
 
 

 

 

Polarisering som koncept 

 

En av de frågor som diskuteras flitigt i samhällsdebatten är en ökande 

polarisering. Polarisering där olika grupper ställs mot varandra, där fokus 

ligger på skillnader och avstånd istället för lösningar och samförstånd. På 

Institutet för Demokrati och Dialog (IDEDI) har vi inspirerats av Europeiska 

Kommissionens praktikernätverk RAN för att hitta kunskap och modeller 

för att förstå polarisering.  

Polarisering kan beskrivas som en ökad distans och konflikt mellan 

grupper där världen delas upp i ett `vi och dem´. En polarisering överdriver 

de upplevda skillnaderna som finns mellan grupper och skapar förenklade 

narrativ om de ’andra’ som bortser från vad de olika grupperna har 

gemensamt.  

Polarisering i sig leder inte nödvändigtvis till radikalisering och 

våldsbejakande extremism. Det kan däremot skapa samhällsmässiga 

spänningar och konflikter, vilket kan bidra till våldsbejakande extremism. 

Ett samhälle som är kraftigt uppdelat i ett `vi och dom´ underlättar även 

rekrytering till radikaliserade ideologier och miljöer. Dessutom ökar 

hatpropaganda vilket i sin tur ökar risken för tilltagande våldsamma 

aktioner.  

 

Teorier och modeller 

Det finns olika teorier som används för att definiera och karaktärisera 

polarisering och dess potentiella orsaker. Vissa studier förklarar 

polarisering genom att använda konceptet ´partisk assimilering`. Denna 

teori bygger på att människor bearbetar information på ett partiskt sätt; de 



accepterar lätt de bevis som stödjer deras egna synsätt eller åsikter och 

är kritiska till andra perspektiv. 

Polarisering kan manifestera sig genom negativa tankar och attityder om 

andra grupper, något som kan leda till intolerans, främlingsfientlighet, 

ökad känsla av hot och segregation. Utlösande händelser kan tända och 

accelerera polarisering genom så väl traditionell- som social media.  

Inom Europeiska Kommissionens praktikernätverk RAN används ofta en 

modell utformad av Bart Brandsma1 som ett sätt att förstå fenomenet och 

de olika rollerna som personer i polariserande miljöer och sammanhang 

innehar.  

 

Brandsma menar att polarisering bygger på tre regler, fem roller:  

 

De tre reglerna: 

1. Polarisering är en tankeföreställning som använder ´vi och dom` 

tänkande utifrån identiteter och grupper. 

2. Polarisering behöver bränsle; den närs av prat om identiteter i 

kombination med fördomar. Utan kommunikation (påfyllnad av 

bränsle) uteblir polariseringen som istället ebbar ut.  

3. Polarisering bygger på känslor. Fakta och statistik utelämnas.  

 

De fem rollerna: 

1. Pushers/Påskjutarna, eftersträvar polarisering från sin respektive 

pol. Anser sig ha rätt/sant till 100% och är inte intresserad av en 

genuin dialog.  

2. The Joiners/Medlemmarna, de som valt sida, förflyttar sig mot 

påskjutarna. Här sker polariseringen.  

3. The Silent in the middle ground/Den tysta mellan gruppen, nyanserad, 

har inte valt sida och deltar inte i polariseringen. De kan vara 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-
papers/docs/ran_polarisation_management_manual_amsterdam_06072017_en.pdf  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_polarisation_management_manual_amsterdam_06072017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_polarisation_management_manual_amsterdam_06072017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-papers/docs/ran_polarisation_management_manual_amsterdam_06072017_en.pdf


neutrala, rädda eller likgiltiga. Påskjutarna söker påverka denna 

grupp. 

4. The Brigde Builder/Brobyggare, försöker moderera och motverka 

polarisering genom att föra samtal med båda polerna. Men genom 

att göra det påvisar brobyggarna den underliggande konflikten och 

när på så vis bränsle till konflikten.  

5. Scapegoats/Syndabockarna, den grupp som blir beskylld eller 

attackerad. Kan vara såväl utanför polariseringen i mellangruppen 

eller brobyggare.  

 

Dessutom föreslår Brandsma fyra förändringsmöjligheter:  

 

1. Förändra mottagarna. Påskjutarna porträtterar polerna som fiender 

och riktar in sig på den tysta mellangruppen, det är där det faktiska 

påverkansarbetet sker. Lösning: rikta insatser till mitten för att 

motverka polarisering. 

2. Förändra fokuset. Påskjutarna vill fokusera på en 

identitetskonstruktion som delar upp människor i vi och dem. 

Genom att istället förflytta konversationen till de gemensamma 

intressen och bekymren som binder oss samman kommer en annan 

diskussion igång med fokus på hur vi gemensamt kan hitta 

lösningar och en väg framåt.  

3. Förändra positionen. Agera inte ovan grupperna, utan rör er mot 

mitten och den tysta mellangruppen. Det är svårt att förändra 

polerna, förändra istället de som är i mitten att hitta konstruktiva 

lösningar på komplexa frågeställningar.  

4. Förändra tonen. Det är sällan en fråga om huruvida påstående om 

fakta är rätt eller fel. Använd därför medlande samtal och fokusera 

på dialog, försök att engagera och anslut den mångsidiga mitten. 

 

Brandsma understryker vikten av att skilja mellan polarisering och konflikt. 

Polarisering är en artificiell och snäv konstruktion av identiteter där 

personer pressas att välja en sida. Konflikter å sin sida innefattar en 



händelse, offer och förövare. Någon form av handling eller händelse har 

skett, så som stöld eller skadegörelse, eller att personer har skadats. 

Människor är direkt inblandade och slåss eller kämpar över någonting. De 

är problemägare. 

När det kommer till frågan om att motverka polarisering finns det olika 

sätt att arbete. En början är att göra en analys över vilka aktörer som är 

inblandade, vilka som fyller de olika rollerna och hur vi kan påverka dessa 

på olika sätt.  

 

Fryshusets Institut för Demokrati och Dialog 

Inom Fryshusets verksamheter har vi många års erfarenheter av att 

förebygga och motverka polarisering. Ett av de mest framgångsrika 

koncepten vi ser är att skapa meningsfulla möten där människor möts 

och skapar förståelse för varandras situationer och erfarenheter. Genom 

dialog och samtal, till skillnad från debatt och propagerande, kan vi få 

tillgång till andra människors upplevelser, synsätt och på så vis öka 

förståelsen för de andra och minska distans.  

 

Institutet för Demokrati och Dialog verkar för att öka dialog, motverka 

polarisering och avhumanisering, samt sprida kunskap, verktyg och 

metoder till olika delar av samhället. Vi riktar oss till kommuner, 

myndigheter, yrkesverksamma, civilsamhället och unga ledare. 

 

En del i vårat arbete mot polarisering är att ta fram en svensk modell av 

IC-thinking, vilket är ett empiriskt validerat och upplevelsebaserat 

utbildningsprogram utvecklat vid Cambridge Universitet. Programmet 

bygger på politisk, social och neuropsykologisk forskning och har som syfte 

att stärka människors förmåga att hantera konflikter och skapa en 

motståndskraft till ett svartvitt tänkande. Programmet fokuserar på de 

kognitiva strukturerna, dvs hur vi tänker istället för vad vi tänker.  

ICT ger deltagarna möjligheten att se sitt eget tänkande och hur det som 

formas av olika sociala och kognitiva processer eller grupptryck. Det ger 

också verktyg för en ökad känslomässig hantering och kritiskt tänkande 

som stärker deltagarnas kapacitet att uppleva någon giltighet i andras 



synpunkter samtidigt som man är sann mot sina egna värderingar. 

Genom detta kan programmet stärka skyddsfaktorer och reducera 

riskfaktorer för att motverka en ökad polarisering.  

 

 

 

 

 

Referenser och länkar:  

 

För att se mer om Bartsmans teori finns den presenterad i ett kort YouTube klipp 

(engelska): https://www.youtube.com/watch?v=5R3gzMONDUI 

 

IDEDI – Institutet för Demokrati och Dialog: 

www.idedi.se  

 

ICT – Integrative Complexity Thinking:  

https://icthinking.org 

 

RAN – Radicalisation Awareness Network: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/networks/radicalisation_awareness_network_en  
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