det patologiska och därför be-
höver diagnostiseras, sa hon.

– Jag tycker att en del av hjärnforskningen kring 
genus och sexualitet ger uttryck för detta. Om man 
nu letar efter homosexualitetens biologiska ursprung 
– tänker man sig då att sätta in homosexualiteten i 
diagnossystemet igen fast denna gång inom det soma-
tiska området?

Det fi nns också en rad andra mer eller mindre 
medvetna uttryck för fördomar, fortsatte hon. Bris-
tande intresse, rädsla och okunnighet är några av 
dem.

– Och så fi nns det gamla strukturer, något som 
man kan kalla patriarkal ”välvilja”. Svenska Läkarsäll-
skapet har väl i och för sig ingenting emot lesbiska 
kvinnor. Men när adoption var ute på remiss svarade 
man nej på rent ovetenskapliga grunder. ”Hit men 
inte längre”, tycktes man säga.

HBT-frågor åsidosätts i utbildning
Vid sidan av sin forskning arbetar Anna Westerståhl 
också som lärare på läkarprogrammet och folkhälso-
programmet och som distriktsläkare på vårdcentralen 
Hemlösa i Göteborg. Som lärare har hon noterat att 
HBT-frågor knappt tas upp alls i läkarutbildningen

– Och även om det i läroböcker i sexologi – som 
inte ingår i grundutbildningarna – fi nns långa avsnitt 
om homosexualitet och HBT-frågor, så är oftast själva 
kapitelindelningen hierarkisk. Människors sexualitet är 
inte synonymt med heterosexualitet följt av en massa 
underavdelningar.

Själv har hon ägnat en stor del av sin forskning 
åt att studera hur lesbiska kvinnor bemöts i vården. 

För tio år sedan gjorde hon en enkätundersök-
ning bland samtliga distriktsläkare i Göteborg, berät-
tade hon.

– I undersökningen frågade jag bland annat om 
läkarna hade lesbiska kvinnor bland sina patienter och 
hur hon eller han hade fått veta det.

– Svaren visade att en tredjedel visste att de hade 
eller hade haft patienter som var lesbiska. Lika många 
svarade att de visste något om vad det kan innebära. 
En tiondel hade kunskap om hälsofrågor kopplade till 
lesbiska kvinnors liv.

Hon följde upp studien med att ställa en, som 
hon själv uttryckte det, ”näsvis fråga”.

– Jag frågade: ”Brukar du ställa frågor till dina 
patienter om sexuell orientering?”

En del av svaren hon fi ck var av typen: ”Nej, 
det är för personligt” eller ”Det har inte med saken 
att göra”.

Anna Westerståhl berättade också om en manlig 

Hetero är 
normen i vården
Visst förekommer både homofobi och diskriminering, slog forskaren Anna Wester-
ståhl fast när hon talade på temat ”Heteronormativitet i vården”.

– Men det fi nns också mer subtila signaler som underhåller heterosexism och 
heteronormativitet i sjukvårdens vardag, fortsatte hon.

– Det är viktigt vad var och en 
av oss gör och säger, vilka skämt 
jag skrattar åt, vad jag tillåter 
för kommentarer på kafferasten, 
sa forskaren och läkaren Anna 
Westerståhl.
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kollega som var irriterad på sig själv för att han inte 
kunde svara på frågorna i enkäten.

– Han bestämde sig för att fråga en kvinna som 
han hade anat var lesbisk. När han fi ck ett jakande 
svar så visste han inte hur han skulle fortsätta samta-
let! Han hade helt enkelt inte tänkt ut poängen med 
frågan.

Fördomsfullt bemötande
Mannens historia illustrerar vilka problem som kan 
uppstå i mötet mellan en hetero-
normativ vårdapparat och HBT-
personer, fortsatte hon.

– Den sexuella orienteringen 
kan vara intressant. Men andra 
frågor är lika viktiga, som till ex-
empel hur man som HBT-person 
organiserar sitt liv, vilka resurser 
och vilket socialt nätverk man har. 
Sådant måste vårdens representan-
ter självklart känna till och kunna 
prata med patienterna om.

Anna Westerståhl gav också 
generella exempel på heteronor-
mativt bemötande, som när vårdpersonal frågar: ”Och 
hur är det med familjen” och tar för givet att den an-
dra hälften är en man/kvinna, rutor på blanketter där 
det står make/maka och så vidare.

– Heteronormen gör att en HBT-person som är 

sjuk riskerar att ha en hög mur att ta sig över innan 
hon eller han blir bra bemött.

Transpersoner mest utsatta
I sitt föredrag refererade hon också till en studie som 
visar att transpersoner är mest utsatta inom gruppen 
HBT.

– Undersökningen, som gjordes av Folkhälso-
institutet, kom fram till att hälsotillståndet är bättre 
bland homosexuella än bland bisexuella – som sin tur 

mår bättre än transpersoner.
FHI har föreslagit en rad åt-

gärder för att motverka fördomar 
och förbättra situationen för HBT-
personer i vården, berättade hon.

– Några exempel är bättre 
bemötande, ökad jämställdhet, 
utbildning för att öka kunskapen, 
kvalitetssäkring och arbete med att 
förankra en öppnare attityd.

Hon avslutade med en upp-
maning till oss alla.

– Det är viktigt vad var och en 
av oss gör och säger. Vilket språk 

jag använder, vilka skämt jag skrattar åt, vad jag tillåter 
för kommentarer på kafferasten. Gräv där du står och 
jobba med dig själv och din närmaste omgivning!

”...i den medicinska 
tanketraditionen 
fi nns – naturligtvis 

– en vana att försöka 
skilja det vanliga 

från det ovanliga,...”
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Defi nitionen hatbrott förutsätter ett mo-
tiv, till exempel ett homofobiskt motiv vid 
misshandel. Eller rättare sagt att den som 

misshandlar har en föreställning om offrets sexuella 
läggning.

Att siffrorna ser ut som de gör beror delvis på 
att just motiven är svåra att bevisa, fortsatte Görel 
Granström. Hon gav ett exempel.

– För några år sedan anmälde ett lesbiskt par att 
de blivit utslängda från en krog för att de hade pus-
sats. Krogägaren hävdade å sin sida att orsaken istället 
var att de hade uppträtt störande. Ord stod mot ord, 
och det gick inte att bevisa att paret hade rätt.

I brottsmålet friades därför krogägaren, medan 
paret däremot fi ck skadestånd när de drev fallet civil-
rättsligt.

Anmälda 
hatbrott läggs ner
Nio av tio anmälda hatbrott läggs ned, berättade forskaren och universitetslek-
torn Görel Granström i sitt föredrag Rättsväsendets möte med HBT-personer som 
brottsoff er.

– Ett dåligt bemötande av rättsväsendet kan leda till ett lika stort trauma som brottet som personen har utsatts för, sa universitets-
lektorn Görel Granström som talade om rättsväsendets möte med HBT-personer som brottsoffer.
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Bilden av den ideala förövaren
Görel Granström tog också upp fallet med pingstpas-
torn Åke Green för att belysa problemet med motiv 
ur en annan synvinkel. I tingsrätten blev domen en 
månads fängelse, men i hovrätten och Högsta dom-
stolen friades han.

– HD slog visserligen fast att han hade gjort sig 
skyldig till hets mot folkgrupp. Men man trodde att 
ett överklagande från Green till Europadomstolen 
med all sannolikhet skulle leda till en friande dom på 
grund av reglerna om yttrande- och religionsfrihet.

Händelserna kring Åke Green illustrerar också 
en annan problematik som uppstår vid bedömningen 
av om ett brott ska betraktas som hatbrott eller inte, 
konstaterade Görel Granström.

– Åke Green, en snäll gammal farbror, pas-
sar inte in i bilden av det som kan kallas ”den ideala 
förövaren”. I sådana fall ligger det nära till hands att 
komma till slutsatsen att ”inte kan väl en sådan person 
syssla med homofoba hatbrott”.

Hon gjorde jämförelsen med fyra unga nynazis-
ter som för en tid sedan spred fl ygblad om homo-
sexuella med kränkande kopplingar som HIV-smitta, 
pedofi li och tidelag.

– Precis som Green så hänvisade ungdomarna 
till yttrandefrihet, men det hjälpte inte. De fälldes i 
Högsta domstolen. Dessa fyra personer stämde bättre 
överens med bilden av den ideala förövaren än vad 
pingstpastorn gjorde.

Stort mörkertal
Antalet anmälda homofobiska hatbrott som leder till 
rättegång och straff  är alltså litet. Det gäller i själva 
verket också antalet hatbrott som över huvud taget 
anmäls, berättade Görel Granström.

– År 2005 var siffran så låg som drygt 500. Man 
kan då fråga sig: är detta verkligen ett stort samhälls-
problem? Svaret är ja, och orsaken är att mörkertalet 
är stort.

För att underbygga det påståendet hänvisade 
hon till en studie av forskarkollegan Eva Tiby.

– I sin undersökning ställde Tiby frågor till HBT-
personer om hot, våld och kränkningar. Där framgår 
att hälften av de tillfrågade hade blivit utsatta för så-
dana brott, allt ifrån kränkningar till grov misshandel.

Lesbiska kvinnor blir som regel utsatta för brott 
av personer som de känner, medan bögar också blir 
offer i offentliga sammanhang där förövaren inte är 
bekant, berättade hon.

När det ändå går så långt som till anmälan, fort-
satte hon, är det mycket viktigt hur personen blir be-
mött av rättsväsendet.

– Ett dåligt bemötande kan leda till ett lika stort 
trauma som brottet som personen har utsatts för.

Just HBT-personer känner en misstro mot poli-
sens sätt att arbeta. Det kan handla om att man upp-
lever sig dåligt bemött i samband att man har blivit 
utsatts för brott, förklarade hon.

– Ett exempel kan vara att en anmälan inte re-
gistreras som hatbrott för att 
polismannen saknar bered-
skapen att ställa rätt frågor.

Registreringen som 
hatbrott viktig
Som stöd för både rättsvä-
sende och polis fi nns sedan 
2004 ett handlingsprogram 
med rekommendationer och 
riktlinjer i möten HBT-per-
soner.

– Där fi nns tydliga 
checklistor om frågor och 
följdfrågor, tips på vad som 
kan vara indikationer på att 
det handlar om hatbrott och 
så vidare. 

Att ett hatbrott verkli-
gen registreras som ett sådant 
är viktigt även ur en annan synvinkel, konstaterade 
Görel Granström.

– Den så kallade straffskärpningsregeln, som le-
der till ett hårdare straff, ska tillämpas vid hatbrott. 
Men blir brottet inte registrerat som ett sådant så fal-
ler ju tillämpningen.

I rättsväsendet fi nns en ambition att rätta till fel 
i möten med HBT-personer, hävdade hon och gav 
några exempel.

– Hatbrottssamordnare har tillsatts och utveck-
lingsdagar arrangeras. Dessutom har det byggts upp 
utvecklingscentra, organiserade under åklagarväsen-
det, i Umeå, Göteborg, Stockholm och Malmö. I Mal-
mö jobbar man specifi kt med hatbrott.

Hatbrott handlar om en hel struktur
Att hela samhället tar frågan om hatbrott på allvar är 
av största vikt, slog Görel Granström fast.

– Frågan är strukturell, för den handlar om mer 
än själva offret. Den handlar om fördomar och hat, 
om rätten att defi niera och kränka och i grunden om 
rätten att fi nnas till.

”Ett dåligt bemötande kan leda till ett 
lika stort trauma som brottet...”
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State of  Mind ingår i en trilogi där de två an-
dra verken, Resonance och Code of  Silen-
ce, fokuserar på yrkesidentiteten respektive 

hemmet, förklarade Annica Karlsson Rixon, som vid 
sidan av sitt konstnärskap är adjungerad professor på 
Högskolan för fotografi  vid Göteborgs Universitet 
men även doktorand vid samma institution.

– När State of  Mind blir klar kommer den att be-
stå av fi lmade intervjuer med 10-15 lesbiska kvinnor 
från Sankt Petersburg, sa Annica Rixon Karlsson.

Begränsade möjligheter för homosexuella
Under konferensen fi ck de närvarande ta del av seg-
ment av råmaterialet, intervjuer med tre av kvinnorna. 
De berättar om sina liv och om sina tankar om att leva 
i ett samhälle med begränsade möjligheter för homo-
sexuella.

– Syftet med verket är att lyfta fram den här grup-
pen och att skapa ett nätverk över gränserna. Arbetet 

bygger på förtrolighet, och det ska poängteras att det 
inte är någon offerbild av kvinnorna som förmedlas.

Just förtrolighet har varit centralt i processen, 
fortsatte hon.

– En helt ny vänkrets har byggts upp med hjälp 
av kontakter via Internet. Väl på plats i Sankt Peters-
burg har vi rört oss i en miljö där vi har saknat såväl 
de kulturella koderna som själva språket. Vi har varit 
beroende av en lojal och trofast krets för att lyckas.

Framtid demokrati och rättssäkerhet
I alla de tre verken i trilogin granskas begrepp som till-
hörighet, nätverk, genus och etnicitet i rummet mellan 
personliga val och de förutsättningar som samhället 
erbjuder, förklarade Annica Rixon Karlsson.

– I State om Mind kretsar frågorna också kring 
frågor som framtid, demokrati och rättssäkerhet.

Både hon och Anna Viola Hallberg, Mastersstu-
dent i International Museum Studies vid GU, ska till-
baka till Sankt Petersburg för att göra fl er intervjuer. 
State of  Mind beräknas vara klart 2008, berättade An-
nica Karlsson Rixon.

– två konstnärers berättelser
– Det handlar om mänskliga rättigheter och om lagar, om att navigera sitt liv i ett 
samhälle.

Det sa Annica Karlsson Rixon när hon berättade om sitt och konstnärskollegan 
Anna Viola Hallbergs verk State of Mind.

Regnbågsbuffé serverades på Röhsska museet 
efter temadagen på Handelshögskolan. På 
Röhsska fi ck de som kom också ta del av 
förhandsvisningen av utställningen ”Min 
bästa bög”.

State
mindof
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Homo islamicus är ett begrepp som Moham-
mad Fazlhashemi använder om tendensen 
att klumpa ihop människor från den mus-

limska världen, förklarade han.
– Tanken med ordet Homo före islamicus är att 

illustrera synsättet på muslimer som en säregen art. 
En art som bekänner sig till Muhammed, som utövar 
egendomliga religiösa riter och som har totalt främ-
mande kulturella föreställningar jämfört med männis-
korna i majoritetssamhället.

Han gav fl era exempel på konsekvenser som 
denna attityd kan få. Ett av dem handlade om en fri-
skola där rektorn sparkade ut en fl icka som bar sjal.

– Rektorns argument var att alla kvinnor som 
bär sjal är att betrakta som fundamentalister.

Tidningen Västerbottens-Kuriren gjorde sedan 
en enkätundersökning om händelsen, berättade han.

– Bland invånarna i Umeå, som i genomsnitt har 
ganska hög utbildning, tyckte 51 procent att rektorn 
hade gjort rätt. Detta ger en tydlig fi ngervisning om 
majoritetens inställning till ”den andre”.

Islamofobi likvärdigt med antisemitism
Mohammad Fazlhashemi, som vid sidan av sin forsk-
ning också är ordförande i Likabehandlingsrådet, po-
ängterade att en kritisk dialog om islam inte ska för-
växlas med islamofobi.

– I själva verket är det ju så att många grupper 
inom islam själva strider om tolkningen av religionen. 
Nej, islamofobi är intolerans mot människor som be-

känner sig till islam, en intolerans på samma nivå som 
antisemitism, främlingsfi entlighet och rasism.

Kulturellt, politiskt och ekonomiskt
Islamofobin använder ett antal hotbilder för att skapa 
föreställningen om ”den andre”, fortsatte Moham-
mad Fazlhashemi.

– Det fi nns både kulturella, politiska och ekono-
miska hot. Exempel på kulturellt hot kan vara det som 
jag nämnde om tygstycket.

Religionsfrihet skrevs in i grundlagen 1952, po-
ängterade han.

– De som tar strid för att förbjuda slöja bryter 
mot lagen och ger uttryck för islamfobi och för in-
ställningen att ”så här har vi haft det i generationer 
och det vill vi inte ändra på”.

En typisk politisk hotbild är att muslimer är fun-
damentalister som sysslar med terrorism och religi-
onskrig, fortsatte han.

Till den ekonomiska hotbilden hör attityden att 
muslimer är snyltare som tär på landets ekonomi och 
välfärd.

– Även sociala hot förekommer, som att mos-
kéer driver jihad mot folkhemmet, eller religiösa, som 
att islam är ett oacceptabelt inslag vid sidan av den 
egna religionen.

Fördomar spreds i svenska skolböcker
Mohammad Fazlhashemi konstaterade att delar av 
det etablerade samhället bidrar till att den negativa bil-

Muslimer 
klumpas ihop
Islamofobi bygger på ett vi och dom-tänkande och på föreställningen att ”den an-
dre” är totalt främmande.

Det sa Mohammad Fazlhashemi, docent i idéhistoria, när han talade om Homo 
islamicus.
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den sprids. Han hänvisade bland annat till studier av 
Kjell Härenstam, professor i religionsvetenskap, om 
hur islam har beskrivits i svenska skolböcker genom 
historien.

– Från 1800-talet fram till 1960 utmålades den 
negativt. Från 1962 till 1966 förmedlades bilden av 
muslimer som ett enhetligt kollektiv med underliga ri-
ter tillhörande det förgångna, det vill säga en bild av 
islam som en annorlunda religion.

Mellan 1969 och 1980, fortsatte han, beskrevs 
islam i första hand som kvinnoförtryckande.

– Idag är bilden i vissa avseenden mer nyanse-
rad, men det gäller inte i ämnena SO och historia.

Även massmedia har del i fördomarna, sa han 
och gav exempel på en debattartikel i DN där ett av 
budskapen var att relationen mellan Sverige och islam 
är en ödesfråga.

– Där stod också att muslimer utgör en säker-
hetsrisk för landet och att deras närvaro innebär en 
smittorisk för svenska värderingar.

Även muslimer kan grundlägga islamofobi
Han gjorde sedan tankeexperimentet att byta ut ordet 
”muslimer” mot en annan grupp, till exempel ”judar” 
och konstaterade att det vore otänkbart. Sedan lade 
han till:

– Man måste komma ihåg att den typen av ar-
tiklar påverkar människor. När Agda i Storuman läser 
något sådant så reagerar hon kanske med kommenta-
ren: ”Jag har läst i tidningen att muslimer håller på att 
ta över vårt land”.

Det fi nns också muslimer som själva är med och 
lägger grunden för islamofobi, fortsatte han.

– Jag tänker på människor som inte vill skilja 
mellan religionen islam och kulturella föreställningar 
från det gamla hemlandet eller som tror på segrega-
tion som en lösning på problemet.

Västvärlden utmålas som materialistisk
I sammanhanget nämnde han också occidentalism, 
det vill säga föreställningar bland muslimska tänkare 
som framställer västvärlden som materialistisk, por-
nografi sk och i avsaknad av andlighet.

Slutligen konstaterade Mohammad Fazlhashemi 
att det fi nns religiösa och historiska orsaker till jord-
månen för islamofobi i Sverige.

– I det lutherska Sverige var det inte tillåtet med 
andra religioner. Dessutom har landet en lång tradi-
tion med stark centralmakt. I sådana samhällen fi nns 
som regel liten förståelse för minoriteters särintres-
sen.

Idéhistorikern Mohammad Fazlhashemi talade om islamofobi och föreställningar om ”den andre”.
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Svårt att 
bevisa hatbrott
Juridikens system är trögt och tar tid att förändra, sa Per-Olof Hermansson, kam-
maråklagare i Göteborg, när han talade om rättsväsendets arbete med hatbrott.

– Men ambitionen fi nns. Idag kan vi se att lagen är okej, även om den tillämpas 
för sällan, fortsatte han.

– Jag kan förstå föräldrar som säger nej när deras barn vill anmäla eller vittna. Men vilken sorts samhälle får vi om hoten leder 
till tystnad, sa kammaråklagare Per-Olof  Hermansson i sitt föredrag om rättsväsendets arbete med rasistiska brott.
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Det som gör hatbrottet så speciellt är kravet 
att bevisa motivet, konstaterade Per-Olof  
Hermansson, som dessutom är hatbrotts-

samordnare i Västra Götaland, Halland och Värm-
land.

– Paragrafen om olaga diskriminering är svår i 
praktiken. Ta exemplet med krogvakten som vägrar 
släppa in några personer med invandrarbakgrund. 
Vakten kan själv hävda att personerna varit störande 
och att hans motiv inte alls var diskriminerande.

Att ”gå in i huvudet” på krogvakten och bevisa 
motsatsen är förstås omöjligt, konstaterade Per-Olof  
Hermansson. Ännu ett problem är att den eller de 
drabbade ofta väntar med att göra anmälan.

– Då är det svårare att hävda att man till exempel 
inte var berusad. Om anmälan görs direkt blir sådant 
mycket lättare.

Handlingsprogram för hatbrottsfrågor
Vid brottet hets mot folkgrupp är motivet uppenbart. 
Även i sådana fall är dock utgången 
långt ifrån självklar. Hermansson pe-
kade på den friade pastor Åke Green 
som ett exempel, men tog sedan upp 
ett liknande fall där han tror att Högsta 
domstolen så småningom kommer med 
en fällande dom.

– Det handlar om en man som 
har spridit homofobiska budskap på sin 
hemsida. Dels förkunnade han sin egen syn på ho-
mosexualitet, och dels var sidan öppen för andra som 
ville göra samma sak i en så kallad gästbok. Där fanns 
åsikter om att homosexuella skulle straffas med döden 
och hängas på pålar på torg och andra grova uttryck.

Samarbete behövs
Per-Olof  Hermansson berättade att mannens egna 
uttalanden har jämställts med Åke Greens och inte 
vunnit bifall i rätten, alltså inte fällts.

– Däremot ansågs formuleringarna i gästboken 
råare och betraktades som hate speech. De blev där-
för fällda i hovrätten, och jag är också förhoppnings-
full inför Högsta domstolens dom.

Åklagarväsendet har under ledning av Utveck-
lingscentrum i Malmö utarbetat ett slags handlings-
program för frågor om hatbrott, berättade Per-Olof  
Hermansson. 

– Det handlar om att åklagare och polis ska ha ett 
nära samarbete, att brotten ska behandlas med förtur 
och att det ska satsas resurser på att utreda motiven.

Vittnesskydd viktigt
Till programmet hör också att det har tillsatts så kall-
lade hatbrottssamordnare – varav Per-Olof  Hermans-
son alltså är en – för åtta regioner, fortsatte han.

– Viktigt i sammanhanget är också inställningen 
att både vittnen och målsäganden bör få vittnesskydd 
i allt högre grad.

Detta är centralt inte minst med tanke på att allt 
fl er människor känner en rädsla att anmäla och vittna 
i hatbrottsmål, fortsatte han.
– Det är ett av de största problemen inom rättsväsen-
det idag. Jag kan förstå föräldrar som säger nej när 
deras barn vill anmäla eller vittna. Men vilken sorts 
samhälle får vi om hoten leder till tystnad?

För hatbrott ska också den så kallade straff-
skärpningsregeln gälla, fortsatte Per-Olof  Hermans-
son. Han konstaterade dock att så tyvärr inte är fallet 
fullt ut.

– Polisen i Malmö har ett system som gör att 
man redan i utredningens start tar med i beräkningen 
att det kan röra sig om ett hatbrott. Ett popup-fönster 
kommer automatiskt upp där man kan kryssa i om det 
kan handla om hatbrott. I Göteborg och Västra Göta-
land, till exempel, bygger man istället på frivillighet.

Han hoppas att metoden som används i Malmö 
kommer att sprida sig.

– Det är viktigt, för rätt använd kan straffskärp-
ningsregeln leda till att polisen snabbare kan säkra be-

vis för brottet. Regeln innebär också, som 
namnet antyder, att straffet blir hårdare. I 
klartext: hatbrott ska kosta på. Det är där-
för regeln fi nns.

Mycket kvar att göra
Än återstår mycket för rättssystemet att 
göra för personer som blir offer för hat-

brott, sammanfattade Per-Olof  Hermansson. Samti-
digt, sa han, kan man se att en hel del görs och har 
gjorts för att förändra både system och attityder. Han 
tog ett historiskt exempel för att ge perspektiv.

– Jag tänker på Hagge Geigert som 1980 an-
greps för att vara proisraelisk. Ett uttryck för dessa 
angrepp var demonstrationer på Gustaf  Adolfs Torg 
i Göteborg med maskerade personer och svastikafl ag-
gor. Rättsapparaten 
reagerade med lag-
föring av symbo-
lerna och sedan dess 
har de försvunnit.

Han tror och 
hoppas på samma 
utveckling när det 
gäller hatbrotten.

– Kan vi bara 
identifi era brotten 
och använda straff-
skärpningsregeln på 
ett bra sätt så kan vi 
förhoppningsvis nå 
framgång även här.

”...hatbrott 
ska kosta 

på.”

Koncentration 
under en av 

föreläsningarna.
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Beiwie Holmelin 
Tjörnhed, trafi kle-
dare, Färdtjänsten:

– Det har varit intres-
sant att lyssna på fö-
redragen. Själv har jag 
inte sett exempel på 
hatbrott eller liknande. 
Men det inträffar ju, 
och det är bra att få 
mer kunskaper om 
sådant.

Bengt Danielsson, 
chaufför, Färdtjäns-
ten:

– Det är många män-
niskor med invandrar-
bakgrund som arbetar 
som chaufförer. Många 
av dem får nog utstå ett 
och annat. Jag vet att 
det förekommer. Det är 
väldigt bra att få kun-
skaper om mekanismer-
na bakom fördomar.

Jeremias Särnholm, 
skolinformatör, 
RFSL:

– Jag har lärt mig en 
del om juridik här idag. 
Det är bra, för det kan 
jag ha användning för 
när jag är ute på skolor 
och pratar om HBT-
frågor. När man möter 
fördomar är det bra att 
kunna ha paragrafer 
och annat att hänvisa 
till.

Lena Blom, sam-
ordnare, Svenska 
kyrkan:

– Inom Svenska 
kyrkan fi nns både ex-
empel på stor tolerans 
och på en exklude-
rande attityd. Det går 
inte att generalisera. 
Men en infallsvinkel 
som jag ser är en vilja 
att öka kunskapen i 
organisationen när 
det gäller till exempel 
HBT-frågor. 

Vad tog åhörarna med sig från temadagen ”Fördomar och fobier”? Vilka 
tankar väcktes? Vi ställde frågorna till några av de 350 som fanns på plats. 
Här är svaren.

En dag som väckte
många tankar
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Susanne Olsson, skol-
sköterska, Polhems-
gymnasiet:

– Många tankar har 
väckts om sådant som 
har med fördomar att 
göra. Som att människor 
kan vara väldigt snabba 
med att bestämma sig 
för vad de ska tycka om 
någon.

Elisabeth Kwarn-
mark, samordnare, 
Kriminalvården:

– Det är en lyckad sats-
ning med en sådan här 
temadag, för frågorna 
är väldigt viktiga och 
behöver lyftas fram. 
Inom rättsväsendet fö-
rekommer mycket för-
domar på ett brett plan. 
Mer kunskap innebär 
större möjligheter att 
göra rätt bedömningar.

Jesper Jönsson, 
elevassistent, Bräcke 
Östergård:

– Det har varit intres-
sant att vi har fått 
ett så brett spektrum 
belyst när det gäller 
hatbrott. I mitt jobb 
har jag nytta av de 
frågor som har tagits 
upp, som till exempel 
situationen för HBT-
personer. I grund och 
botten handlar det ju 

om bemötande.

Britt Bergelin, skol-
sköterska, Polhems-
gymnasiet:
             
– Det som Christian 
Diesen sa om olikheten 
inför lagen var väldigt 
intressant. I övrigt har 
jag fått med mig sådant 
som jag kan ha nytta av 
i mitt jobb, inte minst i 
möten med barn som 
far illa. Det handlar om 
att inte vara rädd att 

agera, att stå på elevens sida, att våga vara vuxen.

”...människor kan vara väldigt 
snabba med att bestämma sig för 

vad de ska tycka om någon.”
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I Stockholm kunde 
man se utställningen 
redan i augusti ifjol, 

i samband med Pride-
festivalen, berättade Ted 
Hesselbom, en av initia-
tivtagarna till Min bästa 
bög. Projektets idé var 
att låta opinionsbildare 
från en 
rad olika 
sektorer 

- politik, näringsliv, konst, media, 
idrott och så vidare – fotografera sin 
bästa homosexuella kamrat.

Alla med – utom idrotten
Samtliga dessa sektorer fanns repre-
senterade när utställningen med de 50 
bilderna visades förra året – samtliga 
utom idrotten.

Ted Hesselbom beklagar detta och har åsikter 
om vad det kan bero på.

– Generellt sett är idrottsrörelsen extremt hete-
ronormativ, men jag har träffat yngre idrottsstjärnor 
som är väldigt öppna. Förmodligen har idrottarnas 
agenter avrått dem från att ställa upp i tron att det 
skulle leda till dålig publicitet.

När utställningen nu har kommit till Göteborg 
är 20 av bilderna kvar. Meningen är att de så små-
ningom ska kompletteras med bilder på homosexuella 
kamrater till kända göteborgare.

Just den här dagen fi ck besökarna ta del av bilder 
på kamrater till bland andra LO-ordföranden Wanja 
Lundby-Wedin, statsministern Fredrik Reinfeldt, ar-
tisten Regina Lund, konstnären Helene Billgren och 
länspolismästaren Carin Götblad.

– Om en sådan här utställning kan motverka 
fördomar? Ja, jag tror nog att det kan bidra positivt. 
Många människor vill sätta etiketter och dela in i fack. 
Jag tycker att de här bilderna förmedlar värme och 
suddar ut gränser, sa Ingela Johnsson, tillförordnad 
sdn-chef  i Majorna.

Hon gillade författaren Liza Marklunds bidrag 
”Vem då Varför då?”, i form av ett skolfoto på barn i 
lågstadieåldern.

– Bilden ger en känsla precis av hur fördomar 
fungerar. Först betraktas alla som lika 
mycket värda, och det fi nns inget rätt och 
fel. Det är senare i livet som något blir 
förstört.

Arne Olsson, administratör på Bur-
gårdens gymnasium, gillade också utställ-
ningen.

– Det är ett nytänkande både av 
Röhsska och över huvud taget. Att det är 
kända människor som har tagit bilderna 
är positivt, för då är chansen större att 

det händer saker. Jag tror att bilderna kan bidra till att 
rasera fördomar, sa Arne Olsson, som gillade journa-
listen Andreas Lokkos bild ”Man med barn”.

Bilder som 
suddar ut gränser

”Det är inte så 
jäkla stor 
skillnad 

mellan oss 
människor.” 

Efter konferensen tog 130 av deltagarna chansen att se förhandsvisningen av ut-
ställningen Min bästa bög på Röhsska museet. Mingel, mat och dryck ingick också.

– Det är inte så jäkla stor skillnad mellan oss människor. Det budskapet hoppas 
jag att utställningen kan sprida, sa nye museichefen Ted Hesselbom.

Mingel, mat och utställningen ”Min 
bästa bög”. Det var vad som bjöds 

de 130 som vandrade vidare till 
Röhsska museet efter temadagen 

”Fördomar och fobier” på 
Handelshögskolan.
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Temadagen Fördomar och Fobier arrangerades av Brottsoff ermyndigheten och Göteborgs Stad:
Tryggare och Mänskligare Göteborg (Göteborgs Stads centrala brottsförebyggande råd), 
Jämställdhets- och Mångfaldsenheten och Levande Historia i Göteborg.


