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PROGRAM EFTERMIDDAG

08.30-08.55: Registrering

13.00-13.25: Registrering av nytillkomna

09.00-09.45: Sociala rörelser – en introduktion

13.30-14.15: Omgivningens betydelse
för attityder till invandring

Håkan Thörn, inst. för sociologi och arbetsvetenskap

Maria Tyrberg, statsvetenskapliga inst.

09.50-10.30: Radikalhögern på sociala medier
och politiskt motiverat våld
Mattias Wahlström & Anton Törnberg,
inst. för sociologi och arbetsvetenskap

10.30-11.00: Kaffepaus
11.00-11.45: Att stryka med eller mot håren:
politisk satir och populism/extremism

Orla Vigsö, inst. för journalistik, medier och kommunikation

14.15-14.45: Kaffepaus
14.45-15.30: ”Aldrig vara svensk nog”
Populismens påverkan på ungas etniska identitet
Fanny Gyberg, psykologiska inst.

15.30-16.00: Summering av eftermiddagen, frågor/
diskussion, samt tips på vidare kunskapsinhämtning

11.45-12.00: Summering av förmiddagen, frågor/
diskussion, samt tips på vidare kunskapsinhämtning

INFORMATION:
Du kan anmäla dig till både för- och eftermiddagsprogrammet, eller välja ett av dem.
Vi bjuder på kaffe, lunch ordnar deltagarna själva.
LOKAL: Linnésalen, Mediehuset
ADRESS: Seminariegatan 1B, Göteborg
KONTAKT: ulla-britt.wennerstrom@socav.gu.se

DELTAGANDE INSTITUTIONER:
Inst. för journalistik medier och kommunikation (JMG)
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Psykologiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen
MODERATOR: Anders Östebo, kommunikatör på
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Korsvägen är Göteborgs universitets webbplats med fortbildning för
lärare och förskollärare: korsvagen.gu.se

OM FÖRELÄSNINGARNA
Sociala rörelser – en introduktion

Håkan Thörn, professor i sociologi vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.
Har specialiserat sig på forskning om sociala rörelser.
Föreläsningen ger en kort introduktion till ämnet sociala rörelser, med några exempel,
och diskuterar med detta som utgångspunkt hur vi kan förstå och definiera populism
och extremism.

Radikalhögern på sociala medier och politiskt motiverat våld

Anton Törnberg & Mattias Wahlström forskar och undevisar vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och specialiserar sig på sociala rörelser
Parallellt med såväl politiska framgångar som aktiva militanta grupperingar har
radikalhögern idag en stor internet-närvaro på hemsidor och i sociala medier. I denna
presentation kommer vi att diskutera former och innehåll i radikalhögerns diskussionsgrupper på internet, samt resonera kring kopplingar till våldsamma främlingsfientliga aktioner.

Att stryka med eller mot håren: politisk satir och populism/extremism

Orla Vigsö, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMG.
Politisk satir har förmodligen funnits sen tidernas begynnelse. En orsak till dess
överlevnadskraft är förmågan att anpassa sig efter samhällets förändringar. Ändrade
styrformer, förändringar i tekniken, nya föreställningar om politik och inflytande - hela
tiden har satiren anpassats för att kunna uttrycka en kritisk syn på makthavarna.
I vår tid, med sociala medier, starka populistiska strömningar och en kritik av själva
demokratin som grundform, har satiren fått nya former. Det är inte längre de tryckta
dagstidningarnas teckningar som är drivande, utan tv-kommentatorer, memes, videoklipp och montage på nätet som är satirens starka sidor. Jag kommer att presentera
några olika aspekter av dagens satir från höger och vänster och visa vad det är som
skiljer dem från den “klassiska” demokratiska satiren.

Omgivningens betydelse för attityder till invandring

Maria Tyrberg, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen
Teorier om kontextuella effekter uppmärksammar omgivningens påverkan på mänskligt beteende. I föreläsningen fokuserar jag på omgivningens betydelse i relation
till migration och politiska attityder på två olika sätt. Den första delen handlar om
omgivningen som förklaring till invandringsfientliga attityder och stöd för högerradikala partier. I den andra delen tar jag avstamp i den invandringsfientliga omgivningen,
och diskuterar vilka effekter detta potentiellt har på politisk integration.

”Aldrig vara svensk nog” - Populismens påverkan på ungas etniska
identitet

Fanny Gyberg, doktorand vid psykologiska institutionen
De senaste åren har debatten om invandring och integration rasat i Sverige, den har
handlat om sociala och ekonomiska konsekvenser som invandringen kan få. Sällan
pratas det om de psykologiska konsekvenser som personer med utländsk bakgrund riskerar drabbas av. Jag kommer under denna föreläsning berätta mer om hur
de populistiska och polariserade diskussionerna om invandring, både för och emot,
formar människors förståelse av ”invandraren” och hur detta kan komma att påverka
unga individers självbild.

