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kapitel 7

Demonisering
som kulturkrigsstrategi

Om högerradikalt historiebruk
och den kulturmarxistiska konspirationen
Bruno Hamnell
Sedan millennieskiftet, och framför allt under de senaste tio åren,
har föreställningen om en pågående polarisering blivit allt vanligare.1 Svenska Dagbladet publicerade 2019 en samtalsserie kallad ”Den
polariserade debatten” och under 2010-talets sista dagar använde
både DN:s ledarsida och SVT:s inrikespolitiska reporter begrepp som
”sönderfall”, ”splittring”, ”fragmentisering” och just ”polarisering”
för att beskriva den samhälleliga utvecklingen under decenniet som
gått.2 Detta är knappast förvånande mot bakgrunden att polarisering ökar i kristider och att vi fortfarande lever i spåren av 2008 års
ekonomiska kris och 2015 års flyktingkris samt i den ständigt mer
akuta klimatkrisen.3 Den dramatiska bilden nyanseras dock något
av Demokratirådets rapport 2021, Polarisering i Sverige, som fastslog
att polariseringen längs den fördelningspolitiska höger–vänsterdimensionen faktiskt minskat i Sverige, men däremot ökat längs
”den kulturella värderingsdimensionen”, som tagit allt större plats
i den politiska debatten och i mediernas rapportering. Den typ av
polarisering det rör sig om gäller växande affektiv polarisering som
kännetecknas av ett högt icke-konstruktivt tonläge och aversion
mot meningsmotståndare.4 Demokratirådets rapport nämnde att
migration och mångkultur är vanliga ämnen i dessa kulturella värderingsdiskussioner, men märkligt nog uppmärksammade den inte
att detsamma gäller frågor om kön, genus och sexualitet.
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Denna essä undersöker hur svenska högerradikaler har använt sig
av affektiv polarisering som strategi i det så kallade kulturkriget, som
det i ökande grad talats om sedan 2010-talet. Jag kommer särskilt att
ta fasta på hur högerradikaler har använt begreppet ”kulturmarxist”
för att demonisera och klumpa ihop sina motståndare, vilka de betraktar som en elit eller ett etablissemang.
Inledningsvis redogör jag för vad som utmärker den samtida
polariseringen, sedan för hur begreppet ”kulturmarxism” fick genomslag i svensk debatt och vilka som har använt det. Därefter går
jag in på begreppets historia samt det historiska narrativ som finns
bakom föreställningen om kulturmarxismens dominans. På så sätt
frilägger jag ett högerradikalt historiebruk präglat av slarvig historieskrivning och konspiracism.
Den sorts polarisering jag behandlar här är politisk i bemärkelsen
att den avser avståndet mellan åsikter i den offentliga debatten. Två
reservationer är på sin plats. För det första är inte all form av polarisering skadlig. I en demokrati är det essentiellt att olika ståndpunkter
och värderingar tillåts samexistera och att skillnaderna mellan de
politiska alternativen är tydliga. Det kan vi kalla konstruktiv polarisering. Affektiv eller negativ (pernicious) polarisering, å andra
sidan, kan ta sig uttryck i antipati mot meningsmotståndare, stereotypisering och demonisering av dem, vantolkning av deras åsikter
och försök att tysta dem med hot och hat. Detta leder till ett ”vi och
dom”-tänkande. Motståndaren porträtteras ofta som ett existentiellt
hot och inte sällan används det populistiska greppet att framställa
den egna gruppen som folket, i kontrast till en elit. Affektiv polarisering skadar det demokratiska samtalet eftersom det leder till att
den som kritiserar den egna gruppen eller försöker att förstå och
nyansera motståndarens argument riskerar utestängning.5 Detta är
– och här kommer min andra reservation – inte enbart en strategi
vi finner bland högerradikaler. Som exempel kan nämnas att cancel
culture kommit att förknippas med en självrättfärdig och lättkränkt
progressiv rörelse som ägnar sig åt identitetspolitik och uthängning
av meningsmotståndare och som av sina kritiker kallas ”sociala rättvisekrigare” eller ”snöflingor”.6
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Denna essä handlar dock om högerradikalismen, som rönt stora framgångar under det senaste decenniet, inte minst för att dess
företrädare skickligt använt sig av internet som en kulturkrigsarena
och framgångsrikt skapat ett populistiskt narrativ som framställer
dem själva som folkets representanter i strid mot etablissemanget.
Genom att avtäcka den högerradikala fiendebilden kan vi förstå hur
dess företrädare har drivit på den ökande affektiva polariseringen
inom kultur- och värderingsfrågor.
Att närma sig ämnet polarisering som idéhistoriker väcker dock
en del frågor och inledningsvis behövs några teoretiska överväganden
och begreppsförklaringar. Vi hade inte skrivit en idéhistorisk antologi
på temat om det inte vore för att polarisering är i ropet – men syftar
vi till att skapa förståelse av den samtida polariseringsdiskursen,
eller surfar vi bara på polariseringstrenden för att locka en publik
som annars inte vore idéhistoriskt intresserad av att läsa texter om
olika typer av konflikter i det förflutna? Gissningsvis kommer alla
som plockar upp den här boken att förvänta sig att dess författare
på något sätt ska kasta ljus över dagens debatt. Det vore också ett
idéhistoriskt tjänstefel att inte tydliggöra kopplingarna mellan polarisering i det förflutna och i samtiden, eftersom vi annars implicit tonar ned problemen med samtidens polarisering genom att ge
bilden av att folk minsann alltid haft svårt att komma överens och
tenderat att demonisera oliktänkande. Därtill riskerar vi att missa
det som faktiskt är historiskt unikt med den samtida polariseringen,
nämligen att den till stor del utspelar sig på internet. Den affektiva
polarisering som äger rum i det samtida kulturkriget hade inte varit
möjlig utan sociala medier och smarta telefoner, varför historiska
paralleller riskerar att bli missvisande.7
Här kan det vara läge att påminna om att det inte var länge sedan
internet framstod som en utopi där nya kulturella uttryck spreds och
tidigare ohörda röster gavs möjlighet att uttrycka sig. Så sent som i
början av föregående decennium var tilltron till de nya sociala medierna Twitter och Facebook stora. Den arabiska våren 2011 kallades
till och med ”Twitterrevolutionen” och förhoppningarna var stora
på de demokratiska möjligheter som sociala medier-plattformarna
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medförde, men vinden vände hastigt. De senaste åren har tongångarna varit de motsatta och tendenserna till konflikt, konspiracism,
faktaresistens och instängning i filterbubblor har lyfts fram som de
sociala mediernas och internets baksida. Dessutom har det uppmärksammats att algoritmerna som styr plattformar som Youtube och
Facebook prioriterar känslomässigt engagemang framför sanningssökande och nyanserad reflektion. Detta har drivit på den affektiva
polariseringen och möjliggjorde de massiva desinformationskampanjer som fördes inför det amerikanska presidentvalet 2016, inte minst
via ryska trollfabriker. Lägg därtill Cambridge Analytica-skandalen
samt att FN uppmärksammat att Facebook används som ett vapen
för att genomdriva folkmordet på rohingyer i Myanmar.8
Idag är det tydligt att den digitala revolutionen inte gjort oss
klokare, mer nyanserade eller mindre dogmatiska, utan att internet,
sociala medier och de nya ”alternativmedierna” spelar en central roll
i polariseringen genom att möjliggöra spridning av allt från halvsanningar till konspirationsteorier.9 Högerradikalismens framgång och
de sociala mediernas framväxt har sammanfallit eftersom det är just
genom att framgångsrikt behärska den nya digitala offentligheten som
den nationalistisk-populistiska högerradikalismen har växt sig allt
starkare under 2000-talet.10 Högerradikala sympatisörer har, förutom att starta egna hemsidor och medier, tagit stor plats i kommentarsfält och på nätforum som 4chan, 8kun (tidigare 8chan), Reddit
och svenska Flashback, och de har skickligt använt plattformar som
Twitter, Facebook och Youtube för att locka följare.
Högerradikalismen personifieras av politiska ledare som Donald
Trump, Jair Bolsonaro och Victor Orbán. Den återfinns även i partier
som danska Fremskridtspartiet, franska Rassemblement national (tidigare Front national), italienska Lega Nord samt Sverigedemokraterna.11 Även den så kallade alt-right-rörelsen, eller alternativhögern, och
den närliggande etnopluralistiska identitära rörelsen var viktiga för
tillväxten av högerpopulism under 2010-talet.12 Jag är medveten om
de meningsskiljaktigheter som finns mellan dessa personer, partier
och rörelser, men väljer ändå att samla dem under paraplybegreppet
”högerradikal” som en motsvarighet till engelskans far-right, vilket
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betecknar åsikter till höger om de traditionella högerpartiernas.13
Syftet med etiketten är att fånga 2000-talets breda nationalistisk-populistiska högervåg, vilken, åsiktsskillnader till trots, förenas bakom
en gemensam fiendebild riktad mot ett liberalt etablissemang vars
ideologi ofta beskrivs som ”kulturmarxism”. Det ska dock sägas att
ingen som påstås tillhöra detta etablissemang använder begreppet om
sig själv. ”Kulturmarxism” används enbart pejorativt med syfte att
demonisera och skapa en tydlig fiendebild för att öka polariseringen
i frågor om kultur, värderingar och identitet. Bakom föreställningen
om kulturmarxismens dominans ryms ett historiskt narrativ som
syftar till att förklara hur denna ideologi kommit att bli så utbredd,
men innan vi frilägger det narrativet ska jag visa hur föreställningen
om kulturmarxismens dominans etablerade sig i ett par högerradikala
sammanhang i Sverige.

Kulturmarxism i den svenska debatten
Kritiken som riktades mot Anna Hedenmos intervju med Sverigedemokraternas Mattias Karlsson i SVT:s ”Min sanning” den 10 januari
2021 bestod enligt programledaren själv av ”lögnaktiga beskrivningar”
från kritiker som inte bemödat sig att se programmet och inte delar
hennes vilja att genom förståelse motverka polarisering.14 Förståelse
kräver dock mer än passivt lyssnande. Föreställningar, ideal och begrepp behöver sättas in i sammanhang och outtalade förgivettaganden
behöver lyftas upp till ytan, och detta misslyckas Hedenmo med mot
slutet av intervjun, när Karlsson talar om att han önskar en ”konservativ kulturrevolution” – i bemärkelsen genomgripande förändring –
som motkraft till den ”kulturmarxistiska” revolution han påstår har
pågått sedan 1968. Här kunde Hedenmo ha påmint om att Karlsson
talat i mycket hårdare ordalag tidigare. Den 10 september 2018, två
dagar efter riksdagsvalet, skrev han följande på Facebook: ”[V]åra
motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om
vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val, seger
eller död.” Inlägget försvarades av partiledaren Jimmie Åkesson, och
som vi ska se delar flera ledande Sverigedemokrater Karlssons bild av
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att det pågår ett kulturkrig mellan kulturmarxister och konservativa
nationalister, ofta kallade ”Sverigevänner”.15
Hedenmo borde även ha tagit fasta på att Karlsson använde begreppet ”kulturmarxism”, som härstammar från en högerextrem
konspirationsteori; att låta den spridas oemotsagd i SVT på bästa
sändningstid är knappast att motverka polarisering genom att bidra till ökad förståelse. Den kulturmarxistiska konspirationsteorin
formulerades på 1990-talet – vilket jag ska återkomma till – och fick
genomslag i Sverige sommaren 2011. I Mediearkivets databas ger en
sökning på ”kulturmarxis*” enbart 9 träffar mellan åren 1996 och
2010, men hela 708 träffar 2011, varav alla utom en efter den 22 juli.
Följande år får begreppet 655 träffar och därefter i snitt runt 185 per
år.16 Även på internetforumet Flashback är i princip alla inlägg som
nämner kulturmarxism skrivna sensommaren 2011 eller därefter.
Brytpunkten, den 22 juli 2011, var dagen då den norske högerextremisten Anders Behring Breivik mördade 77 personer genom att först
spränga en bomb i de norska regeringskvarteren i Oslo och sedan
ta sig till Utøya för att skjuta deltagare i det norska arbetarpartiets
sommarläger. Terrorattentatet var menat som en marknadsföringskupp för Breiviks manifest, 2083 – A European Declaration of Independence, som snabbt spreds via internet. I det över 1 500 sidor långa
manifestet, som till stor del består av plagiat, nämns ”kulturmarxism”
fler än 100 gånger och framställs som det huvudsakliga hotet mot
västvärldens existens. När kulturmarxism omtalades i den svenska
pressen under 2011 och 2012 var det framför allt med hänvisning
till Breiviks manifest.17
Enligt Breivik kulminerade kulturmarxismen hos 1968-vänstern,
som han menar infiltrerade utbildningsinstitutioner, bokförlag och
media. Han talar om en ”mångkulturell allians” mellan marxister,
globala kapitalister, feminister och suicidal humanists. Kulturmarxismens metod beskriver han som ”dekonstruktion”, vilket ska förstås
som en indirekt kritik av ”postmodernismen” eftersom dekonstruktion – som även Karlsson nämner som ett hot i ”Min sanning”-intervjun – förknippas med den franske filosofen Jacques Derrida. Enligt
Breivik är dekonstruktionens syfte att förstöra europeisk kultur och
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”hei, hei, på tide å stå opp og endre verda”. Båt vid Utøyas brygga. (Foto: Paul Patrick
Børhaug/Utøya AS)

tradition, att ge en förvanskad bild av historiska händelser och svartmåla personer som inte delar kulturmarxistiska åsikter för att på så
sätt bereda väg för politisk korrekthet och massinvandring och på
sikt avskaffa nationalstaten och den europeiska identiteten.
Breiviks manifest var inspirerat av högerextrema konspirationsteorier, inte minst den av pseudonymen Bat Ye’or populariserade teorin att Europa är på väg att förvandlas till ett ”Eurabien” på grund av
mångkultur och invandring från framför allt muslimska länder; en
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idé med paralleller till Samuel Huntingtons The Clash of Civilizations
and the Remaking of World Order (1996). Eurabienteorin har varit
central för den kontrajihadistiska rörelsen, som Breivik och även
många svenska högerradikaler, inklusive ledande Sverigedemokrater, uttryckt sympati för.18 Massinvandring var, enligt Breivik, en
följd av den kulturmarxistiska ideologin, som därför utgjorde hans
huvudfiende. Inför rätta argumenterade han att Norge, liksom flera
andra västeuropeiska stater, varit en kulturmarxistisk diktatur sedan
efterkrigstiden och att han därför handlat i nödvärn. Hans terrordåd
var nödvändigt för att uppmärksamma världen på det kulturmarxistiska hot den västerländska civilisationen står inför.19
Enligt journalisten Åsne Seierstad är begreppet ”kulturmarxism” tabu inom den norska högern på grund av att det är så intimt
förknippat med Breivik.20 Trots att det finns en medvetenhet även i
Sverige om kopplingen mellan Utøyadådet och den kulturmarxistiska konspirationsteorins genomslag har svenska högerradikaler ofta
kommit undan med att ge uttryck för samma världsbild som Breivik.
Som exempel kan nämnas att när den högerradikala sajten Politiskt
Inkorrekt efter tre års verksamhet lades ner och ersattes av Avpixlat
hösten 2011, bara tre månader efter Breiviks dåd, beskrev redaktören
Mats Dagerlind, som också satt i redaktionen för SD-kuriren (sedan
2014 ersatt av Samtiden), att sajtens syfte var att verka i kontrast till
den kulturmarxism som de etablerade medierna företräder och som
tar sig uttryck exempelvis i att de ”censurerar” gärningsmäns etniska
härkomst. Det bredare målet sades vara att utgöra ett motstånd mot
det västerländska samhällets ”islamisering”, och på sajten uttalades
stöd till den kontrajihadistiska rörelsen och konspiratoriskt lagda islamofoba högerextremister som bloggaren Pamela Geller och
Tommy Robinson från English Defence League. SD:s Kent Ekeroth
stod redaktionen för Avpixlat nära och sajten stöddes även av andra
ledande Sverigedemokrater, som Jimmie Åkesson, Richard Jomshof,
Erik Almqvist och Mattias Karlsson; den sistnämnde skrev för sajten
under pseudonym.21
När Karlsson 2019 hoppade av riksdagspolitiken för att grunda
tankesmedjan Oikos framhöll han i en intervju med SD -tidningen
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Samtiden att detta projekt var menat som en motkraft till just kulturmarxism. Han hävdade att vänstern dominerade ”kulturliv och
civilsamhälle … utbildningsväsendet, universiteten och akademierna.
De skolar varje ung generation in i det kulturmarxistiska tänkandet. I längden kan inte vi vinna om vi inte bryter den dominansen.”
Karlsson är långt ifrån den ende av SD:s ledande företrädare som har
använt begreppet ”kulturmarxism” för att bunta ihop sina ideologiska
motståndare. Även Kent Ekeroth har attackerat kulturmarxismen,
exempelvis med anklagelser om att den leder till ”mångkulturell indoktrinering” via museisektorn. Den dåvarande SDU-ordföranden
Gustav Kasselstrand – sedermera en av grundarna av Alternativ
för Sverige – lovade 2013 att kulturmarxistiska eliter ska försvinna
när SD tagit makten. Samma år kallade SD:s Björn Söder genusvetenskapen för en ”kulturmarxistisk pseudovetenskap”, liksom han
hade gjort fem år tidigare i en artikel som försvarade förslaget att
sänka abortgränsen till tolfte havandeskapsveckan. Den före detta
SD -politikern Christopher Dulny har i rollen som ordförande för
Nordisk alternativhöger förklarat att organisationens främsta fiende
är kulturmarxismen. När Per Sjögren, nazist och medlem i Nordiska
motståndsrörelsen, kuppades in i kommunfullmäktige i Borlänge på
ett Sverigedemokratiskt mandat 2017 vägrade han att tala med journalister med motiveringen att de gick ”i kulturmarxisternas ledband”.22
I Nya Tider, en veckotidning som grundades 2012 och som i likhet med ett ökande antal högerradikala medier erhåller mediestöd,
hävdade SD:s Erik Almqvist i en artikel 2017 att den svenska journalistkåren utgjorde ”spetsen” av kulturmarxismen. Han uppmanade
svensk höger att inspireras av kulturkampen som den förts av Victor
Orbáns Fidesz. Ungern, menade Almqvist, är ”framåtskridande” och
”modernt” tack vare att Fidesz har tagit kulturkampen på allvar och
successivt bytt ut läroböcker och kultur- och museichefer, statyer och
minnesmonument och ändrat gatunamn. Almqvist liknar Fidesz kulturkamp vid 1968-vänsterns ”marsch genom institutionerna”, alltså
den långsiktiga strategi som studentaktivisten Rudi Dutschke menade skulle bana väg för revolutionen. För Fidesz, skriver Almqvist,
har EU och invandringen ”utgjort utomordentliga, och berättigade,
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hotbilder. [Den judiske affärsmannen] George Soros och hans starka
politiska aktivistnätverk i Ungern likaså.” 23
Konspiracismen i föreställningen om kulturmarxismens inflytande blir uppenbar i en annan text i Nya Tider, skriven av Dan
Ahlmark, som menar att det pågår ett kulturkrig mellan nationalism
och kulturmarxism, vars ”bakomliggande värderingar och syften är
ett grundläggande hot mot det svenska samhället.” Bland de aktörer
som ”helt eller delvis stödjer kulturmarxismen och accepterar/driver på massinvandringen” nämner Ahlmark ”massmedia, offentlig
förvaltning, kultursektorn, NGO:er, EU, FN med flera”. Han tillägger att ”genom massmedia och sjuklövern hålls fortfarande många
medborgare ovetande om dagens faror, men alltfler inser dem nu”.
Kulturmarxismens mål är enligt Ahlmark att förvandla Sverige till ett
”socialistiskt och auktoritärt samhälle” där ”massinvandringen” har
gjort att etniska svenskar utgör en minoritet, och Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige står för det partipolitiska motståndet
mot detta hot. Läget blir alltmer akut, inskärper Ahlmark: ”Ju längre
utvecklingen får gå, desto radikalare nödgas reaktionen bli”.24
Att EU, FN, massmedia och samtliga riksdagspartier utom SD
(”sjuklövern”) skulle verka för ett socialistiskt och auktoritärt samhälle
torde för de flesta framstå som absurt. Det blir i Ahlmarks artikel
tydligt att ”kulturmarxism” inte har någonting med marxism att
göra. Det är enbart ett väldigt brett samlingsbegrepp för allt radikalhögern opponerar sig mot: journalistik, internationella organisationer, icke-européer, feminism, universitets- och museivärlden. I en
senare text har Ahlmark definierat kulturmarxism som ”det samlade
samhällspolitiska uttrycket för postmodernismen”.25 Dock utan att
förtydliga vad han avser med ”postmodernism”, men vi kan gissa att
det åsyftar vänsterfilosofer förknippade med studentupproren 1968,
som redan nämnde Derrida och möjligen Herbert Marcuse, som jag
återkommer till nedan.
Även för Nya Tider-skribenten och före detta etnologiprofessorn
Karl-Olov Arnstberg är kulturmarxism huvudfienden. I PK-samhället
tar han strid mot identitetspolitik, minoritetsrättigheter, feminism,
marxism, klimatvetenskap, globalism, invandring, mångkulturalism
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och judendom.26 Dessa fenomen, menar Arnstberg, är produkter av en
politiskt korrekt attityd (”pk”) som blivit dogm i Sverige. Han skriver
att den mindre kända termen ”kulturmarxism” egentligen är ett bättre
namn än ”politisk korrekthet” eftersom den tydligt signalerar att det
rör sig om en ideologi, men beklagar att det ”hör till de förbjudna
orden i svensk politisk debatt”. Beviset för att ordet är förbjudet är
att det inte förekommer i Nationalencyklopedin samt att Wikipedia
knyter begreppet till Breivik, vilket innebär att ”den som använder
begreppet kulturmarxism är i färd med att begå politisk harakiri”.
Även om Arnstberg har rätt i att begreppet ”kulturmarxism” inte är
Breiviks påhitt utan härstammar från amerikanen William S. Lind,
var det, som påvisats ovan, Breiviks manifest som gjorde att begreppet
fick genomslag i Sverige, och som vi sett har ledande Sverigedemokrater kunnat bruka begreppet utan att riskera sin politiska karriär
och många gånger utan att över huvud ifrågasättas. Tvärtemot vad
Arnstberg säger tycks det vara i princip riskfritt att sprida konspirationsteorier om kulturmarxistisk indoktrinering.27
Liksom de flesta andra högerradikaler menar Arnstberg att kulturmarxismens mål är ”att förstöra den västliga kulturen och vår
civilisation”.28 Bland dem som ligger bakom detta projekt framhåller
Arnstberg släkterna Rothschild och Rockefeller, den ungersk-judiske finansmannen George Soros samt de liberala politikerna Cecilia
Malmström och Birgitta Ohlsson.29 Att liberaler och några av världens
mäktigaste finansmän och kapitalister skulle identifiera sig med ett
begrepp som innehåller ordet ”marxist” faller på sin egen orimlighet.30
Vi måste dock påminna oss om att konflikten inte gäller den fördelningspolitiska höger–vänster-skalan, utan kulturella värderingar,
varför ”kulturmarxism” inte har med socioekonomiska frågor att göra.
Trots att ”kulturmarxism” är ett uppenbart pejorativt begrepp
kan Arnstberg, till synes utan att inse ironin, skriva:
Vi som intresserar oss för kulturmarxismen definieras givetvis
som högerextrema, alldeles oavsett hur vi uppfattar oss själva. Som
vanligt är vänsterpolitiska debattörer mer intresserade av att klistra
etiketter på sina politiska motståndare än att diskutera sakfrågor.31
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Förutom att spridas genom ledande Sverigedemokratiska politiker
och fristående högerradikala debattörer har konspirationsteorin om
kulturmarxism vunnit stort gehör hos den svenska alternativhögern
och den närliggande identitära rörelsen. På Metapedia, den identitära motsvarigheten till Wikipedia, sägs att kulturmarxismen flyttar
marxismens fokus från den ekonomiska sfären till kultur, värderingar,
normer och maktförhållanden utifrån sexualitet, kön, religion och
etnicitet. Även här kopplas kulturmarxism samman med politisk
korrekthet, feminism, HBTQ, mångkulturalism och ateism. Kulturmarxismen beskrivs som en ”överideologi” och dess metod som ”metapolitisk”, med vilket menas att den syftar till att påverka kulturen
och den samhälleliga opinionen snarare än att verka parlamentariskt.
Detta är också den identitära rörelsens politiska metod.32 Mot denna
bakgrund ska vi förstå det återkommande talet om kulturkrig.
Vi finner även föreställningar om kulturmarxismens hegemoni
hos den identitära rörelsens tankesmedja Motpol, som drivs av Daniel
Friberg, före detta medlem i Svenska motståndsrörelsen. På Motpols sajt publicerade Joakim ”Oskorei” Andersen kort efter Breiviks
attentat en ”ideologianalys” som snarast är en sammanfattning av
manifestet. Andersen noterar att Breiviks kamp är en kulturkamp
och framhåller (med rätta) likheten med idéer som finns inom den
kontrajihadistiska rörelsen, på sajterna Politiskt Inkorrekt och Gates
of Vienna och hos personer som Richard Spencer, Fjordman och Bat
Ye’or. ”De flesta torde inse att detta inte gör dem medskyldiga till
Breiviks dåd”, menar dock Andersen. Han sympatiserar uppenbarligen själv med Breiviks fiendebild och skriver att kulturmarxister
”under decennier genomfört det ultimata förräderiet, genom att
öppna Europas gränser för den existentiella fienden, det fascistoida
islam”. Liksom Breivik anser Oskorei att det pågår en islamisering
av det europeiska samhället och förordar deportering av muslimer.33
Även Joakim Fredriksson skrev på Motpol, bara veckor efter Breiviks dåd, att ”Vänstern har försökt exploatera tragedin för att tysta
kritiker, något vi naturligtvis inte har något skäl att acceptera”. Han
menar att kulturmarxismen har ”blivit ett paradigm som dominerar samtliga partier, utom Sverigedemokraterna”. Vidare hänvisar
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Fredriksson till amerikanen Patrick Buchanans The Death of the West
(2002), som härleder kulturmarxismen till Frankfurtskolans företrädare Max Horkheimer, Herbert Marcuse och Theodor Adorno, och
särskilt den sistnämndes idé om ”den auktoritära personligheten”:
Genom att använda sin ”kritiska teori” på den etablerade kulturen
lade de grunden för en rekonstruerad marxistisk revolution. I den nya
formuleringen var socialisterna inte längre fokuserade på ekonomisk
exploatering utan på fördomar och deras till synes respektabla bärare. Om fördomarnas bärare inte avlägsnades från makten så skulle
den dominerande klassen alstra etniskt motiverat hat, antisemitism,
kvinnohat och homofobi. Därför behövdes en ny politisk klass med
de rätta värderingarna. Med revolten på 60-talet blev de bönhörda. 34

Mot slutet av 2017 publicerade Motpol en serie i tre delar om ”Den
kulturmarxistiska revolutionen”, som beskrevs som den mest omdanande av alla kulturrevolutioner, trots att den sägs ha skett relativt
omärkbart. Med Wikipedia och Breitbart News som enda källor
tecknas en historieskrivning som sträcker sig över ett sekel och karakteriseras av godtyckliga hopp i tid och rum. Kulturmarxismen sägs
härstamma från Antonio Gramsci, Rudi Dutschke, Saul Alinsky och
Frankfurtskolan. Ett förvånande och sannolikt felaktigt påstående
är att Georg Lukács myntade begreppet ”normkritik”. Över huvud
haltar begreppsanalysen. ”Kulturmarxism”, ”kritisk teori”, ”politisk
korrekthet”, ”normkritik” och ”den långa marschen genom institutionerna” används vid sidan av varandra utan att några distinktioner görs eller någon hänsyn till begreppens historia tas. Varken
kopplingarna mellan dessa personer eller deras kulturella påverkan
beläggs. Skribenten konstaterar dock: ”Det gemensamma för alla
de kulturmarxistiska teorierna är en fientlighet mot allt som är traditionellt västerländskt, oavsett vad det handlar om.” Som exempel
på den kulturmarxistiska kampens ”degenererade uttrycksformer”
nämns prideparader och ”menskonst”.35 Hur dessa nutida fenomen
är kopplade till nämnda syndabockar, som alla varit döda i minst
fyrtio år, förblir osagt.
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Historiebruk och amerikanska influenser
Sverigedemokraterna, den alternativa högern och den identitära
rörelsen samt skribenter i exempelvis Nya Tider delar alltså idén att
Sverige underkastat sig en ideologi vid namn ”kulturmarxism” som i
hemlighet drivits igenom av etablissemanget och numera omfamnas
av i princip alla människor inom kultur- och myndighetssektorn,
utbildningsväsendet, massmedierna och partipolitiken. Bara inom
högerradikala rörelser finns de goda krafter som genomskådat sammansvärjningen och ska rädda det svenska, och i förlängningen västerländska, samhället från den onda elit som av oklara skäl är i färd
med att avskaffa det samhälle där de själva besitter makten med hjälp
av en salig blandning av global kapitalism och auktoritär socialism,
massinvandring och mångkultur, feminism och queerteori.
Detta är en konspirationsteori. Som sociologen Göran Dahl framhåller är konspiracism grundad i ”fiendebildstänkande”, ett centralt
inslag i samtida högerradikalism, och som journalisten Kent Werne
visat har konspiracism blivit alltmer utbrett sedan millennieskiftet
på grund av internet och sociala medier.36 Högerradikala krafter har
varit särskilt framgångsrika i att utnyttja internet för sina syften, och
de senaste årens ökade antal högerextrema våldsdåd har ofta föranletts av att gärningsmännen varit aktiva i högerradikala digitala
miljöer, där deras polariserade världsbild formats och där de många
gånger förklarat intentionerna med sitt dåd. Anders Behring Breiviks
terrordåd är det mest extrema exemplet i en lång lista, som i Sverige
inkluderar Peter Mangs skjutningar i Malmö 2009–2010 och Anton Lundin Petterssons skolattack i Trollhättan 2015. När folkvalda
politiker använder krigsmetaforer och talar om den västerländska
civilisationens kollaps spär det på den polariserade världsbilden och
kan anses legitimera högerextrema våldsstrategier.37
Bortsett från föreställningen att kulturmarxismen omfamnas av
hela samhällseliten och anses hota nationen är det intressant att ta fasta
på de historiska förklaringar som ges till fenomenet och de enskilda
personer som sägs ha formulerat den kulturmarxistiska ideologin.
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Bland the usual suspects finner vi Georg Lukács (1885–1971), Antonio Gramsci (1891–1937), Frankfurtskolan – främst Theodor Adorno
(1903–1969) och Herbert Marcuse (1898–1979) – den tyske studentaktivisten Rudi Dutschke (1940–1979) samt Saul Alinsky (1909–1972),
som ska ha populariserat kulturmarxismen genom boken Rules for
Radicals. De tre sistnämnda är intimt förknippade med 1968-vänstern, och som vi sett har detta mytiskt laddade år en framträdande
roll i högerradikalismens historieskrivning. I detta narrativ inkluderas också ”postmodernismen”, men det sägs sällan vilka specifika
tänkare eller idéer som avses. Inte heller förklaras dessa personers
inbördes relationer, och när någon försöker blir det ofta fel, som när
Andrew Breitbart hävdade att Frankfurtskolan kom till USA under
1940-talet (ett decennium för sent) och att Gramsci var en av dess
medlemmar (det var han inte).38 Den påverkan dessa, i många fall
ganska svårtillgängliga, politiska teoretiker påstås ha haft beläggs
inte, utan deras enorma inflytande över det västerländska samhället
utgör ett förgivettagande.
Som i många konspirationsteorier finns korn av sanning och
enskilda korrekta fakta även i föreställningen om den kulturmarxistiska konspirationen. Det stämmer exempelvis att Gramsci manade
vänstern att slåss för kulturell hegemoni, eftersom han, i motsats till
Marx, ansåg att kulturen formar politiken snarare än tvärtom. Detta
är en idé som delas av många samtida högerradikaler. Exempelvis
har SD:s Mattias Karlsson ofta, men utan att nämna upphovsmannen, citerat Andrew Breitbarts slogan ”Politiken ligger nedströms
från kulturen”.39 Som vi sett beskriver den identitära rörelsen både
sin egen och kulturmarxismens metod som ”metapolitisk”, det vill
säga att politiken utspelas främst utanför parlamentet, i frågor om
kultur, identitet, värderingar och normer. Som fastslogs inledningsvis
är det på just den kulturella arenan och inom värderingsfrågor som
vi sett en ökande polarisering. Därav det ofta förekommande talet
om ”kulturkrig”.
Det stämmer också att Frankfurtskolan var marxistisk och att många
av dess företrädare intresserade sig för kultur och kulturindustrin.
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Men att de skulle ha konspirerat med familjen Rockefeller för att
genom rockmusik och annan populärkultur manipulera efterkrigsgenerationen tillhör de mer häpnadsväckande påståenden man kan
stöta på gällande Frankfurtskolan.40 Andra problem med narrativet
är homogeniseringen av Frankfurtskolan, som bestod av en mängd
individer och har fortlevt i senare generationer, som i vissa avseenden
har kritiserat exempelvis Adorno och Marcuse – och de två var inte
heller alltid överens, exempelvis hade de olika syn på studentrevolten
1968. Som idéhistorikern Martin Jay framhåller kritiserades också
Frankfurtskolan av den nya vänstern för att privilegiera teoretiska
diskussioner framför konkret politisk handling.41
Märkligt är för övrigt att den nya vänstern knappt figurerar i
det högerradikala narrativet om kulturmarxismen – där kan man
trots allt, även bland svenska företrädare, finna explicita referenser
till Gramsci och Marcuse och en uttalad vilja att lägga mer av den
politiska kampen på den kulturella arenan.42 Frånvaron av den nya
vänstern i narrativet är särskilt anmärkningsvärd med tanke på att
högerradikaler som omfamnar den kulturmarxistiska konspirationsteorin ofta åberopar Alain de Benoist och den franska nya högern
(la nouvelle droite) – som var en reaktion på just den nya vänstern
– som inspirationskällor. Inte heller spelar de folkrörelser som fick
stort genomslag på 1960- och 1970-talet – världsmedborgarrörelsen,
miljörörelsen, fredsrörelsen och kvinnorörelsen – någon framträdande roll i högerradikalismens berättelse om kulturmarxismens
hegemoni, trots att dessa rimligen måste ha haft större kulturellt
inflytande än ett fåtal ganska svårbegripliga kontinentaleuropeiska
politiska teoretiker. I det högerradikala narrativet försvinner alla
nyanser och försök att belägga olika ”vänsteridéers” spridning. Målet är polarisering genom demonisering av den påstådda eliten för
att framställa högerradikalismen som en försvarare av nationen och
folket. Avsikten är att frammana ett ”vi mot dom”.
Även om det var Breiviks dåd som gjorde att den kulturmarxistiska
konspirationsteorin spred sig i Sverige, så är han inte dess upphovsman.
Idén går att härleda till 1990-talets USA och de paleokonservativa
debattörerna Patrick Buchanan (f. 1938), William S. Lind (f. 1947) och
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Paul M. Weyrich (1943–2008), varav de två senare var ledande figurer
i Free Congress Foundation. Dessa var i sin tur influerade av den mer
perifera högerradikala konspirationsteoretikern Lyndon LaRouche
(1922–2019) och av den essä av Michael Minnicino som först kopplade
Frankfurtskolan till politisk korrekthet (men däremot inte nämnde
kulturmarxism).43 Samma år som essän publicerades, 1992, talade
Buchanan om ”a war for the soul of America” på Republikanernas
nationella konvent samtidigt som han ondgjorde sig över högerns
internationalism och slog fast att vänstern dessvärre vunnit slaget
om kulturen.44 Buchanans The Death of the West (2002) har varit
mycket inflytelserik. Även Weyrich ansåg att det inte spelade någon
roll att högern vunnit slaget om ekonomin eftersom de förlorat det
överordnade slaget om kulturen. Det förklarade han 1999 i ett brev till
anhängarna av Free Congress Foundation, där han också lyfte fram
Marcuse och Frankfurtskolan som de främsta ideologiska fienderna på grund av deras politiska korrekthet och kulturmarxism som
påstods leda till civilisationskollaps.45 Weyrich gav Lind i uppdrag
att utveckla dessa teorier, vilket resulterade i antologin Political Correctness. A Short History of an Ideology (2004).
Som vi sett ovan nämns dessa paleokonservativa influenser exempelvis på Motpol och av Arnstberg. Därtill förekommer de i Breiviks
manifest, som inleds med ett plagiat från Linds kapitel ”Political
Correctness is Cultural Marxism” i nämnda antologi. Att Motpols
serie om kulturmarxismen använde Breitbart News som källa är
också signifikant mot bakgrund av att, som Morgan Finnsiö påpekar, det var där konspirationsteorin presenterades för en bredare
publik.46 Andrew Breitbart drev Breitbart News tillsammans med
Steve Bannon, som tog över efter Breitbarts död 2012. Bannon ledde
sedermera Donald Trumps presidentkampanj och var under en tid
dennes chefsstrateg. Så tog sig konspirationsteorin om kulturmarxismen hela vägen in i Vita huset.
Free Congress Foundation var traditionellt konservativa kristna
och exempelvis porrmotståndare, men det är knappast fallet med
den högerradikalism som under 2000-talet spridits genom internet.
Forumen 4chan och 8kun har, som Angela Nagle framhåller, mer
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gemensamt med den motkultur och de subkulturer som generellt
varit förknippade med vänstern än med traditionell konservatism.
De estetiska ideal som ofta sprids genom memes bygger på grov humor,
ironi, gränsöverskridande, subversivitet, frigörelse och motstånd mot
censur och ett uppfattat etablissemang. Idén är att allt är tillåtet och
det råder en amoralisk rebelliskhet, och dyrkan av filmer från millennieskiftet som The Matrix, Fight Club och American Psycho (alla
efter litterära förlagor) samexisterar med rasism, misogyni, anime och
mängder av pornografiskt material.. Kristen kulturkonservatism och
försvar av traditionell bildning är i regel frånvarande. Denna likhet
mellan alternativhögerns estetiska ideal med föregående decenniers
motkultur har uppmärksammats av alt-right-rörelsens upphovsman,
Richard Spencer, men sällan av vänstern. Angela Nagle är ett undantag:
The rise of … Trump and the alt-right are not evidence of the return
of conservatism, but instead of the absolute hegemony of the culture
of non-conformism, self-expression, transgression and irreverence
for its own sake – an aesthetic that suits those who believe in nothing
but the liberation of the individual and the id, whether they’re on the
left or the right. The principle-free idea of counterculture did not go
away; it has just become the style of the new right.47

Den nya nationalistisk-populistiska högerns motkulturella uttrycksformer är vad som gör den till den alternativa högern, i kontrast till
den traditionellt konservativa högern, som ofta häcklas med begreppet cuckservative efter engelskans ord för ”hanrej” (cuckold). Det är
viktigt att framhålla eftersom det ”vi och dom” som upprättas genom
affektiv polarisering tenderar att utesluta nyanser. Givetvis finns det
en mångfald av olika, ibland motsatta, idéer och ideal inom högerradikalismen, liksom inom vänsterradikalismen, och givetvis förekommer det ideologiska och estetiska överlappningar mellan dessa
till synes motsatta rörelser. Men demoniseringen av och aversionen
mot meningsmotståndare tenderar att omöjliggöra både självkritik
och all form av identifikation med den andra gruppen.
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Historia som polariseringens motkraft
Att bemöta ideologiskt historiebruk och rena konspirationsteorier
är en nödvändighet för dagens historiker, eftersom dessa strategier
blivit allt vanligare och viktigare redskap för dem som driver på den
ökande affektiva politiska polariseringen och därmed skadar demokratin. En central strategi bland 2000-talets högerradikaler har varit
att genom demonisering av sina meningsmotståndare etablera en
populistisk fiendebild som ställer folket eller nationen (”vi”) mot ett
kulturmarxistiskt etablissemang (”dom”). Denna fiendebild grundas
i en misstro mot samhället och dess institutioner och ett missnöje
med de etablerade politiska partierna.
Ofta har begreppet ”kulturmarxism” använts för att beskriva en
samhällselit bestående av media, de etablerade partierna, utbildningsväsendet och kultursektorn. Dessa påstås förespråka global kapitalism,
socialism, multikulturalism och feminism och ha som mål att orsaka
nationalstatens och den västerländska civilisationens undergång. Mot
detta hot framställer sig den nya populistisk-nationalistiska högern
som civilisationens försvarare. Med tanke på att föreställningen om
kulturmarxismens dominans drev Anders Behring Breivik till att
utföra ett av 2000-talets värsta terrordåd bör vi ställa andra personer
som ger uttryck för liknande världsbild till svars. Även om de flesta
högerradikaler givetvis tar avstånd från Breiviks våldsmetoder måste
man ändå fråga sig om de delar hans analys och fiendebild. Om inte,
varför använder de hans politiska vokabulär?
Kulturmarxismens hegemoni påstås ha uppkommit genom en
diskret genomförd revolution, vars grund lades efter första världskriget men vars verkliga genomslag kom med studentrevolterna 1968.
Strategin – som också är den strategi som omfamnas av högerradikalerna själva – sägs ha varit att flytta fokus för den politiska kampen
från parlamentet för att i stället ägna sig åt metapolitisk kulturkamp
och frågor om identitet, värderingar och normer. Antonio Gramsci,
Georg Lukács, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Rudi Dutschke
och Saul Alinsky beskrivs som hjärnorna bakom strategin. Men de
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eventuella kopplingarna mellan dessa figurer och deras idéers innehåll
ges ingen djupare analys eller presentation. Deras huvudsakliga funktion är syndabockens. Detta konspiratoriska narrativ och ideologiska
historiebruk har svenska högerradikaler kopierat från amerikanska
paleokonservativa som Lind, Buchanan och Weyrich (ofta i den mer
lättillgängliga förpackning som tillhandahålls av Breitbart News).
Här överförs en amerikansk förklaringsmodell direkt på Sverige utan
hänsyn till historiska och kulturella skillnader.
Det högerradikala historiebruket som granskats i denna essä
väcker frågor som förtjänar att undersökas vidare. Dels vore en
grundläggande idéhistorisk studie av Lind, Buchanan, Weyrich, Free
Congress Foundation och möjligen andra personer och organisationer i samma nätverk välkommen, med tanke på att det var i den
miljön som den inflytelserika föreställningen om kulturmarxismen
uppstod. Därtill vore det belysande att undersöka vilket inflytande
och vilken spridning Gramsci, Lukács, Frankfurtskolan, Dutschke
och Alinsky faktiskt har haft i Sverige och i vilken utsträckning de
faktiskt har influerat varandra. Det skulle kunna bidra till ett aningen
mer nyanserat ”kulturkrig” och ett mer konstruktivt debattklimat.

Noter
1

2

3
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Min sökning på ”polariser*” (asterisken syftar till att inkludera alternativa ändelser) i Mediearkivet (enbart svenskt material) gav 331 träffar år 2000, 1 194 träffar
2005, 2 920 träffar 2010, 7 486 träffar 2015 och 15 054 träffar 2020. Det ska sägas att
siffrorna inte är hundraprocentigt pålitliga eftersom samma artikel ibland publiceras i flera tidningar och att det händer att en och samma artikel i en viss tidning
genererar flera resultat. Samma reservation gäller även kommande hänvisningar
till statistik från Mediearkivet. Mediearkivet, https://www.retrievergroup.com/sv/
product-mediearkivet (hämtad 2022-01-24).
Dagens Nyheters ledarredaktion, ”De som gjorde 10-talet till det destruktiva decenniet”, Dagens Nyheter 2019-12-31; Mats Knutsson, ”Splittringen i svensk politik visar inga tecken på att avta under 2020”, SVT 2020-01-01 [uppdaterad 2020-01-09],
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/splittringen-och-polariseringen-visar-ingatecken-pa-att-avta-snarare-tvartom (hämtad 2022-01-25); Lisa Irenius, ”Förakt är
förödande – vi måste kunna möta oliktänkande”, Svenska Dagbladet, 2019-05-31.
Pitrim A. Sorokin menar att kriser kan leda till ökad polarisering genom att de synliggör underliggande kulturella motsättningar, inte minst vad gäller värderingar.
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Han framhåller dock att ökad polarisering enbart är en av flera potentiella effekter
av en kris. En annan är ökad altruism. Som samtida exempel kan nämnas att flyktingkrisen 2015 ledde både till grundandet av Refugees Welcome och till ökat stöd
för flyktingkritiska eller till och med rasistiska partier och organisationer. Pitrim A.
Sorokin, ”Polarization in Frustration and Crises”, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, vol. 39, nr 2 (1951), s. 156, 160–162.
Henrik Oscarsson, Torbjörn Bergman, Annika Bergström & Johan Hellström, Polarisering i Sverige, Demokratirådets rapport 2021 (Stockholm: SNS Förlag, 2021),
s. 12, 14–15, 104. Författarna preciserar att de talar om politisk polarisering, det
vill säga ”sådan samhällelig polarisering som tar sig uttryck i olikheter i politiska
åsikter, värderingar och beteende hos politikens främsta huvudaktörer: partier,
medier och medborgare”. Ibid., s. 19. Med ”den kulturella värderingsdimensionen”
avses den typ av frågor som numera placeras på (den kritiserade) ”GAL–TAN-skalan”, där GAL står för ”grön, alternativ, libertär” och TAN för ”traditionell, auktoritär, nationalistisk”. Ibid., s. 26.
Murat Somer & Jennifer McCoy, ”Transformations through Polarizations and Global Threats to Democracy”, Annals, AAPSS, 681 januari (2019), s. 8–22; Jennifer
McCoy, Tahmina Rahman och Murat Somer, ”Polarization and the Global Crisis
of Democracy: Common Patterns, Dynamics, and Pernicious Consequences for
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Nyheter, 2018-11-06. Den mest omfattande studien av Breivik är Seierstads En av
oss: en berättelse om Norge (Stockholm: Bonnier, 2013).
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den-kulturmarxistiska-revolutionen-del-2 (hämtad 2020-01-14); Gästskribent,
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”Mördande propaganda”, Aftonbladet, 2016-10-22. Om sambandet mellan grövre
språkbruk, till exempel avhumanisering av vissa etniska grupper, och högerextremt våld, se Totalförsvarets forskningsinstituts rapport av Lisa Kaati et al., Digitalt slagfält: En studie av radikalnationalistiska digitala miljöer (oktober 2019).
”Andrew Breitbart on the Frankfurt School of Cultural Marxism (Jun 14, 2011)”,
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(London/New York: Verso, 2020), s. 153. För fler exempel på de mest vulgära högerradikala föreställningarna om Frankfurtskolan som cirkulerar på internet, se
ibid., s. 157.
Ibid., s. 166.
Detta betonas exempelvis i Göran Therborn et al., En ny vänster: en debattbok
(Stockholm: Rabén & Sjögren, 1966).
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nätverkande och hans stöd till grundandet av flera lobbyorganisationer och tankesmedjor, som Heritage Foundation och American Legislative Exchange Council.
Om detta, se Morgan Finnsiö, ”Myten: Demonerna på universitetet”, Expo, vol. 24,
nr 3 (2019), s. 24–31.
Finnsiö, ”Myten: Demonerna på universitetet”, s. 31.
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