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Anmälan tjänstemannajäv
Anmälda personer:
Lisa Kaati, projektledare FOI
Ärendet:
Jäv i samband med projektledande av FOI-rapport.
Rapporten: ”Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala
miljöer” (FOI-R-4392—SE)
Problemet:
Lisa Kaati leder ett av regeringen beställt projekt för att kartlägga de
så kallade ”våldsbejakande extremistiska miljöer” regeringen menar
finns i Sverige: ”högerextremism, vänsterextremism och islamsk
extremism, och deras internationella kopplingar.”1
Jävsproblemet är att Kaati har långvariga och starka kopplingar till en
organisation kallad EXPO.
Det här är hur EXPO själv definierar sitt uppdrag:2

Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, med
förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera
antirasister. Med våra tre olika verksamhetsinriktningar
uppmärksammar vi det hot som intoleransen utgör mot det öppna
1 Regeringen 2016-06-02: Ku2016/01373/D. ”Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitutet (FOI) att göra
kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda.”
2 http://stiftelsen.expo.se/verksamhet.html

samhället.
EXPO är således inte en akademisk institution, forskningsinstitut,
tanksmedja eller på annat sätt en naturlig partner för en svensk
myndighet som ägnar sig åt forskning.3
EXPO är en vänstersionistiskt orienterad
privat stiftelse för
4
opinionsbildning som kommit att ta platsen som källa och
graviationscenter för olika former av rädslobaserad propaganda mot
uppfattningar som inte är vänstersionistiska, vänsterorienterade eller
som är kritiska till landets nuvarande asyl- och intergrationspolitik.5
Av FOI-rapporten framgår att Kaatis projektgrupp (”Analys av
våldsbejakande extremism”) inte har utvecklat några egna verktyg,
utan helt enkelt anammat den begreppsapparat EXPO utvecklat och
använder i sitt eget politiska propagandaarbete mot oliktänkande de
anklagar för att vara ”intoleranta” och ”rasister.”6 Kaati har till och
med låtit EXPO sköta urvalet av vilka grupper FOI-rapporten skall
undersöka.7
Rapportens
kapitel
om
vänsterextremism
(”våldsbejakande
autonomism”) omfattar fem sidor. Kapitlet om högerextremism
(”våldsbejakande radikal nationalism”) är på elva sidor.
Att Lisa Kaati, som exponent för EXPO:s politiska propagandaarbete,
önskar utmåla just förment högerextremism som någon slags
huvudfiende bekräftas av att kapitlet islamsk extremism
(”våldsbejakande religiös extremism”) också bara är på fem sidor.
Kaati gör detta trots att islamsk extremism av bland andra
säkerhetspolisen upplevs som det stora extremisthotet mot Sverige,8
”Högerextremism” är också den enda extremism Kaatis projektgrupp
bemödat sig om att på något sätt faktiskt försöker kvantifiera (vilket är
vad regeringen vill att hon gjorde för alla de tre angivna grupperna).
3 EXPO finansieras av bland andra av George Soros, en internationell finansman vars agenda EXPO inom
Sverige stödjer och som FOI (via Lisa Kaati) i dag gjort till sin.
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/social-media-and-the-rise-of-the-far-right-in-sweden;
http://www.friatider.se/soros-gav-pengar-till-expo-f-r-att-p-verka-valet-i-sverige
4 http://stiftelsen.expo.se/verksamhet.html
5 http://expo.se/2016/hatets-fotsoldater_7127.html
6 FOI-R-4392 sid 42.
7 FOI-R-4392—SE sid 43.
8 http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism/hoten-och-hotbilden.html

Kaati låter detta ske genom att plagiera en tidigare rapport hon på
uppdrag av EXPO skrivit i ett annat sammanhang: Automatic detection

of xenophobic narratives: A case study on Swedish alternative media.9
Händelsedatum:
Januari 2017
2016-2019
Rapportnummer:
FOI-R-4392—SE
Anmälare:
Kristoffer Hell
Med vänliga hälsningar,
Kristoffer Hell

9 https://www.researchgate.net/publication/308784964_Automatic_detection_of_xenophobic_narratives_A_ca
se_study_on_Swedish_alternative_media. Jmf diagram ”medier” med diagrammet på sid 47 i FOI-rapporten.

