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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att med diskursanalys undersöka hur det dalgliga talet om invandrare 

ser ut på diskussionsforumet Passagen.se underkategorin svenska samhället. Dessutom vill vi 

ta reda på hur invandrare konstrueras som problem och hur det är legitimt att tala om 

invandrare på forumet.Tidigare forskning inom ämnet har gjorts med diskursanalys på talet 

om invandrare i media, intervjuer och dagligt tal, men främst i andra länder och inte på 

internet. Vid diskursanalys går teori och metod hand i hand, vilket innebär att de begrepp som 

vi presenterar i teorin använder vi till stor del i analysmetoden. I analysen fann vi en mängd 

diskurser i talet om invandrare, vilket resulterade i en dominerande kritisk inställning och en 

underrepresenterad liberal inställning till invandrare. Invandrare konstrueras som problem 

genom att ’de’ begår brott, luras, hotar vår kultur, konspirerar mot oss, är kostsamma och på 

det hela taget är alltför många. På Passagen.se underkategorin svenska samhället är det 

legitimt att tala kritisk om invandrare. I det kritiska talet om invandrare fann vi ett undvikande 

av att använda begreppet ’invandrare’ där det istället byts ut mot ”utisar”, ”kulturberikare” 

och ”MENA-folk” (eufemism för människor från Mellanöstern och Nordafrika).  

Nyckelord: Invandrare, diskursanalys, vi och de, internetforum 

 

The Construction of Immigrants – A discourseanalyse of the discussion 

forum Passagen.se subcategory Swedish society 

Abstract 

The purpose of this essay is to use discourse analysis to investigate the everyday speech 

concerning 'immigrants' on the forum Passagen.se, subcategory Swedish society. In addition, 

we intend to discover in what way 'immigrants' is depicted as a problem and how legitimate 

talk about 'immigrants' is devised. Earlier scientific studies on the subject with discourse 

analysis as a tool has been performed by analysing various media, interviews and everyday 

speech, but mostly in other countries than Sweden and not on the internet. In discourse 

analysis, therory and method is intimately connected, which means that the concepts we 

present in the Theory section will be used in our Method of analysis. The result of our 

discourse analysis showed a great number of discourses, concerning immigrants, most of 

them sceptic, but also a few liberal ones. 'Immigrants' is depicted as a problem in the way that 

'they' are said to commit crime, deceive, threaten 'our' culture, conspire against 'us', are way 

too costly and on the whole simply are way too many. On Passagen.se, subcategory Swedish 

society it is ligitimate to talk about 'immigrants' critically, as long as one does not actually use 

the word 'immigrants,' but different kinds of euphemisms. 

 

Keywords: Immigrant, discourseanalyse, we and them, webforums  
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1. Inledning 

Sedan 15-20 år tillbaka har internet gett oss möjligheten att mötas och prata med människor 

från hela världen, när som helst och var som helst, där det finns internetuppkoppling. De 

senare åren har bland annat sociala medier, som facebook och olika typer av 

diskussionsforum, gett människor tillfällen att kommunicera med varandra, både anonymt och 

offentligt.
1
 Det finns både för- och nackdelar med möjlighet till anonymitet.  

I slutet av 2012 och början på 2013 gick debatterna heta kring näthat, där anonyma personer 

hotar och trakasserar framförallt invandrare och kvinnor. SVTs tv-program Uppdrag 

granskning
2
 sände den 6 februari 2013 ett avsnitt om näthat mot kvinnor, där kopplingen till 

invandrare och integration berördes. En del kvinnor beskriver i programmet hur de blir hotade 

och trakasserade på grund av sina yttranden om en positiv inställning till invandrare och 

integration. Andra berättar hur hat och hot kommer då de överhuvudtaget berör frågor om 

integration och asylfall. 

Men anonymiteten ser olika ut i olika internetmiljöer, då avgränsningen med inloggningskrav 

förekommer i olika utsträckning. På diskussionsforum är det vanligt med krav på 

personuppgifter i samband med registrering, för att det ska bli lättare för en moderator att 

hålla ordning på inläggen.
3
 Prenumeranterna skapar ett användarnamn som ger dem möjlighet 

att använda forumet genom att vara anonyma gentemot andra prenumeranter. Med denna 

chans till anonymitet, där du kan ha dina åsikter och visa din ståndpunkt utan att vara rädd för 

att tappa ansiktet eller på något sätt förlora den sociala statusen, är något som inte funnits på 

samma sätt tidigare. Åtminstone inte lika lättillgängligt och enkelt som nu.  

På internet kan man snabbt och enkelt hämta information och dela med sig av information till 

andra.
4
 På diskussionsforum kan man välja att läsa diskussioner mellan andra personer och att 

själv vara delaktig. Anonymiteten på diskussionsforum ger människor en annan typ av frihet i 

                                                           
1
 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia & Bergquist, Magnus (2003). Att fånga Nätet. Kvalitativa metoder för 

Internetforskning. Lund: Studentlitteratur. s. 11-12 
2
 SVT, Uppdrag Granskning. http://www.svtplay.se/video/995361/del-4  (2013-05-16) 

3
 Svenningsson, Malin, Lövheim, Mia & Bergquist, Magnus (2003). Att fånga Nätet. Kvalitativa metoder för 

Internetforskning. s. 53 
4
 Ibid, s. 51 

http://www.svtplay.se/video/995361/del-4
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att uttrycka sina åsikter och ståndpunkter i olika ämnen, till skillnad från mötesplatser ansikte 

mot ansikte med människor i det verkliga livet.
5
 Visst finns det risker trots anonymiteten till 

exempel kan ditt inlägg bli borttaget av en moderator om det på något sätt är för 

kontroversiellt eller bryter mot de regler som finns på forumet. Risken att bli trakasserad av 

andra prenumeranter finns också, vilket kan uppfattas som ett problem, men som vi 

presenterade tidigare i texten skadas inte din ställning i livet utanför nätet, eftersom 

anonymiteten och möjligheten till att välja ett användarnamn som inte är knutet till ditt riktiga 

namn finns.  

Som vi tog upp tidigare är en aktuell fråga som blivit alltmer uppmärksammad i Sverige sedan 

2010 och diskuteras flitigt i samhället och på internet, den om invandring. Något som skulle 

kunna vara en av anledningarna till det ökade intresset kring frågan är att det invandrarkritiska 

partiet Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen 2010. Dessutom har, enligt 

migrationsverkets tabeller, antalet asylsökande i Sverige ökat markant under sommaren och 

hösten 2012.
6
 Detta på grund av krig och oroligheter runtom i världen. Då invandring är en 

politiskt laddad fråga kan man se att Sverige är delat i två läger. De som är för invandring och 

de som är emot den.
7
 Denna utveckling är vi intresserade av att titta närmare på, med tanke på 

det näthat mot bland annat invandrare (och kvinnor som är positivt inställda till invandrare) 

som vi tagit upp tidigare i texten. Vi är intresserade av att undersöka hur diskussionen kring 

invandring ser ut på internet med möjligheterna att vara anonym. Då vi vill ta reda på av hur 

talet ser ut i Sverige och inte Europa eller Världen, har vi avgränsat oss till ett svenskt 

diskussionsforum Passagen.se
8
 med just underkategorin svenska samhället.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att med en diskursanalytisk utgångspunkt komma åt ett lokalt 

sammanhang på internet för att undersöka användningen och konstruktionen av begreppet 

’invandrare’. Vi har därför valt att studera ett antal diskussionstrådar på det allmänna 

diskussionsforumet debatt.passagen.se. Mer specifikt ställer vi oss frågorna: 

 Hur ser det dagliga talet om invandrare ut i de utvalda diskussionstrådarna 

från Passagen.se delforum svenska samhället? 
                                                           
5
 Ibid, s. 11 

6
 Migrationsverket. http://www.migrationsverket.se/info/5201.html (2013-05-08) 

7
 Som-institutet, Samhälle, Opinion, Medier. http://www.som.gu.se/digitalAssets/1375/1375031_095-106-marie-

demker.pdf (2013-05-19) 
8
 Diskussionsforumet Passagen. http://www.passagen.se/ (2013-02-20) 

http://www.migrationsverket.se/info/5201.html
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1375/1375031_095-106-marie-demker.pdf
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1375/1375031_095-106-marie-demker.pdf
http://www.passagen.se/
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 Hur konstrueras invandrare som ett problem i de utvalda 

diskussionstrådarna från Passagen.se delforum svenska samhället? 

 Hur är det legitimt att tala om invandrare i de utvalda diskussionstrådarna 

från Passagen.se delforum svenska samhället? 

1.2 Disposition 
 

I avsnittet Tidigare forskning presenterar vi hur forskningen kring invandrare ser ut. Vi har 

delat in avsnittet i fem olika teman utifrån vad artiklarna handlar om. Forskningen berör talet 

om invandrare både i media, dagligt tal och vid interaktion och den utgår från andra länder än 

Sverige.  

I avsnittet Teori visar vi det teoretiska perspektivet som vi kommer att använda oss av vid 

diskursanalysen av arbetet. Vi kommer använda diskurspsykologiska och diskursteoretiska 

begrepp som vi presenterar i detta avsnitt.  

I avsnittet Metod beskrivs hur vi gått tillväga vid urval av material samt presenterar hur vi 

använt diskursanalys som metod. Som avslutning på avsnittet tar vi upp och förklarar de 

etiska överväganden som vi har gjort.  

I avsnittet Analys presenteras vårt material i bearbetad form, där de diskurser och andra fynd 

vi funnit i inläggen beskrivs. 

I avsnittet Diskussion gör vi först en summering av analysens resultat och kopplar sedan det 

resultat vi fått med teorin och den tidigare forskningen och presenterar slutsatsen. Dessutom 

ger vi i sista delen förslag på fortsatt forskning av ämnet. 

2. Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskning som vi tycker är relevant i relation till vårt syfte är den som handlar 

om talet om invandrare i olika aspekter i samhället. Därför har vi tittat på vad tidigare 

forskning kommit fram till i studier om talet om invandrare vid interaktion mellan människor, 

i media, i dagligt tal och i intervjuer. Materialet vi presenterar här kommer från sex olika 

artiklar och en bok. All den tidigare forskningen kring talet om invandrare fokuserar på andra 

länder än Sverige. Detta ser vi endast som en styrka, då vi kan jämföra vårt resultat om hur 

dagligt tal om invandrare ser ut på Passagen.se och underkategorin svenska samhället, med 

hur talet om invandrare ser ut i andra länder. En stor del av den tidigare forskningen 

presenterar olika former av rasism och negativt tal om invandrare, vilket gör att det har blivit 
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en övervägande inriktning på just det i texten. Det positiva talet om invandrare är nästintill 

obefintligt med undantag för en liten del. Alla texterna har en gemensam nämnare med någon 

form av ett ’vi’ och ’de’ perspektiv. Vi kommer här nedan presentera sex olika teman utifrån 

den tidigare forskningen och sedan avsluta med en sammanfattning. 

2.1 ’Vi’ och ’de’ 
När det talas om invandrare eller minoriteter så finns det en stark tendens att tala i detta 

perspektiv. Vilket van Dijk framhåller att som varande ett informationssamhälle är språket 

som konstituerande kraft en extra viktig del av rasismens uppbyggnad, bevarande och 

reproduktion. I sitt arbete betraktar han inte rasism som ideologiskt bundet, det vill säga ingen 

specifik ’rasistisk ideologi’ (även om dylika förstås förekommer) utan som ett komplext 

samhällssystem som etablerar etnisk (vit) dominans, vilket resulterar i ett diskriminerande 

resultat. Vidare delas rasism upp i kognitiva och sociala subsystem, där det sociala betecknar 

diskriminerande praktiker på mikronivå och maktmissbruk på makronivå. Den kognitiva 

delen, å sin sida, består av partiska inre presentationer av ’vi’ och ’de’ och därmed fördomar. 

Det är här diskursiva praktiker kommer in i bilden, ty etniska fördomar och ideologi är inte 

medfödda eller slumpmässiga, utan är inlärda genom kommunikation, text och tal, sannolikt 

från en eller flera specifika diskurser där inställningen uttrycks, försvaras och legitimiseras. 

Denna diskurs kan sedan plockas upp av mottagaren och således reproduceras.
9
 ’Vi’ och ’de’ 

perspektivet visar van Dijk även på i flera av sina artiklar, bland annat i artikeln Race, riots 

and the press beskrivs det i hans undersökning av nyhetsflödet i olika brittiska tidningar 

angående upploppen 1985 som skedde i olika delar av London. Deltagarna i upploppen 

beskrivs i tidningarna som att främst vara svarta ungdomar som sätter sig upp mot polisen. Ett 

’vi’ och ’de’ perspektiv, där ’de’ är svarta ungdomar som får representera det dåliga och ’vi’ 

är polisen som får presentera det goda.
10

 Genom att medierna endast skriver om minoriteter 

som kriminella, avvikande och problematiska produceras en ensidig bild av minoriteter till 

allmänheten. van Dijk beskriver pressen som en reproduktion av rasism i samhället, då de 

endast presenterar minoriteter i negativa sammanhang och med negativa ordalag.
11

 Retoriken 

som används vid representationen av minoriteter, beskriver van Dijk som ironi, under- och 

överdrifter, jämförelser, kontraster och metaforer. Och används för att försöka skapa en 

trovärdig bild och på så sätt övertyga sina läsare om den ståndpunkt pressen för fram och 

                                                           
9
 van Dijk, Teun A. (2002).  Discourse and racism. Tillgänglig: http://www.discourses.org/OldArticles/  (2013-

04-08) s. 145-146 
10

 van Dijk, Teun A. (1989).  Race, riots and the press. An analysis of editorials in the British press about the 

1985 disorders. Tillgänglig: http://www.discourses.org/OldArticles/  (2013-04-07) s. 242 
11

 Ibid s. 230 

http://www.discourses.org/OldArticles/
http://www.discourses.org/OldArticles/
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framhåller sina egna uttalanden som sannolika medan andras uttalanden framförs som 

orimliga.
12

 Ofta målas det upp en bild av invandrare och minoriteter i samband med problem. 

2.2 Invandrare som problem  

För att gemene man ska ha något att prata om på kafferasten måste vederbörande ha en källa 

till sin information. Så var finner man då denna information? Naturligtvis i media. Van Dijk 

pekar på att det i de undersökta ländernas media (Storbritannien och Nederländerna) 

framkommit att de vanligaste återkommande ämnena gällande angelägenheter om etnicitet är 

brott, kulturella skillnader, våldsamt beteende, välfärd och problematisk immigration. Detta, 

uttrycker Van Dijk, tyder på att medierapporteringen följer ungefär samma mönster som 

vardagspratet i personalrummet. I Discourse and The Denial of Racism framför han att när det 

rapporteras om invandrare, rapporteras det om problem.  De mer konservativa tidningarna 

fokuserar på upplevda problem som immigranter orsakar vad gäller utbildning, brott, 

arbetslöshet et cetera. Liberal media, å andra sidan har visserligen inte samma attityd, men 

den är fortfarande diskriminerande. Det som lyfts fram är också problem, som fattigdom och 

diskriminering, men i de fall som tidningens målgrupp har uppmärksammat och gör något åt, 

alltså i själva verket positiv självpresentation. Det som respektive sida underlåter att 

rapportera är invandrarnas positiva och bidragande inverkan på samhället, såsom deltagande i 

ekonomin, politiska organisationer, kultur och rent allmänt angelägenheter som gäller deras 

vardagliga liv.
 13

 

Den största hotbilden angående invandrare är emellertid den om brott. van Dijk framhåller att 

all vetenskaplig täckning av porträttering av invandrare visar på att såväl i dagligt tal som i 

media och i politiska debatter är brott ofrånkomligt associerat med etniska minoriteter. Falska 

pass, överfall, rån och i synnerhet drogmissbruk. Denna association dras till sin spets i 

myntandet av begreppet ”etniskt brott.” Begreppet antyder att dylika brott betraktas i ett annat 

ljus och på så vis blir brott en etnicitetsfråga (eller rentav en rasfråga.) Till exempel påpekar 

van Dijk att drogmissbruk i USA och andra länder betraktas som ett typiskt ”svart” brott, 

medan vardagliga ämnen om ekonomi, arbete eller högkultur sällan associeras med 

minoriteter. Ifall svarta prisas är det vanligen antingen som idrottsstjärnor eller som 

musiker.
14

 Hall beskriver, till skillnad från van Dijk, att rasism precis som könet, är en av de 

                                                           
12

 Ibid s. 231 
13

 van Dijk, Teun A. (1992). Discourse and the denial of racism. Tillgänglig:  

http://www.discourses.org/OldArticles/  (2013-04-09)  s. 100 

14
 van Dijk, Teun A. (2004). Racist Discourse. Tillgänglig: http://www.discourses.org/OldArticles/  (2013-04-

09) s. 253 

http://www.discourses.org/OldArticles/
http://www.discourses.org/OldArticles/
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absolut största ideologierna som har blivit naturaliserade. Den svarta befolkningen har genom 

ideologin konstruerats som den ’problematiska’ befolkningen. 
15

 

Trots ett tydligt negativt tal och problematiserande av invandrare, är det ingen som ser sig 

själv som rasist. 

2.3 Rasisten som ’den andra’ 

van Dijk beskriver hur liberala tidningar vanligen rapporterar om uttrycklig rasism och 

diskriminering, om än inte hos dem själva (ingen är ju rasist, utom ’de där’) även om det mest 

handlar om våldsbrott och dylikt och inte rasismen i sig. Dock rapporterar de återkommande 

om anklagelser om diskriminering. Den konservativa pressen, å sin sida, rapporterar också om 

diskriminering, men i en mer dömande ton, som oförskämda anklagelser mot ’vanligt folk’ 

eller att eventuell handling var framprovocerad av ’offret’.
16

     

I artikeln The Political Discourse on Immigration in Southern Europe: A Critical Analysis 

används en serie intervjuer för att belysa det diskursiva läget vad gäller immigrationen i 

Spanien, Grekland och Italien. Här framkommer det att konstitutionen av invandrare ser olika 

ut i olika länder, även om de beskrivs på liknande sätt. Till exempel är Italienarnas begrepp 

för ”invandrare” ”ickeeuropeer”, medan det i Grekland läggs mer fokus på faktiskt grekiskt 

påbrå.
17

 Genomgående för samtliga länder är oviljan att identifiera sig med explicita rasister, 

vilka, tillsammans med invandrarna effektivt blir utestängda ur folkgemenskapen som ’ut-

grupp’. Rasistisk problematik förskjuts och projiceras också på ’galningar’, ’stofiler’, andra 

länder och liknande, eftersom det ligger i själva folkmentaliteten att de själva är accepterande, 

toleranta och ickerasistiska. I kontrast till detta slänger samma personer ur sig påståenden om 

sagda invandrare som ter sig fördomsfulla, xenofoba och i värsta fall rasistiska.
18

  

2.4 Motsägelser och motsättningar i talet om invandrare  

Triandafyllidou beskriver i sin artikel hur de intervjuade tenderade att växla från en normativ 

diskurs till en annan, där den ena är tolerant och bejakande av multikulturalism, medan den 

andra är konservativ och nationalistisk, till synes utan medvetenhet om sina inkonsekventa 

                                                           
15

 Hall, Stuart (1981). “The whites of their eyes.” (s. 396-406). I Adam Jaworski & Nikolas Coupland (2006). 

The Discourse Reader. 2:a upplagan. London: Routledge. s. 397 
 
16

 van Dijk, Teun A. (1992). Discourse and the denial of racism. S. 101 
17

 Triandafyllidou, Anna. (2000). The Political Discourse on Immigration in Southern Europé: A Critical 

Analysis. Tillgänglig: 

http://www.academia.edu/3010466/The_political_discourse_on_immigration_in_southern_Europe_a_critical_an

alysis  (2013-02-18) s. 380 
18

 Ibid s. 382-383 

http://www.academia.edu/3010466/The_political_discourse_on_immigration_in_southern_Europe_a_critical_analysis
http://www.academia.edu/3010466/The_political_discourse_on_immigration_in_southern_Europe_a_critical_analysis
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resonemang.
19

  

Liknande fynd presenterar van Dijk i artikeln The Denial of Racism. Uppenbar diskriminering 

och rasism faller inte väl ut hos gemene man, således brukar den förnekas, gärna som en 

försiktighetsåtgärd strax innan ett distinkt rasistiskt uttalande,
20

 som till exempel det allom 

bekanta ”Jag har inget emot dem, men...”
21

 Denna förnekelse behöver emellertid inte vara lika 

tydlig, eller också antar den mer aggressiva former. Van Dijk har observerat att det ’vita 

samhället’ genomsyras av dylika attityder i text och tal, vilka genom viss ansträngning och 

varierande medvetenhet döljs och förnekas. I linje med gruppbildandet och tillhörigheten som 

beskrivs ovan sker de ’personliga’ förnekelserna inte heller endast å ens egna vägnar, utan 

även för gruppen man anser sig tillhöra. Förslagsvis grundad på nationell härkomst:”Vi är inte 

rasister.”
22

Något som kan anses ironiskt, med tanke på nödvändigheten av ett vi-och-de-tänk 

för att ens kunna prata om att ’vi’ inte är rasistiska (mot ’de’.) Genom daglig diskurs framförs, 

legitimeras och just döljs sådana attityder gällande etnicitet.
 23

 Rasism, främlingsfientlighet, 

Islamkritik, eller liknande, syftar till att sammansvetsa gruppen, genom att jämföra och ställa 

den mot ’de andra’. En intressant aspekt hos van Dijk, är att det verkar vara så att ju mer 

rasistiska anspelningar och yttranden, desto mer förnekelser och brasklappar, något som 

skulle kunna antyda att personerna ifråga är medvetna om att de träder över den normativa 

gränsen av acceptans och tolerans.
 24

 Potter och Wetherell beskriver samma typ av tal i sin 

undersökning av värderande diskurser angående immigranter och minoritetsgrupper hos den 

nya zeeländska medelklassen. Under intervjun med en respondent börjar denne sitt tal med att 

säga: ”Jag är inte alls emot dem”
25

, vilket låter tolerant, men fortsätter meningen med ”om de 

är villiga att bli som oss, men om de bara tänker komma hit bara för att dra nytta av vår 

välfärd och sådana saker, varför stannar de inte hemma då?”
26

 Wetherell och Potter 

beskriver uttalandet som en retorik med villkor och kontraster. Endast om ’de’ blir som oss, är 

personen inte alls emot minoriteter.
27

  

van Dijk tar även upp en annan variant av förnekelsen av rasism där man vänder på hela 

situationen, gör offren till förtryckare och tvärtom. Ska man beskylla ’invandrare’ för att vara 

                                                           
19
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orsaken till brott och nedgång i samhället tjänar det knappast ens syften att betrakta dem som 

diskriminerade, därav är diskrimineringen istället mot de vita.
28

 

2.5 Det avvikande är ett hot 

När man talar om invandrare med någon inom ’in-gruppen’ blir invandrare ’ut-gruppen’, ’de 

andra’ vilket kan ske både i vardagliga konversationer, tv-dialoger, politiska debatter, 

tidningsartiklar et cetera.
29

 I rasistiska diskurser då etniska avvikare ska behandlas, beskriver 

Van Dijk att ämnena tenderar att vara snarlika, och på samma sätt likartat definierade. Studier 

av media, vardagssamtal och textböcker för diskurs visar, enligt Van Dijk, att det i huvudsak 

är tre olika teman som överordnar sig andra, vad gäller diskurs behandlande invandrare. Den 

första är hur ’de’ avviker från ’oss’, oftast i en negativ mening. Det vill säga att ’vi’ är 

smartare, vackrare, modernare, mer civiliserade et cetera, samt att ’de’ alla är lika, medan ’vi’ 

är individer. Det andra temat drar saker och ting ännu längre genom att, med utgångspunkt 

från ’oss’, porträttera ’de andra’ som avvikande. De klär sig konstigt, äter konstigt, pratar 

konstigt och så vidare. Summan blir att ’de’ borde anpassa sig till ’oss’, eftersom ’vi’ är 

normativt överlägsna. Emellertid hjälper det inte att anpassa sig, utan dessa förblir betraktade 

som avvikare. Det tredje och sista temat handlar om att porträttera ’de andra’ som ett hot, 

något som händer så fort de sätter fötterna på ’vår’ markyta. Detta kan exemplifieras med när 

invandring talas om som en invasion, eller en flodvåg som kommer svälja oss. När ’de’ väl 

har satt sig till rätta och integrerat sig i samhället tar de istället upp yta, stjäl jobben, husen, 

kvinnorna (vilka de behandlar illa) och så vidare.
30

  

2.6 Rasism som ideologi 

Hall beskriver i The Whites of Their Eyes att i deologier är något man gör, ungefär som en 

tradition eller en vana (jfr. ”Yttrandet som handling.”). Den ideologiska kampen ifrågasätter 

de dominerande, traditionsenliga lagar och regler och åsikter som upprätthålls i samhället av 

den diskurs som råder, medan olika medier är en av de instanserna som hjälper ideologier att 

upprätthållas, reproduceras och förändras. Bland annat när det handlar om definitionen av ras, 

vilken betydelse bilden av ras har och förståelsen av vad problemet med ras innebär, 

konstrueras genom media och är delaktiga i att klassificera och raskategorisera världen. Hall 

poängterar att det även finns humana och liberala ideér inom mediavärlden som visar på att 

                                                           
28
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det finns bra relationer mellan olika raser och grupper i samhället där människor har ett öppet 

sinne och är toleranta gentemot varandra.
 31

 Han förklarar även att det är viktigt att titta på 

betydelsen av vad han kallar ’overt racism’, eller ’öppen rasism’ och ’inferential racism’, eller 

’immanent rasism.’ Hall beskriver med öppen rasism att det blivit mer tillåtet att uttrycka och 

argumentera för sin rasistiska ståndpunkt eller sin rasistiska politik för de som jobbar inom 

mediebranchen och framförallt inom press, medan det inom televisionen är mer viktigt att 

hålla en neutral och opartisk ståndpunkt. Immanent rasism, beskriver Hall som de händelser 

och situationer där ras är inblandat och representeras som något naturligt därför att ingen 

ifrågasätter om dessa påståenden om ras kommer från fakta eller om det är påhittat. Grunden 

till hur rasistiska uttalanden och påståenden uppkommer ifrågasätts inte vilket gör att den 

immanenta rasismen skyddat kan leva vidare. Han uttrycker att det finns båda dessa typer av 

rasism i brittisk media som han undersökt, vilket han ser som en fara för samhället. Genom att 

det är tillåtet att öppet skriva om sina rasistiska åsikter och sympatier i populärpress, sprids 

rasismen till folket och visar att det är godtagbart att prata öppet om sina åsikter kring rasism. 

Rasismen legitimeras och blir accepterad för att sedan bli sanningen. Immanent rasism är mer 

utbredd och lömsk än öppen rasism, eftersom många av de som utövar immanent rasism inte 

är fullt medvetna om det då den till stor del är osynlig.
 32

  

2.7 Sammanfattning 

Det material som vi här har presenterat är olika konstruktioner av invandrare samt tal om 

invandrare och olika former av rasism i framförallt vardagligt tal, intervjuer och media i andra 

länder än Sverige. Denna tidigare forskning är en bra utgångspunkt för vår uppsats, då vi 

syftar till att begränsa oss till att studera ett lokalt sammanhang på svenska 

internetdiskussionsforumet Passagen.se underkategorin svenska samhället. I efterföljande 

avsnitt presenterar vi den teori som vi valt att använda oss av i studien. 

3. Diskursanalys som teori 

Vi presenterar i detta avsnitt vår teoretiska utgångspunkt diskursanalys. Vi börjar med att 

beskriva diskursanalysens bakgrund för att sedan gå in mer specifikt på diskursteoretiska 

begrepp. Som introduktion har vi valt att ha en bakgrund för diskursanalys som en 

övergripande information. Efter det presenterar vi diskurspsykologi med utgångspunkt i Potter 
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och Hepburns artikel Discursive Constructionism
33

 samt från Winther Jørgensen och Phillips 

bok Diskursanalys som teori och metod
34

. Därefter kommer vi presentera diskursteori, även 

här utifrån samma bok av Winther Jørgensen & Phillips. Vi kommer framförallt utgå från 

deras beskrivning av Laclau och Mouffes diskursteoretiska begrepp. Då teori och metod går 

hand i hand i diskursanalys är begreppen som vi presenterar här till stor del de som vi kommer 

att använda i analysen. Vi har valt att framförallt använda diskurspsykologi och en del 

diskursteori för analys av inläggen från Passagen.se underkategorin svenska samhället i ett 

microperspektiv. Till macroperspektivet har vi valt att använda framförallt diskursteori för att 

analysera inläggen i sin helhet.  

3.1 Bakgrund till diskursanalys 

Diskursanalys grundar sig i den socialkonstruktivistiska idén om en subjektiv och/eller 

intersubjektiv världsbild, konstituerad av språket, diskursen. Diskurs är ett sätt att sätta in vår 

världsuppfattning i ett sammanhang och återge denna. Diskurs är emellertid inte endast en 

reflektion av verkligheten, utan reproducerar och skapar den också. Genom att tala om och 

agera runt vad vi uppfattar som världen och dess beskaffenhet förmedlar vi denna uppfattning 

och etablerar således en världsbild. Med andra ord handlar en diskurs om att skapa mening 

med vår tillvaro och organisera densamma. Diskurser avgör på det här viset vad som är ’sant’ 

och vad som inte alls hör till en särskild praktik. Det ingår exempelvis inte i den medicinska 

diskursen att bota sig genom att meditera på en kyrkogård eller slänga in en stek på en dylik. 

Skulle man hävda något liknande skulle man betraktas som knäpp eller på annat sätt extremt 

avvikande, då detta beteende inte är en del av diskursen ifråga och sålunda inte är ’sant’.
35

 På 

så sätt syftar diskursanalys till att utforska de sociala verkligheter som bildar vår delvis 

personliga, delvis gemensamma verklighet, åtminstone som vi upplever den. Denna 

upplevelse förändras över tid, som beskrivs med hjälp av Foucaults ’arkeologi’, det vill säga 

uppfattningen att vad som i ett sammanhang anses korrekt bestäms av tidsepoken. Trots den 

enorma mängd möjligheter till utsagor det finns är de som används och yttras relativt 

repetitiva, eftersom det bara är vissa påståenden som accepteras i sammanhanget. Vad som får 

sägas och inte avgörs enligt Foucault av olika kunskapsregimer som är olika för varje epok. 

Emellertid har denne tenderat tala om endast en kunskapsregim per epok, något som man i 

                                                           
33
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senare diskursanalyser alltmer frångått, för att istället tala om flera olika parallellt existerande 

diskurser som antingen kompletterar eller konkurrerar med varandra.
36

  

För Foucault är makt och kunskap tätt sammanbundna, rentav i den ytterlighet att han skapade 

begreppet makt/kunskap, eftersom han hävdade att det ena inte existerar utan det andra och att 

de föder varandra. Makt ger kunskap, det vill säga möjligheten att definiera vad som är ’sant’ 

och kunskap, innehavet av ’sanningen’ ger makt.
37

  

Konsekvensen för denna syn är att sanningen är mer eller mindre oåtkomlig. Diskursen är 

delvis en reflektion av vad vi tolkar som verkligheten, samtidigt som vi talar och agerar kring 

den och återigen reflekterar vår uppfattning i diskursen, och så vidare. Vi reproducerar med 

andra ord vår verklighet samtidigt som vi skapar den.  

3.1.1 Yttrandet som handling 

En viktig fråga inom diskursanalysen som är nära förknippad med frågan om att verkligheten 

alltid handlar om en viss kunskap som är producerad inom en viss kontext och från en viss 

situation, är att vi gör saker med språket. J.L. Austin lanserar begreppet ’performativt 

yttrande’ och menar därigenom att yttrandet är en handling som gör något. Det handlar inte 

enbart om vad yttrandet betyder utan vad det har för effekt eller verkan. Austin tar exempel 

som när man gifter sig och svarar ’Ja’ vid altaret, är det inte bara ett positivt yttrande, utan 

personen i fråga ingår ett äktenskap genom preformativt yttrande.
38

 Austin beskriver ett 

yttrande som antingen lyckat eller misslyckat.
39

 Men för att ett yttrande ska bli lyckat, 

presenterar Austin vissa bestämda regler som behöver uppfyllas. Om någon eller flera av 

reglerna saknas så kommer yttrandet att bli olyckligt på något sätt. I reglerna ingår bland 

annat att specifika ord och meningar ska talas av vissa personer vid rätt tidpunkter och det ska 

vara lämpligt för sammanhanget. Det måste vara korrekt och fullständigt utfört av alla som är 

inblandade. Personerna som medverkar och de som talar om och hänvisar till handlandet 

förväntas ha specialla känslor eller tankar om det och förväntas dessutom att fortsätta ha dessa 

tankar eller känslor i fortsättningen. Exempelvis om en person som redan är gift svarar ’Ja’ 

vid altaret, blir det ett misslyckat yttrande.
40

 På samma sätt kan vi betrakta diskurs som ett 
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aktivt skapande av vår tillvaro, hur vi genom att skriva och tala inte bara förmedlar ett 

budskap, utan en hel världsbild. 

3.2 Diskurspsykologi  
3.2.1 In-gruppsfavorisering och ut-gruppsdiskriminering 

Begreppet ’grupprocesser’ försöker förstå de processer som gör att gruppkonflikter och 

stereotyper ses på ett visst sätt när människor delas in i grupper. Direkt sker en identifiering 

med gruppen och medlemmarna i gruppen anammar dess synsätt på den sociala verkligheten. 

Den egna gruppens medlemmar ses som bättre medan andra gruppers medlemmar uppfattas 

som sämre. På grund av universella mentala processer visar det här perspektivet att människor 

i princip fungerar likadant. Vilket gör att medlemskapet i en grupp ofta leder till etnocentrism 

och rasism men även perceptualism. Perceptualism innebär att genom våra 

informationsbearbetande strategier tenderar vi att se våra fördomar som något vi inte kan 

komma ifrån, medan de som vi stereotypiserar bär ansvaret för att vi har fördomar. Bara de 

beter sig på ett bra sätt och motbevisar våra fördomar, skulle vi inte längre se dem som 

stereotypa och inte heller ha några fördomar om de.
41

 

Social identitetsteori är ett begrepp inom grupprocesser vars idé om gruppkonflikter har sin 

grund i ett specifikt socialt och historiskt sammanhang. Vilket handlar om att 

gruppmedlemmar tolkar förhållandet mellan grupper utifrån sin egna kulturella bakgrund. 

Social identitetsteori beskriver att männsikors kognitiva processer som exempelvis deras 

värderingar och identitet, förändras i gruppsammanhang. Vilket leder till att människor 

använder en social identitet istället för en personlig identitet. En effekt av att använda social 

identitet är att människor tenderar att använda sig av stereotyper.Vilket leder till en 

favorisering av den grupp man tillhör, ’in-gruppsfavorisering’ samtidigt som man tenderar att 

diskriminera andra grupper, ’ut-gruppsdiskriminering’.
42

  

3.2.2 Investering och risker 

Potter och Hepburn presenterar ett antal begreppet som vi avser att använda i vår analys. 

’Category entitlement’
43

 är ett begrepp som åsyftar den identitet man explicit eller implicit 

påstår sig inneha och de moraliska och epistemiska rättigheter och skyldigheter detta medför. 

Ett vittne till ett brott har exempelvis rätt att uttala sig om händelsen och har eventuellt den 

moraliska skydligheten att just vittna. 
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Begreppet ’stake inoculation’
44

 innebär en investering i sitt uttalande, en investering av ens 

prestige om man så vill. Stake är därför den risk man löper för att det budskap man önskar 

förmedla missuppfattas, vilket kan innebära att man tappar ansiktet. Att exempelvis säga ”Jag 

är inte rasist, men...” är en ’stake inoculation’ och syftar till att hantera risken att anklagas för 

rasism, som efterföljande med stor sannolikhet mer eller mindre provokativa uttalande 

innebär. ’Stake inoculation’ är således en variant av begreppet ’interest mangagement’. 

’Interest management’
45

 innebär metoden på vilken man hanterar sin stake, alltså risk. Med 

andra ord är det de diskursiva åtgärder vilka man vidtar i syfte att beskydda ens risktagande 

och sålunda minska risken för missuppfattning och behålla, eller öka, sin prestige. 

Begreppet ’mind/world relationship’
46

 beskriver Potter och Hepburn som att ens 

tankemönster vittnar om hur man uppfattar världen och i förlängningen också sig själv i 

relation till denna. Detta vill säga att man genom sina uttalanden indikerar sin bild av sin 

position i aktuell världsbild och därmed även världsbilden, då denna är en förutsättning för 

sagda position. Alltså, att talarens utgångspunkt avslöjar hur vederbörandes världsbild ser ut, 

eftersom den förra är beroende av den senare. 

3.3 Diskursteori 

3.3.1 Subjektet 

Enligt Althusser konstitueras subjektet av en ’interpellation’, dvs. ”den process varigenom 

språket konstituerar en social position för individen”,
47

 från diskurser. Med andra ord: Via 

språket försätts man i en social roll med vissa plikter, skyldigheter och i ett visst hierarkiskt 

läge. Enligt Althusser döljs dock våra sanna relationer med hjälp av ’ideologin’, vilken han 

definierar som just ”ett representationssystem som döljer våra sanna förhållanden till 

varandra.”
48

 Ideologin gör det således omöjligt för oss att känna igen och identifiera 

relationerna som falska, eftersom vi inte kan se igenom ideologin. Emellertid är ju, om vi ska 

hålla fast vid tidigare resonemang, ingenting ’sant’ och interpellationen får således en 

betydligt djupare och mer markant roll, det vill säga försätta oss i en faktisk position, och 

skulle också innebära att all kunskap, alla idéer om relationer, är ideologi, eftersom ingen 

relation är mer ’sann’ än en annan. Sålunda skulle man snarare säga att ideologi skapar 

relationer, snarare än döljer dem. Detta har Laclau & Mouffe tagit fasta på, i det att de 
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likställer ’subjekt’ och ’subjektsposition’, i en diskursiv struktur
49

, men eftersom det enligt 

ovanstående resonemang inte går att nå utanför diskurserna blir helt enkelt utsagan: Subjekt 

och subjektsposition är detsamma, subjektet skapas av sin position, och vice versa. 

Problematiken ligger i, precis som i diskurserna själva, att flera subjektspositioner existerar 

parallellt, kompletterar eller konkurrerar. Det vill säga varje diskurs förser en med en 

subjektsposition. Sålunda har varje individ olika identiteter, i relation till olika diskurser, 

såkallad ’överdeterminering’
50

, det vill säga en principiell möjlighet att identifiera sig själv på 

olika sätt i en given situation, vilket gör identiteten ’kontingent’,
51

den kunde alltså ha varit en 

annan. 

3.3.2 Att konstruera ’den andre’ 

’Kollektiv identitet’ eller ’gruppbildning’ skapas genom ’ekvivalenskedjor’, det vill säga hur 

tecken kopplas samman med varandra för att ge varandra en diskursiv mening i ett givet 

sammanhang.
52

 Genom gruppbildning likställs människor i en grupp med varandra och 

utesluts samtidigt från andra grupper. Grupper av människor bildas genom att man ser vissa 

identitetsmöjligheter men bortser från att det skulle kunna finnas andra. Denna egenskap, eller 

snarare frånvaro av egenskap gör att de appelleras av en eller flera särskilda diskurser till en 

särskild position där andra egenskaper blir mindre relevanta. Andra potentiella gruppindelare 

eller identitetsskapare, som familjerelationer, musiksmak, klädstil, faktisk etnicitet, religion 

och kön blir underordnade exempelvis gruppen ’invandrare’. På så vis binds en grupp 

samman, på grund av en gemensam nämnare, trots en rad olikheter, och omnämns 

tillsammans och förvisas till ett gemensamt öde. För att identifiera sig i en grupp, utesluts 

’den andre’ genom att man identifierar sig mot den, vilket visar att konstruktionen av ’den 

andre’ sker direkt vid själva gruppbildningen. Alla andra sätt att bilda grupper utesluts medan 

skillnader inom gruppen ignoreras.
53

 

     För att en grupp ska uppmärksammas i det sociala behövs att den ’representeras’, det vill 

säga att någon talar om den eller å dess vägnar. Men, i linje med diskursteorin existerar ju inte 

grupperna förrän just detta händer, så i och med detta skapas grupperna i och med 

representationen. Grupper existerar således just för att vi talar om dem. Detta gör vi med hjälp 

av ’mästersignifikanter’,
54

 vilka är knutpunkter som organiserar tecken i syfte att skapa 
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identiteter. Invandrare, och egenskapen nationstillhörighet (såväl som nation) existerar således 

för att vi pratar om dem i de termerna, det vill säga att vi ’inkorporerar’ begreppet i 

diskursen.
55

 Med andra ord skapar vi diskursivt idén om en nation, eftersom nationer liksom 

grupper inte existerar i sig såvida vi inte talar eller agerar kring dem. Sådana sociala rum 

bildas genom ’myter’,
56

 knuttecken för sociala rum. Händelsevis kan det ske att två 

identiteter, subjektspositioner, är likaledes relevanta i en diskurs, trots att de är i konflikt, eller 

möjligen bidrar till en konflikt. Detta kallas i diskursteori för ’antagonism’. Ett sådant 

antagonistiskt läge kan uppstå när människor hamnar i krig. I detta läge är det, oavsett övriga 

grupptillhörigheter, den nationella dylika som ligger i fokus och behöver dominera. För att 

detta ska ske behövs en så kallad ’hegemonisk intervention’ där just denna subjektsposition 

hamnar i överläge, genom någon form av kraft där de övriga möjligheterna, 

subjektspositionerna, grupptillhörigheterna, undertrycks.
57

 Soldaten kan därmed slå ihjäl 

soldater från andra länder, må de tillhöra samma samhällsklass, ha samma musiksmak eller 

tillhöra samma subkultur.  

 

4. Metod  
 

Vi kommer i detta avsnitt presentera uppsatsens metoddel. Då vår valda anlysmetod är 

diskursanalys är teorin som vi presenterade i avsnittet innan, ihopkopplad med metoden. Att 

välja diskursanalys som metod var ganska självklart för oss då vårt syfte är att undersöka talet 

om ett visst begrepp i ett lokalt sammanhang. Winther Jørgensen & Phillips beskriver diskurs 

som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”
58

.  Här 

nedan beskriver vi till en början hur urvalet av underlaget till analysen har sett ut, samt 

analysmetod och empiriskt material. I analysmetoden presenterar vi diskursanalys lite 

närmare samt hur vi använt oss av de teoretiska begreppen vid analysen. Vår utgångspunkt är 

som vi presenterade i teoriavsnittet är diskurspsykologi och diskursteori. Här förklarar vi hur 

vi använt dessa begrepp i analysen av vårt material. Till sist diskuterar vi de etiska 

överväganden som vi kommit i kontakt med under uppsatsskrivandet. 
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4.1 Urval & Empiriskt material 
 

Som studieobjekt valde vi mellan att titta på flashback.se
59

 och debatt.passagen.se
60

, då båda 

dessa forum är allmänna svenska diskussionsforum. Efter att vi tittat lite närmare på de olika 

forumen och dess kategorier och innehåll, var vår uppfattning  att kategorin politik med 

underkategorin svenska samhället på Passagen.se väl möter vårt syftesbehov. Vi bedömde att 

det var den mest neutrala kategorin där vad som helst inom det svenska samhället kan komma 

att diskuteras jämfört med andra mer riktade kategorier som fanns på Passagen.se exempelvis 

kriminalitet, barn och föräldrar, jämställdhet och kategorier som fanns på flashback.se 

exempelvis politiker, offentliga debatter, partier och partipolitik.  

Inom kategorin svenska samhället var vi tvungna att begränsa oss ytterliggare då forumdelen 

innehåller väldigt många diskussionstrådar började vi med att läsa igenom trådar för att hitta 

de som innehöll information som var användbart för vår undersökning, men märkte snabbt att 

det skulle ta för lång tid. Därför bestämde vi oss för att göra ett slumpmässigt urval genom att 

välja ut de 30 första diskussionstrådarna på forumdelen svenska samhället under en dag, 

2013-04-23 klockan 13.30. Det gjorde vi för att så många som möjligt av inläggen skulle ha 

skrivits efter att medlemmarna fått information om att deras inlägg kan komma att användas i 

en undersökning. Detta gav oss 62 A4 sidor med text. Efter första urvalet läste vi igenom 

sidorna och tog först endast de diskussionstrådar som innehöll information som var kopplat 

till ämnet vi valt att studera medan de trådar som inte behandlade ämnet, valdes bort. De 

utvalda trådarna kopierade vi och klistrade in i ett worddokument som vi kallade analyssteg 

två vilken gav oss 38 A4 sidor text. Då vi tittat igenom dessa trådar ytterligare tog vi endast 

de inlägg i trådarna som handlade om ämnet vi valt att studera, eftersom flera inlägg inte var 

intressanta med tanke på vårt syfte. Det tredje analyssteget gav oss tillslut 8 A4 sidor 

innehållandes 33 stycken inlägg, vilka vi analyserade med utgångspunkt i diskursanalys. 

Dessa presenteras som en bilaga i slutet av uppsatsen.  

4.2 Analysmetod  

Inledningsvis har vi i huvudsak nyttjat diskurspsykologi, men också till viss del diskursteori, 

för att analysera inläggen enskilt för att fastställa personliga attityder i ett mikroperspektiv. 

Med hjälp av begreppet mind/world-relationship har vi försökt klarlägga hur människorna 

genom sin utgångspunkt i talet skapar repsektive myt om världen i allmänhet och Sverige i 
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synnerhet . Utifrån denna relation till omvärlden ges vi också möjlighet att konstatera aktuell 

talares category entitlement, vilket ytterligare ger oss en bild av hur vederbörande betraktar 

sin roll i världen och Sverige. För att runda av identitetsfrågan analyserade vi även vilka in-

och utgrupper användarna ansluter sig till, respektive avsäger sig och hur dessa 

representeras.Vidare har vi i denna första analys använt oss av stake och interest management 

för att klarlägga hur användarna legitimerar sina uttalanden, det vill säga vilka åtgärder de 

kritiska användarna vidtar för att framställa sina uttalanden som rationell och valid kritik och 

inte rasism. 

    Därefter drog vi större nytta av verktygen som erbjuds i diskursteori för att dela upp texten 

i diskurser för ett makroperspektiv. I och med detta tittade vi närmare på gruppbildningar för 

att utreda de olika varianterna av hur konstruktionen av ’de andra’, i det här fallet 

’invandrare’, för att sedan dela in dem diskursivt. Detta uppföljdes av att vi lokaliserade de 

ekvivalenskedjor som görs i relation till ’invandrare’ för att kontrollera vilka egenskaper ’de’ 

tillskrivs och i vilken kontext ’de’ diskursivt dyker upp. Fortsättningsvis började vi lokalisera 

konflikter genom att söka efter flytande signifikanter och uttalanden som strider emot 

varandra och på så vis undersöka vilka diskurser som ligger i antagonism med varandra. 

Sedan, för att koncentrera våra diskurser isolerade vi vilket tecken övriga tecken tycktes ordna 

sig till, det vill säga diskursens kärna, nodalpunkten. Med färdiga diskurser till hands kunde vi 

därifrån konstatera hur dessa förhöll sig till varandra, vilka som byggde på vilka och vissa 

som var undergrupper till större diskurser. Slutligen sammanställde vi ett hierarkiskt schema 

där det framgår hur detta byggnadsverk tar sig ut och hur hur diskurserna konsekvensmässigt 

följer på varandra. 

4.3 Etiska överväganden  
 

Det finns en rad etiska frågor i relation till vårt projekt som är värda att ta upp. Sveningsson, 

Lövheim och Bergquist skriver angående forskningsetik och informationskravet att människor 

har rätt att få veta att de kan komma att ingå i en forskning.
61

 Vi valde därför att skicka ett 

mail till ansvariga på forumet passagen. Vi fick ett bekräftande mail från redaktionen på 

Passagen.se den 2013-04-22, kl 11:56, där de skriver att de informerat användarna av 

delforumet svenska samhället att deras inlägg kan komma med i en undersökning. Trots att vi 

valde ut diskussionstrådar från och med den 2013-04-23, alltså dagen efter att meddelandet 
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kommit upp på svenska samhället, finns det risk att vi studerat inlägg som lagts till innan 

användarna fick information om undersökningen. Då vi valde de trettio första inläggen från kl 

13.30 den 23 april, och bakåt, kom inlägg från morgonen den 22 april även med i vår analys. 

Detta betyder att vi varit både öppna och dolda observatörer på nätet. Som öppen observatör 

är forskaren  närvarande men inte deltagande i undersökningen. Det kan exempelvis vara så 

att alla användarna blivit informerade om att det pågår en undersökning. Dold observatör 

agerar utan att användarna vet om att det pågår forskning, då kan forskaren antingen vara 

delaktig i miljön som studeras eller passivt studera den.
62

  

    En annan diskussion vi hade var huruvida vi kan skriva ut användarnamnen på användarna 

vars inlägg vi använder oss av i vår undersökning, eller ej. Sveningsson, Lövheim och 

Bergquist menar att trots att ett användarnamn inte direkt berättar vem personen är, så 

används det ofta i syfte att bli igenkänt av andra användare i ett forum. Därför kan vi som 

forskare inte kalla ett användarnamn för anonymitet utan det kallas pseudoanonymitet. Av 

denna anledning väljer oftast forskare att byta ut användarnamnet på de som är med i 

forskningen, samt att de ofta byter ut namnet på den internet sida som har använts i 

forskningen.
63

 Vi kom fram till att vi av etiska skäl byter ut namnen på de användare som är 

med i vår undersökning för att anonymisera dem så gott vi kan. Men anonymiteten blir trots 

detta svårt, eftersom det relativt lätt går att söka upp trådarna på nätet. Emellertid publicerar 

vi, som kan observeras, efter noggrant övervägande namnet på det valda diskussionsforumet. 

Detta påverkar visserligen till viss del anonymiteten för användarna, men efter att ha vägt 

detta mot behovet av trovärdighet har vi valt att använda namnet på diskussionsforumet som 

en yttre förankring i syfte att stärka giltigheten i vårt resultat. Det är problematiskt med 

anonymiteten, men eftersom trådarna i viss mening är offentligt material då de är tillgängliga 

för alla anser vi att vi gjort vårt yttersta för att användarna ska vara så anonyma som möjligt. 

5. Analys 

 

5.1 Disposition av analysen 
Analysen kommer inledas med en beskrivning av i vilket sammanhang undersökningen görs 

och därefter presenteras analysen av materialet i form av diskursiva uppdelningar. Det hela 

avslutas med en avrundande kommentar om allmängiltiga, diskursivt obundna tendenser. 
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5.2 Studieobjektet 

”Passagen är en av Sveriges största mötesplatser för debatt och blogg. 100 000- tals personer 

möts varje vecka för att delta och läsa aktuella debatter, skriva i och läsa bloggar, träffa 

vänner, nya och gamla och lägga upp hemsidor.”
64

 

Vårt valda undersökningsområde Passagen.se är en mötessida på internet som ger möjlighet 

till interaktion med andra medlemmar, exempelvis genom debatt. Inom underkategorin 

”debatt” finner man olika delforum med olika ämnen, allt för att tillfredsställa olika intressen 

och smaker. Ett av dessa går under namnet ”politik”, vilket i sin tur har ett delforum med 

namnet ”svenska samhället” och det är härifrån materialet till analysen är hämtat. Delforumet 

”svenska samhället” beskrivs med orden ”Här diskuterar vi Sverige och vad som är typiskt för 

vår kultur och vårt samhälle. ”
65

 Man blir också informerad om att länkar till rasistiskt, 

sexistiskt och på annat sätt stötande material kan komma att tas bort. I anledning av denna 

undersökning finns det också ett anslag som meddelar att användarnas inlägg just kan tänkas 

användas i en undersökning, men att alla användare kommer hållas anonyma. 

Delforumet som sådant består av en uppsjö av diskussionstrådar av allehanda slag där de 

flesta handlar om ’invandrare’ eller immigration på ett eller annat vis. Här kan man deltaga i 

redan existerande debatter eller om så vill skapa en egen diskussionstråd. Inläggen i dessa 

trådar är underlagen för analysen. Härnedan följer en diskursanalys av dessa inlägg. Vi har 

valt att belysa de övergripande diskurserna samt de underdiskurser som ingår där. Vi 

presenterar en figur innan varje övergripande diskurs för att tydliggöra hur de relaterar till 

varandra.  

 

5.2.1 Ett kritiskt angrepp 

Den dominerande attityden på Passagen.se delforum svenska samhället är invandringskritisk 

och kan delas upp i olika typer av diskursiva praktiker som används i syfte att motivera denna 

skepsis mot mångkultur och ’invandrare’ i allmänhet. Den första diskursen som ska behandlas 

handlar om att poängtera ’deras’ olikhet till ’oss’. 
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Det främmande 

Ett vanligt retoriskt grepp i gruppbildningen av ’invandrare’ är att beskriva dessa som 

annorlunda, avvikande, underliga. Det vill säga inte som ’vi’. Just uppdelningen mellan ’vi’ 

och ’de’ är väldigt tydlig och ’våra’ normer, vanor och beteenden beskrivs som regel som det 

bättre, det mer civiliserade, det korrekta. Ett tydligt exempel visar Användare# 3 på när 

vederbörande talar om hur kritiken av ’invandrare’ inte har sin grund i ’skinnet’ utan 

’invandrarbeteende’ som sådant. 

14.”vitt skinn 

kombinerat med benägenhet att begå brott, med låg eller ingen utbildning, 

med knarkhantering, med konstiga idéer om kvinnans ställning i samhället, 

med sekteristisk religiositet osv skulle inte hjälpa ett jäkla dugg[...].” 

/Användare #3  

 

På detta sätt beskriver användare #3 sin bild av ’invandrare’ utan att aktivt tala om dessa. 

Vederbörande säger istället att färgen på skinnet inte påverkar ens beteende, en skenbart 

antirasistisk kommentar, men poängen är inte att belysa hur ’invandrare’ blir orättvist 

behandlade, utan att ta fokus från hudfärg, vilken är rasismens plattform, och lägga fokus på 

användarens bild av ’invandrarbeteende.’ I sitt främmandegörande, det vill säga diskursiva 

skapande av ’de’ nyttjar denna person även ett par andra diskurser som tillsammans 

konstituerar talet om det främmande. 

Svenskhet 

Detta är en nationalistisk diskurs som ordnar sig kring tecknet, och myten, om Sverige. 

Genom en positiv självpresentation och en negativ representation av ’de andra’ skapar man 

två gruppbildningar: Den ena är ”svenskar”, som är rationella, hederliga, hårt arbetande och 

gör rätt för sig. Som kontrast har vi ’invandrare’, som är, som vi kan observera från inlägget 

av Användare#3, ohederliga, allmänt konstiga och lågutbildade, det vill säga allt ’svenskar’ 

inte är (Se även inlägg nummer 19 och 21.) 
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Essentialism 

Den essentialistiska diskursen syftar till utgångspunkten att dessa skilda egenskaper är 

inherenta. Man bortser från hur olika sociala positioner och utgångslägen påverkar ens 

beteende och insinuerar att ”invandrare” och ”svenskar” har sina givna, olika, egenskaper av 

naturen. 

Diskursen om det främmande ordnar sina tecken kring nodalpunkten ’avvikande’, vilket blir 

’invandrares’ själva identitet, hur de skiljer från ’oss’, den korrekta, infödda, välanpassade 

svensken. Sålunda blir de tillskrivna egenskaperna snarast en avlastningsplats för oönskade 

egenskaper ”svenskar” har ett behov att avsäga sig. Utifrån diskursen om svenskhet och 

essentialism målar därigenom Användare#3 effektivt upp en högst klandervärd bild av 

’invandrare’ där allsköns brister målas upp, brister som ’vi’ inte vill förknippas med och 

överför dem därför till ’de andra’, vilkas roll blir att vara allt ’vi’ inte är. Denna olikhet är 

emellertid inte endast ett problem i sig utan bereder väg för en annan diskurs, den om det hot 

som olikheten medför. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotet 

Det finns många sätt som ’invandrare’ kan hota vår trygga, säkra tillvaro. Genom brottslighet, 

genom sin mängd och genom sin blotta närvaro. Inte helt överraskande är nodalpunkten för 

denna diskurs ”hotet”. Genom att vara, just som vi behandlat tidigare, underliga, avvikande 

och mystiska hotar ’de’ också ’vår’ tillvaro, ’vår’ vardag, ’vårt’ samhälle. ’De’ kommer hit 

för att leva upp ’våra’ pengar och förändra 'vårt' land. Återigen kan Användare #3 illustrera 

andan, för inte bara är ’invandrarna’ underliga, 'de' vill tvinga på 'oss' sina underligheter 
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också. Hotet från ’invandrarna’ tar sig emellertid olika uttryck och delas således också upp i 

olika diskurser. Några av dessa illustreras av Användare#2 

3.”Sveriges största skandal i mannaminne. 

Är att man ens låter folk med en religion ta plats i samhället och kräva det 

dom gör[…] 

Tar inte Reinfeldt sig en kraftig funderare på vad han pysslar med kommer 

jag att se till att han gör det..vi ska inte ha vare sig kameler eller några 

beduintält här,,inte för att dom i sig gör någon skada...men vi skall inte ha en 

religion till i landet..” /Användare #2 

Det kulturella hotet 

Som centralt tecken, eller nodalpunkt i denna diskurs ställer sig ’mångkultur’, själva idén om 

att den upplevda ’svenska’ kulturen måste maka väg för en annan, främmande dylik. Genom 

att nyttja diskursen om det främmande och ekvivalenskedjan Islam-kameler-beduintält 

kontrasteras ’vår’ kultur mot ’deras’, vilket målar upp en bild av en främmande, olik, kultur 

som inte på något vis passar in i det ’svenska’ samhället (se också inlägg nummer 25.) 

Hotet från religionen 

I denna diskurs angrips varken immigrationen eller ’invandrarna’, utan snarare ’deras’ 

religion, det vill säga Islam. Dock riskerar denna kritik framstå som en chimär när användare 

på samma sätt som ovan så att säga glider ifrån ämnet. Användare#2 påbörjar ett inlägg ur vad 

som torde betraktas som en religionskritisk diskurs, men avviker från denna till att istället 

kritisera utövarna, det vill säga ’invandrare’, och dessas kultur, med hjälp av elementen 

”kameler” och ”beduintält.” Dessutom framgår det att problemet inte är en religion, utan en 

religion till, något som antyder att fientligheten inte är emot religion alls, utan en särskild 

religion och detta inte ur en teologisk utgångspunkt (se också inlägg nummer 1, 5 och 9.) 

Därefter följer ett par diskurser som har sin utgångspunkt i diskursen om essentialism där 

olika inneboende egenskaper tillskrivs ’invandrare’ 

Den ohederlige invandraren 

Diskursen om den ohederlige invandraren utvecklar diskursen om hotet från det främmande 

till en koncentration på ohederligt beteende, vilket ’svenskar’ som regel blir offer för. 

31.[...]”Hur många svenskar som har blivit lurade av oseriösa försäljare av 

guldkedjor, eller avlurade hyrbilar osv vågar jag inte ens gissa. Men jag vet 

att en rimlig invandringspolitik, med energisk kontroll, skulle minska 

plågorna”[...] /Användare #3 
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Denna person skriver inte explicit att ’invandrare’ är dessa människor som beter sig 

ohederligt, men genom att påstå att vederbörande ”vet” att ”en rimlig invandringspolitik med 

energisk kontroll” skulle göra tillvaron bättre så framgår det att Användare #3 i sin 

gruppbildning ’invandrare’ tillskriver dessa ett kriminellt eller oetiskt beteende. 

Den illvillige invandraren 

Relaterat till konstruktionen av ’invandrare’ som ohederliga är talet om dessa som illasinnade. 

Här illustrerat av Användare#2 

10.”Att vara svensk i sitt egna land blir värre o värre 

du har nog aldrig mött verkligheten o känt de fientliga blickarna o hatet 

utifrån---funderar in bland om du inte sitter inlåst någonstans eller har någon 

kontakt med invandrare...hur kommer det sig att man som blåögd Svensk 

bemöts med hatiska blickar ??”/Användare #2 

 

I och med detta inlägg artikuleras en gruppbildning av ’invandrare’ där dessa rent inherent 

hyser en ovilja mot ’vanliga svenskar’, något som tjänar till att legitimera talarens egen ovilja 

mot ’invandrare’ (se även inlägg nummer 9). 

Invällningen 

Dessa diskurser tillsammans är centrala delar i diskursen om hotet från '”invällningen. ” 

Denna diskurs skapar en bild av att immigrationspolitiken leder till en invasion (Jfr Van Dijk) 

eller en flodvåg av ’invandrare’ som hotar kväva ’oss’. 

29.”Så rätt! 

Du har så rätt i det du skriver.........  

Och framför allt! Ingen, säger ingen,har ännu efter alla år  

lyckats komma med en vettig förklaring till att det ska hit  

så mycket folk som sverige bevisligen inte har råd att ta emot.  

 

Det är ju bara kopierare och näthatare och dom är ju inget att  

resonera och debattera med.Dom kan ju inte ens svara för  

den inställning dom har.......  

 

Skulle vara kul med en allmän omröstning om invällningen.” [Författarnas 

kursivering.]  

/Användare #1 

 

Denna användare ställer upp en bild där den ovan beskrivna sammantagna gruppbildningen av 

’invandrare’ förenas i en sista hotbild: Antalet. Genom att tala om en ”invällning” artikulerar 
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vederbörande ett hot där dessa främmande, konstiga, religiösa, ohederliga, hopplösa och 

illvilliga ’invandrare’ anländer i massor (se även inlägg nummer 24.) 

Omvänd offerbild 

Denna totala hotbild leder ofrånkomligen till en enda slutsats: ’Invandrarna’ är inte offren, 

’vi’, ’svenskarna’ är. Denna retorik är också ett effektivt grepp vid den förnekelse av rasism 

som Van Dijk talar om, då offer knappast kan vara förtryckare. Hårt arbetande, oskyldiga, 

hederliga 'svenskar' förtrycker knappast de illvilliga, skumma ’invandrarna’, utan det är 

tvärtom. Därför är eventuell ovilja som ’svenskar’ hyser mot ’invandrare’, eller MENA-folk 

(en populär beteckning på människor från Mellanöstern och Nordafrika) fullt förståelig och 

fullständigt rättfärdigad. 

14.”Det är inte svenskar som gör det svårt för MENA-folk i Sverige. Det är 

MENA-folk. Det är inte svenskar som gör det svårt för romer i Sverige. Det 

är romer.” /Användare #3 

 

I och med detta inlägg artikulerar Användare #3 ett mind/world- relationship där ’invandrare’ 

ger upphov till sina egna svårigheter och ger därmed total absolution till ’vita’, inklusive sig 

själv. Genom sitt uttalande omformulerar användaren totalt problematiken från ett hierarkiskt 

förtryck till en inre angelägenhet bland ’invandrare’, ett attitydproblem, och frånsäger sig 

därmed allt ansvar.  

 

 

 

 

 

 

Rationalitet/Ekonomi 

Ytterligare en variant för att kritisera immigrationen är att inte uttrycka skepsis mot 

’invandrarna’ i sig utan tala utifrån en rationell diskurs där Sveriges trygghet och ekonomiska 

situation sätts i centrum. Man värnar helt enkelt om allas bästa. Användare#1s främsta 

bekymmer med ”invällningen” (inlägg nummer 29) verkar vara ett ekonomiskt dylikt. 
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Vederbörande uppvisar ett mind/world-relationship om ett begränsat Sverige där användaren 

som infödd svensk har en given rättighet att bo här medan tillåtelse av uppehälle för 

’invandrare’ är välgörenhet, något som bör begränsas eftersom Sverige ”bevisligen” inte har 

råd, ett bevis som emellertid uteblir. På detta sätt framställs inte invandrarkritiken som en 

etnisk fråga, utan endast som oro över Sveriges ekonomiska förmåga att ta hand om 

immigranterna. (Se även inlägg nummer 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspirationen 

’Svenskars’ offerställning utvecklas när man till allt ovannämnt elände lägger fram en 

organisatorisk karaktär på ’invandrarnas’ förhållande till varandra och förenar det med en stat 

som har vänt en ryggen.  

De sammansvurna invandrarna 

Denna diskurs framställer ’invandrare’ som en konform grupp som håller varandra om 

ryggen. Man går så pass långt att man bygger upp en bild av ett ’invandrarsubsamhälle’ där 

’invandrare’ inte bara lever utanför det ’civiliserade’ samhället, utan även uppvisar distinkt 

oskicklighet. 

22.[…]”För det första så går dom inte till ica...dom går till Irakiern med 

burkmat...ska dom ha en hantverkare så snickrar dom själva så det ser ut som 

hej kom o hjälp mig..så efter att lokalen är lämnad måste hyresvärden 

totalrenovera för 100 000 kronor..  

Tänkte på det för en tid sedan när jag storhandlade på Willys..inte en 

utifrånkommande inne i affären..” […] 

Användare #2 
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På detta sätt skapar användare #2 en ’myt’ om ett ’invandrarsamhälle’ inom ’vårt’ samhälle 

och använder sig samtidigt av diskursen om det främmande för att beskriva ’invandraren’ som 

allmänt sämre än ’svensken’ och dessutom diskursen om ekonomi för att belysa hur denna 

oskicklighet gör ’invandrare’ till en belastning för samhället.  

Den otillförlitliga staten 

Det andra ledet i diskursen om konspirationen är talet om en svag stat som har lierat sig med 

de snyltande och ohederliga ’invandrarna’. Användare#2 (inlägg nummer 3.) artikulerar 

denna inställning genom att uppmana Reinfeldt att ”ta sig en funderare.” Även Användare#5 

illustrerar regeringens otjänlighet och tokiga prioriteringar (Denna tendens kan också 

observeras i inlägg nummer 17 och 33.) 

23.[…]”Vi rustar ner medans vår granne Ryssland rustar upp. Vi tar in långt 

fler invandrare än vi har råd att försörja. Finns det någon gräns för svenska 

politikers galenskap?”[…]/Användare #5 

 

Skuldbeläggning 

Den sista delen i konspirationstalet är att beskylla ’invandrare’ för allt mellan himmel och 

jord, att porträttera gruppbildningen som en inverterad kung Midas där allt ’de’ rör vid blir till 

dynga. Användare#6 följer Användare#5s linje i det att denne avviker från den rådande 

diskursen om försvaret för att istället beskylla ’invandrare’ även för nedrustningen av 

detsamma. 

26.[…]”Vi är helt försvarslösa i detta sverige. Kanske dags att omprioritera 

resurserna nu och sluta leka världssjukhus för kleti o pleti som kommer hit 

och spelar sjuka och konsumerar upp våra försvarspengar!! Stäng gränserna, 

gå ur EU och satsa på kvalitet i Försvar och Människor!!!!” / Användare #6 

 

Såväl Användare#5 som Användare#6 använder sig här av diskursen om ekonomi, och 

Användare#6 även diskursen den ohederlige invandraren för att illustrera hur 'invandrare' 

genom sin själva närvaro är orsaken till nedrustningen av försvaret. På detta sätt skiftas fokus 

från försvaret till bedrägliga invandrare som ”låtsas vara sjuka” och ”konsumerar upp våra 

försvarspengar”. Härigenom blir minsta ekonomiska och sociala problem ’invandrarnas’ fel, 

eftersom de oavsett vad de gör är en belastning på samhället och sänker standarden på allt 

från försvarsmakten till enskilda lägenheter.  

Den genomgående ’category entitlement’ inom diskursen om konspirationen är ’vanlig 

svensk’, då experter, politiker och media är förrädare som bidrar till och skapar 
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’mångkulturprojektet’ och som vanlig svensson blir man således en sanningssägare som kan 

tala utifrån den personliga upplevelsen, det vill säga en person av folket som vet ”hur det 

faktiskt är.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Den plågade svenska samhällskroppen 

Alla dessa diskurser utmynnar i en enda, där konsekvenserna av den problematik som 

beskrivs i de övriga når sin kulmen. Man beskriver hur gruppbildningen ’invandrare’ har en 

negativ inverkan på det svenska samhället genom sin blotta närvaro. När ’de’ bor någonstans 

lämnar ’de’ en katastrofal bostad som kostar hyresvärden multum att åtgärda. ’Invandrare’ 

begår brott , luras, bedrar, behandlar kvinnor illa och är allmänt ohyfsade. Genom sin 

oerhörda mängd nöter ’de’ blick för blick ner samhällsgrunden till oigenkännlighet. Tack vare 

en bedräglig mentalitet och en handlingsförlamad stat och regering ges ’de’ möjlighet att tjäna 

pengar på slitande svenskars hårda arbete medan ’de’ själva kan luta sig tillbaka och se 

bidragen rulla in. Bidrag som ’de’ sedan inte ens återinvesterar i det svenska samhället genom 

skatt, utan istället genom ett inre system behåller sinsemellan med hjälp av ett 

invandrarsubsamhälle med svart ekonomi. Dessutom är det tydligt att dessa ’invandrare’ som 

anländer endast låtsas vara sjuka och på så vis snor åt sig pengar som annars skulle ha gått till 

försvaret. 

Slutsatsen blir att ’invandrare’ som grupp är en parasit på samhället, en belastning som ’vi’ 

skulle klara oss bättre utan, men på grund av Sveriges alltför generösa immigrationspolitik 

släpps ’de’ in i massor. 
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5.2.3 En liberal diskurs 

Den kritiska är emellertid inte den enda inställning som finns representerad på forumet, utan 

vissa användare visar prov på en mer liberal inställning. Detta försvar konstitueras av tre 

andra, mindre diskurser, vilka är som följer. 

Individualism 

Denna diskurs karaktäriseras av ett noggrant undvikande av ’vi’ och ’de’-grupperingar och 

syftar istället till att poängtera människors individuella kvaliteter, vilket naturligtvis innebär 

att den hamnar i antagonism med de kritiska diskurserna ovan, vilkas själva fundament består 

av ’vi’ och ’de’. Detta illustreras nedan av Användare#7, vilken besvarar en anklagelse om 

'invandrares' presumtiva brottslighet. 

15. ”Du........... 

Det fionns många vita i Sverige som är krimminella det finns till coh med bland 

Sverigedemokraterna så kom inte och prata om utisar” /Användare #7  

 

På detta vis tillbakavisas gruppbildningen av invandrare som kriminella genom att påvisa att 

’invandrare’ eller ”utisar” på intet vis är ensamma om att begå brott och att 

skuldbeläggningen således är orättfärdig. 

Frihet 

Hand i hand med diskursen om individualism går den om frihet, som kort och koncist handlar 

om att ge människor en möjlighet att leva sitt liv som de vill och således inte lastas av sin 

etnicitet. En artikulering av detta kan härefter läsas där användaren svarar på en fråga om vad 

”vi ska ha Islam till” (inlägg nummer 1.) 



   
 

31 
 

2.”Ha den till? 

Det är upp till var o en att få välja vilken religion man vill tillhöra, eller att 

välja att inte tillhöra nån alls.”  

/Användare #8 

 

Användare#8 artikulerar härmed en bild där Islam endast är en religion bland många och att 

det är helt frivilligt ifall man vill ägna sig åt den, eller någon religiös tro över huvud taget. I 

och med detta skär användaren av ekvivalenskedjan som bildats mellan ’invandrare’ och 

Islam, vilken bland annat uttryckts av Användare#2 (inlägg nummer 3.) 

Broderskap 

När diskurserna om individualism och frihet möter de invandringskritiska diskurserna bildas 

en ömmande diskurs vilken poängterar ’invandrares’ utsatthet. Inte för att motivera en 

inställning om att ’de’ bör hålla sig borta som i diskursen om värnandet utan för att 

argumentera emot diskursen om omvänd offerbild och händelsevis för att försvara den 

rådande immigrationspolitiken, som illustreras nedan där Användare#8 svarar på inlägget av 

Användare#1 där denne söker en förklaring på ”invällningen” (inlägg nummer 29.) 

30.[...]”Vettig förklaring? Vi hjälper rätt många genom att låta dom stanna 

här, den förklaringen duger åt mig.” /Användare #8 

 

Denna användare artikulerar uppfattningen om allas lika värde, oavsett nationstillhörighet. Ett 

mind/world- relationship där man endast är en människa bland andra människor och etnicitet 

är sekundärt. Enkelt sagt: Människor kommer hit och behöver hjälp, vi hjälper dem. 

5.2.4 Undvikande av begeppet ’invandrare’ 

Den uppmärksamme har eventuellt noterat att den brasklapp av typen Van Dijk beskriver i 

The Denial of Racism mer eller mindre uteblir vad gäller de kritiska diskurserna, vilket är var 

man kunde förvänta sig att finna den. De kritiska kommentarerna inleds med andra ord inte av 

någon ’stake inoculation’ av karaktären ”Jag är inte en rasist, men...”, utan läsaren delges 

materialet utan, så att säga, krockkudde. Emellertid kan den ännu lite mer uppmärksamme 

upptäcka att ett genomgående ’interest management’ ändå förekommer, ty något annat som 

också uteblir i de kritiska diskurserna, och gör så med uppseendeväckande konsekvens, är 

själva ordet ’invandrare’. Mycket hellre än detta, laddade ord, används eufemismer av typen 

”utisar”, ”MENA-folk” och ”kulturberikare”. Att döma av detta anses just ordet ’invandrare’ 

såpass infekterat att brukandet av det vid kritik av desamma är såpass socialt riskabelt att man 

väljer andra ord. Detta styrks också av att detta undvikande inte görs i de liberala diskurserna, 
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här är det fritt att använda sig av ordet ’invandrare’ eftersom man inte anser sig ha något att 

dölja. 

6. Avslutande diskussion 
Här presenterar vi en summering av analysen och svaren på frågeställningarna. Efter det följer 

en övergripande diskussion där vi kopplar det summerade resultatet till teori och framförallt 

tidigare forskning. Därefter följer en del där vi ger förslag på fortsatt forskning inom ämnet.   

6.1 Summering 

Vi har i analysen av inläggen kunnat se att det är en dominerande kritisk inställning till 

’invandrare’ på Passagen.se underkategori svenska samhället. Samt att en underrepresenterad 

del av inläggen har en liberal inställning till ’invandrare’. Vi presenterade fyra övergripande 

diskurser med flera underdiskurser som på något sätt har en kritisk inställning till ’invandrare’ 

Det främmande, Hotet, Rationalitet och Konspirationen. Dessa bildar ännu en mer 

övergripande diskurs som vi kallar Den plågade svenska samhällskroppen. Vi presenterade 

också en övergripande diskurs med en liberal inställning till ’invandrare’, Den liberala 

diskursen. I den dominerande kritiska inställningen kunde vi se att ’invandrare’ som grupp 

konstrueras i relation till ’svenskar’ och är mer eller mindre dessas antites. Medan 

’invandrare’ är falska, ohederliga, lågutbildade och konstiga är ’svenskar’ nitiska, uppriktiga 

och hedersamma. ’Invandrare’ konstrueras som ett problem i den mening att ’de’ är en 

belastning för samhället då ’de’ begår brott, luras, hotar ’vår’ kultur, konspirerar mot ’oss’ , är 

kostsamma och på det hela taget är alltför många. Som invandrarkritisk ligger det i ens 

intresse att undvika själva ordet ’invandrare’, medan det som liberal försvarare är fullt 

användbart då de förra ser ordet som alltför infekterat. De invandrarkritiska diskurserna är i 

stark majoritet och de liberala består huvudsakligen i att försvara emot dessa. 

6.2 Övergripande diskussion 

För att konstruera ’invandrare’ interpelleras användarna i den nationalistiska diskursen 

’svenskhet’ som just svenskar. Eftersom var och varannan människa kan förväntas att även 

ingå i andra diskurser, såsom exempelvis den kapitalistiska. Där de interpelleras som 

konsumenter eller en yrkesdiskurs där de interpelleras som utövare av respektive yrke finns 

det god anledning att påstå att användarna på Passagen.se är överdeterminerade. Det vill säga 

slitna mellan olika subjektspositioner. Emellertid visas ingen gemenskap till ’invandrare’ som 

dessa människor i övrigt delar subjektspositioner med, något som gör att man kan förutsätta 
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en hegemonisk intervention som har försatt diskursen ’svenskhet’ i hegemoni, då det är 

tydligt att författarna till de invandrarkritiska inläggen i första hand identifierar sig själva som 

’svenskar’. Härigenom görs också möjlighet till att konstruera gruppbildningen ’invandrare’, 

då en oundviklig del i en grupptillhörighet är att definiera vad den inte är och det är här 

konstruktionen av ’invandrare’ kommer in. På samma sätt som Winther Jørgensen och 

Phillips beskriver att konstruktionen av ’svarta’ i Storbritannien bestod i att klumpa ihop alla 

som inte var ’vita’ bildas begreppet ’invandrare’ genom att man lämpar över icke önskvärda 

egenskaper på dem som inte är ’svenskar’. Denna gruppbildning är alltså en tillslutning som 

grundar sig på nationstillhörighet, medan andra egenskaper som skiljer dessa åt sinsemellan 

och dylika som binder samman ’svenskar’ och ’invandrare’ utesluts.  

Diskursen om svenskhet dikterar vad som är ’svenskt’, bekant och därmed tryggt. I och med 

att subjektspositionen ’svensk’ är i hegemoni är allting som avviker från detta ett hot mot 

talarnas själva identitet. I linje med detta har vi, i likhet med van Dijk, sett att det finns ett 

tydligt tal om invandrare som ett problem och som ett hot. Eftersom det främmande utgör ett 

hot i sig blir hotet mångfacetterat eftersom hotet även består av de egenskaper ’vi’ har 

avskrivit oss och tillskrivit ’invandrare’. Man försvarar sig mot den gruppbildning man 

byggde upp i identitetsskapandet av sig själv. I diskursen om hotet fann vi en parallell till 

retoriken som van Dijk beskriver att media nyttjar, där ’invandrare’ beskrivs som avvikande 

och kriminella. Framförallt är det just hotbilden om brott, beskriver van Dijk, som är det 

största hotet. Han skriver att på alla nivåer i samhället, i dagligt tal, i media och i politiska 

diskussioner associeras brott med etniska minoriteter. Även detta kunde vi se i trådar från 

diskursen om den ohederlige invandraren. Där beskrivs bland annat hur ”svenskar blir lurade 

av falska guldkedjeförsäljare och avlurade sina hyrbilar”. En annan, mer indirekt, variant av 

’invandrarnas’ belastning på samhället kan man i diskursen om rationalitet/ekonomi spåra via 

en tydlig ’In-gruppsfavorisering’ med positiva självrepresentationer och en ’ut-

gruppsdiskriminering’ med negativa representationer av ’de andra’. Ofta beskrivs invandraren 

som en dyr samhällskostnad, bidragstagare, en börda som lever på ’oss’ hederliga svenskar 

som däremot jobbar och sliter livet igenom för att sedan behöva försörja invandrarna, detta 

har vi sett i ett flertal inlägg.  

Via diskursen om essentialism kan också kopplas till hur van Dijk i Racist Discourse 

beskriver en starkt generaliserande tanke vad gäller ’invandrare’ ’de’ är alla lika och ’vi’ är 

alla individer. På samma sätt beskrivs det hur ’de’ avviker från samhällsnormen och beter sig 

”underligt”, samtidigt som ’vi’ är lite bättre än ’de’. Allt detta når sin höjdpunkt i inlägget 



   
 

34 
 

gjort av användare #4 som beskriver hur ’invandrare’ inte alls går till Ica och handlar, utan 

istället går till ”den lokala irakiern” och köper burkmat och hur denne minsann hade aldrig 

sett ”utifrånkommande” inne på Willys, åtminstone inte senast vederbörande var där. 

Användaren fortsätter dessutom med att beskriva att alla försök att snickra ihop, laga eller 

renovera som är gjorda av ’invandrare’ leder till totalt misslyckande eller produkter som ser ut 

som ”kom och hjälp.” Andra sätt som van Dijk beskriver hur ’invandrare’ porträtteras som 

’avvikande’ är hur ’de’ behandlar sina kvinnor illa, begår brott och nyttjar droger (han 

beskriver till och med hur drogmissbruk betraktas som ett ”svart brott.”) I linje med detta kan 

man i analysen observera ett inlägg angående byte av hudfärg, som presenterar en porträttring 

av ’invandrare’ som ”benägna att begå brott, med låg eller ingen utbildning, med 

knarkhantering, med konstiga ideér om kvinnans ställning i samhället, med sekteristisk 

religiositet osv.” En tydlig sammanfattning av den bild som van Dijk beskriver. 

Som fortsatt jämförelse ser vi också hur vi i beskrivningen av de främmande, hotfulla 

invandrarna kan uppfatta en viss likhet till van Dijks studier i det att det diskursivt 

konstruerade hotet mångdubblas genom att porträttera ’deras’ intåg som en invasion, flodvåg, 

eller i vårt fall, en ”invällning”. På grund av denna ”invällning” hotas ’svenskars’ trygga 

position och ’svenskar’ beskrivs i själva verket vara offren, då ’de’ behandlas illa och trängs 

undan. ’Myten’ om Sverige beskrivs vara full av hatfulla ’invandrare’, som framställs i ett 

inlägg där användaren skriver hur svårt det är att vara svensk och blåögd i Sverige. Om de 

fientliga blickarna och hatet man får, utifrån. Det är en typ av hotbild med omvänd rasism 

från dem ’utifrån’, alltså ’invandrarna’. Diskursen om invällningen bjuder läsaren att tänka sig 

en armé av dessa hotfulla ’invandrare’. 

van Dijk pekar också på hur problematik vad gäller ’invandrare’ passiviseras och beskrivs 

neutralt, utan aktörer, det vill säga inget hierarkiskt förtryck och på så sätt skjuter ifrån 

ansvaret för problematiken. Ett liknande fenomen står att finna i vår analys där problemen 

visserligen inte är fullständigt passiviserade. Men ’svenskars’ ansvar icke desto mindre skjuts 

ifrån, till ’invandrarna’ själva, med orden ”Det är inte svenskar som gör det svårt för MENA-

folk i Sverige. Det är MENA-folk. Det är inte svenskar som gör det svårt för romer i Sverige. 

Det är romer.” Summa kardemumma: ’Invandrare får skylla sig själva för sin situation.’ 

Den kritiska inställningen till invandringspolitiken står emellertid inte en ensamposition, utan 

som Hall beskriver föreligger också humana och liberala idéer inom immigrationsdebatten, 

något som i detta fall representeras av den liberala diskursen vilken ligger i given antagonism 
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med de invandrarkritiska diskurserna och således påvisar dessas kontingens. Där talas det om 

’invandrare’ som en av ’oss’. Utan gruppbildning som ’de andra’ eller i negativa ordalag. 

Med andra ord, retoriken som används i de kritiska diskurserna används inte i den liberala 

diskursen. Användarna ifrågasätter och svarar på inlägg från de invandrarkritiska inläggen 

och bemöter retoriken med ett synsätt där alla människor är lika mycket värda. I den liberala 

diskursen ses inte invandraren som ett problem som i de kritiska diskurserna. Inte heller som 

en ut-grupp med negativa presentationer, som framförallt ’den kritiska’ diskursen uttrycker. 

Inom denna diskurs ses ’invandrare’ som människor vilka är precis som du och jag och 

sålunda ska behandlas på samma sätt som ’vi’.  

Något som är speciellt för den uppmätta främlingsfientligheten här, till skillnad från den av 

Hall, van Dijk och Triandafyllidou är diskursen om hotet från religionen, och med 

”religionen” avses Islam. Hela ’invandrarkulturen’ verkar buntas ihop bakom detta enda ord, 

något som illustreras av användare #2. Chimären faller dock när slutpunkten i inlägget läses 

och man inser att det återigen är ’invandrare’ som kritiseras, med orden ”vi ska inte ha några 

kameler och beduintält här”. Elementen ”kameler” och ”beduintält” får här illustrera sagda 

icke önskvärda ”invandrarkultur”. 

En annan avvikande aspekt från den tidigare forskningen är diskursen om konspirationen, där 

otryggheten inte bara artikuleras som ’invandrarnas’ närvaro, utan också i och med en stark 

misstro till regeringen, som illustreras i diskursen om den otillförlitliga staten, som har vänt 

sina egna, sanna, medborgare ryggen för att gynna ’invandrarna’ på de förras bekostnad. 

Kombinationen av ’invandrare’ som på alla möjliga sätt nöter ner samhället och en regering 

som har förrått sina väljare leder till diskursen om den plågade svenska samhällskroppen som 

inbegriper en bedrövlig samhällsbild och en dystopisk framtid. 

Den av van Dijk beskrivna brasklappen av typen ”jag är inte rasist, men” (det vill säga ’stake 

inoculation’) som van Dijk talar om i The Denial of Racism samt Wetherell och Potter i 

Discourse and social psychology: Beyond attitudes and behaviour, lyser intresseväckande nog 

med sin frånvaro. Något som skulle kunna innebära att det i ”den kritiska” diskursen är 

legitimt att tala om invandrare i negativa termer utan att man på något sätt behöver försvara 

sig. Emellertid karaktäriseras praktikanterna av ’den kritiska’ diskursen av en stark ovilja att 

nyttja ordet ’invandrare’ och väljer istället att använda sig av diverse eufemismer, som 

”kulturberikare” och ”utisar”, något som får betraktas som en typ av interest management som 

kan tjäna det syfte som en brasklapp hade gjort, det vill säga skydda sig från anklagelser om 
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rasism, ty som såväl van Dijk och Triandafyllidou har observerat är det ingen som identifierar 

sig själv som rasist. Även rasisten betraktas som ’den andre’, en abstrakt person som ingen 

vill erkänna sig vara. Trots främlingsfientliga (eller invandrarkritiska) kommentarer så 

betraktar praktikanter av de invandringskritiska diskurserna anklagelser om rasism som 

befängda. De må kritisera invandringen, tala om ”utisar” i negativa ordalag och måla upp ett 

’invandrarsubsamhälle’, men rasister är de då rakt inte! 

 

6.3 Implikationer för forskning och praktik 
 

När vi började med uppsatsen var vi intresserade av att ta reda på hur det dagliga talet om 

invandrare ser ut på nätet. Med tanke på hur det svenska samhället ser ut idag med ett 

Riksdagsparti som är kritiska mot invandrare och med den tidigare forskningen som vi tagit 

del av som i mångt och mycket undersökt rasism på olika sätt, var vi beredda på att klimatet 

skulle vara hårt. Men att vi skulle få det resultat vi fick, med en så dominerande kritisk 

inställning till invandrare gjorde oss ändå förvånade. Vårt resultat är endast från ett delforum 

på ett diskussionsforum på internet. Men det vore intressant att i fortsatt forskning klargöra 

ifall debattklimatet vad gäller talet om ’invandrare’ är genomgående för diskussionsforum 

överlag. Samt ifall diskussionen om invandring skiljer sig något boereonde på om deltagare är 

anonyma eller inte. En annan sak som vore intressant för vidare forskning är att se om talet 

om invandrare skiljer sig på nätet jämfört med att diskutera ämnet ansikte mot ansikte. 
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Bilaga – Empiriskt material 
De valda analysinläggen. 

Följande 2 inlägg kommer från samma tråd: 

1.”Nu kräver jag att Användare# 8 (författarnas ändring) redogör för islam vad vi skall ha den 

till o varför ??”  

/Användare# 2 

2 .”Ha den till? Det är upp till var o en att få välja vilken religion man vill tillhöra, eller att 

välja att inte tillhöra nån alls.  

Rätt enkel, egentligen.;)”  

/Användare# 8 

Följande 6 inlägg kommer från samma tråd: 

3.”Sveriges största skandal i mannaminne.Är att man ens låter folk med en religion ta plats i 

samhället och kräva det dom gör...samtidigt så skulle denna religion o dess anhängare inte ge 

några andra religioner trosuppfattningar en chans att ens yttra sig än mindre kunna överleva 

utveckla sig i dessa länder som nyttjar islam på alla möjliga sätt.....alltså man kräver av andra 

det som man själv inte följer..jag anser att islam är en farlig sekt med folk som vill nästla sig 

in o ta över lite här o var i samhället...inte bara i Sverige..  

Tar inte Reinfeldt sig en kraftig funderare på vad han pysslar med kommer jag att se till att 

han gör det..vi ska inte ha vare sig kameler eller några beduintält här,,inte för att dom i sig gör 

någon skada...men vi skall inte ha en religion till i landet..” 

/Användare# 2 

4.”Vi ska vara som muslimerna då. o på vilket sätt blir du bättre än dom?”  

//Användare# 8 

5.”Vad pratar du om 

det är inte det saken handlar om..den handlar om att man sakta men säkert smyger in religion i 

vårt samhälle o kräver saker man själv hindrar andra i från...hajjar du,,,vilken 

diktaturreligion..man skall dessutom inte blanda religioner med något annat..allra minst 

politik..  

Vad fan har hänt med er förmåga att tolka..jag blir mörkrädd för såna som er...  

Man blir ju olycklig av allt detta skit...vem fan är du egentligen ??” 

/Användare# 2 

6.”Du är ju mot islam o att dom ställer krav. islamisterna är på samma sätt mot kristna.  

Så du är ju lika fel ute som du påstår att muslimer är.;)  

Dessutom så är du ju rejält odemokratisk.”  

//Användare#8  

7. ”Nej det går inte men dig har dom redan lurat...o vaddå demokratisk...är man odemokratisk 

när man inte vill något...du...Användare# 8....vet du vad demokrati är o har du överhuvudtaget 
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levt med demokrati i din närhet...så du anser att Islam är demokratisk...visst...var då...när är 

den religionen demokratisk...som sagt...du är förd bakom ljuset..du verkar inte fatta 

någonting..ursäkta mig..men det är vad jag ser i dig o hos dig..  

Jag tror om du nu har en familj...att du fullständigt skiter i någon form av demokrati,,det blir 

som pappa har sagt säger du...hahhha demokratins fader Användare# 8..tillåt mig asgarva...har 

du sett hur du gör här när någon säger dig emot...??”/Användare# 2 

8. Så du tycker inte att religionsfrihet är en av demokratins hörnstenar?  

Nån ska bestämma vilken religion du ska tillhöra.  

Vad gör dig bättre än islamisterna som inte vill acceptera kristna?”  

/Användare# 8 

Följande 8 inlägg kommer från samma tråd: 

9.”han är inte svensk (skrivet till användare# 7 vår anmärkning.) 

så han skiter i landet..jag tror han enbart är här på passagen för att leva ut någon hämnd mot 

helt oskyldiga...o det han står för graderar jag mycket värre än lite spionage på låt säga 

Svenskt militärt område--man kan aldrig vilja Sverige o Svenskarna väl med de resonemang 

han har...fnyser åt oss o kallar oss rasister o nazzesvin,,sjuk som behöver vård o allt annat 

möjligt nedvärderande..o sen tror han att vi tysta ska ta emot..fattar han inte att han åker på 

motstånd på samma sätt som jag bjuder på de som vill föra in ytterligare en psykos i 

landet..fan vi har jobbat i hundratals år för att f landet rent från galenskap,,så dyker han upp...  

har han inte sett vilka konflikter det är i länder med Islam...dom har ju för fan krigat o bråkat 

sen dom uppstod som folk..vi svenskar har dessutom i femtio år blivit matade med deras 

djävla bråk...nu räcker det..vill han ha muslimer till vänner så kan ha dra.” 

/Användare# 2 

10.”Att vara svensk i sitt egna land blir värre o värre du har nog aldrig mött verkligheten o 

känt de fientliga blickarna o hatet utifrån---funderar in bland om du inte sitter inlåst 

någonstans eller har någon kontakt med invandrare...hur kommer det sig att man som blåögd 

Svensk bemöts med hatiska blickar ??” 

/Användare 2 

11.”Den dag när alla illegala invandrare försvunnit ur Sverige försvinner också problemet 

med REVA.Om vi alla hjälps åt så går det fortare.Enligt migrationsverket så har ingen  

utvisats om han riskerar att dödas om han inte har begått ett sådant brott i sitt hemland som 

ligger som grund för detta.Att bli stoppad och behöver visa leg.är ingen stor sak,det får man ta 

för att bli kvitt de sóm olagligt befinner sig här.” 

/Användare# 9 

12.”DIna somaliska flyktingar 

Debatten i fråga är enbart löjlig!!!! Om inte ni på vänsterkanten vore så förbannat 

gränsöverstigande skulle vi slippa de här problemen. Lär er att läsa lagboken och ge fan i att 

opponera er mot allt som är en invandrarsnyltare till nackdel . Lär er leva efter - och acceptera 

- de regler som gäller!  

Du gömmer ju själv somaliska flyktingar hemma har du sagt - sluta upp med det medans tider 
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är! Anmäl dem till polisen som ser till att de kommer ut ur landet med stöd av lagen!” 

/Användare# 6 

13.”Överdrifter&fördomar.."Att byta färg på skinnet hjäper kan ske inte för hur man än vrider 

och vänder på det hela så är det OK att stoppa alla människor med mörk hud och fråga dom 

"är du Svens"??"...  

Svens vad? Svens barn?^^  

Allvarligt, du motsäger ju dig lite där i din kommentar, byter du skinn så stoppar dom dig ju 

inte, alltså hjälper det ju, om man nu skall gå efter färgen på skinnet.  

Förstår egentligen inte varför du och bloggaren och andra som kritiserar REVA har snöat in er 

så förbannat på färgen på skinnet, alla "papperslösa" illegala som befinner sig i landet är ju 

knappast svarta, många av dessa har ett skinn liknande vårt, en del lite mörkare, en del lite 

ljusare nyans, det är ju liksom inte bara helsvarta människor man letar efter, eller helbruna, 

röda och/eller gula..det svamlas för mycket om färg i sammananhanget, bättre att prata om 

människor med "utländskt utseende" istället så blir det mer begripligt vad allt handlar om 

egentligen, för det handlar inte om någon jakt på "färgade" människor i den meningen, än 

mindre svarta specifikt!  

"Färger och rasbeskrivningar", tycker nog att bloggaren är mer rasistisk i sin beskrivning av 

de som jagas i REVA-projektet än vad polisen påstås vara, som för övrigt bara utför sitt jobb. 

Tycker sedan att inlägget andas en hel del fördomar och förutfattade meningar, det 

självupplevda måste ju inte vara legitimt för alla med samma bakgrund och ursprung, han/hon 

har haft otur att drabbas av diverse rasistiska och främlingsfientliga åsikter och yttringar, det 

är långt ifrån alla som drabbas av det!  

Att fråga hur personen ifråga hade det i sitt hemland och hur allt fungerade där med religionen 

osv, ser jag dock inte som något rasistiskt, hur känslig får man egentligen vara?  

Jag kan inte låta bli att känna att det hela är något överdrivet och påhittat delvis, i syfte att 

skapa sympatier, allt detta han/hon beskriver i senare delen, det låter lite som tagit från en 

novell, med dom sedvanliga ingredienserna.  

Mors..^^” 

/Användare# 10 

 

14.”vitt skinn kombinerat med benägenhet att begå brott, med låg eller ingen utbildning, med 

knarkhantering, med konstiga idéer om kvinnans ställning i samhället, med sekteristisk 

religiositet osv skulle inte hjälpa ett jäkla dugg.  

Det är ju så att de allra flesta har svenskar har träffat utisar som är av annan ras än europeisk. 

Och i många fall går det alldeles utmärkt bra att ha med en del personer att göra, oavsett att de 

är av annan ras och har en annan kultur. Det hänger i största utsträckning på hur de uppträder 

och, naturligtvis, på vilket rykte de har skaffat sig i Sverige.  

Det är inte svenskar som gör det svårt för MENA-folk i Sverige. Det är MENA-folk. Det är 

inte svenskar som gör det svårt för romer i Sverige. Det är romer.  

VARFÖR skrivs det inga inlägg här om hur illa det är ställt med kineserna i Sverige? Vad tror 

du, användare# 7(författarnas ändring)?” 

/Användare# 3 
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15.”Du...........Det fionns många vita i Sverige som är krimminella det finns till coh med bland 

Sverigedemokraterna så kom inte och prata om utisar”  

/Användare# 7 

16.”Ja ni gör Skäl för er Främlingsfientlighet må mn säga  

Det är Moderaterna och Sverigedemokraterna som går hand i hand i denna frågan resten av 

partierna är inte med på tåget  

Men orsaken till moderaternas tilltag är ju att Moderatern vill tillmötesgå 

Sverigedemokraterna i denna fråga  

Så fortsätt ni Främlingsfientliga så får vi se hur det löser sig i andra ändan” 

/ Användare# 7 

Följande inlägg kommer från samma tråd: 

 

17. ”Jag satsar 100 spänn på att centern åker ut ur riksdagen o att folkpartiet dallrar på 4.5 % 

samt att SD plockat röster så dom kommer att ha en vågmästarroll med stora 

påtryckningsmöjligheter under perioden 2014-2018...att man får ett totalstopp på den 

mångkulturella skenmanövern man kör med..och att man bjussar på flyget...o satsar på våra 

ungdomar o äldre o att någon sätter dit de som försökte förstöra landet..tex med livstids 

fördrivning från allt politiskt arbete...” 

/Användare# 2 

Följande 5 inlägg kommer från samma tråd: 

18.”Ja där ser man invandrana kostar in (inte, författarnas ändring) vad vissa säger det går ju 

mycket pengar tillbaka till statskassan  

Skall vi då räkna dom invandrare ja då går det ju med vinst och det är ju det vi demokrater 

alltid har sagt.”  (Angående en inklippt text med rubriken ”Myt: Närande/Tärande) 

/Användare# 7 

19. ”Visst. Visst kommer pengar från invandrarens inköp att efter hand hamna hos staten, 

eller hos anställda, eller hos ICA-handlaren.  

Varifrån kommer då pengarna ursprungligen?  

Har de vuxit på träd hos Migverket, de som du kallar transfereringar? Sannolikt inte.  

Pengarna kommer från de inbetalningar som på olika sätt görs till den offentliga ekonomins 

kassa.  

Men alla de pengarna har ursprungligen arbetats ihop av någon alldeles vanlig person, dvs 

oftast den föraktade vite medelålders mannen eller kvinnan.  

Transferering betyder överföring.  

De pengar som hamnar i kommunen, i fickorna på invandrarna, och som används till 

konsumtion (vi glömmer de pengar som skickas till Irak för husbygge i det land vederbörande 

flytt från), har sitt ursprung i att några murare har jobbat på ett bygge, eller en ingenjör knåpar 

ihop en ritning på jobbet, eller en programmerare skapar en app, eller en egenföretagare gör 

service på bilar, eller en brevbärare åker omkring på landsbygden med post och tidningar, 

eller en bonde sköter sina kreatur, och alla dessa ska få högre pensionsålder.  
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Det säger sig självt att det som händer är att vissa personer, de närande, betalar in skatt för att 

de tärande över huvud taget ska kunna konsumera något alls.  

Och ju fler tärande det blir, ju större del av det samlade arbetet går åt till att försörja de 

tärande, för närvarande ungefär en vecka per år.  

Så en vecka arbetar de de rasistiska vita personerna för att regeringen ska kunna hämnas på 

folket genom att importera fler oanställbara.” 

/Användare# 3 

 

20.”Att satsa på offentlig Utgifter är väl V s paradgren. Men varför bara 20 st? Varför inte 

1000 st bidragatagare. Då får ju dessutom kommunen köpa in tjänster i form av att bygga nya 

bostäder . Ännu bättre. Ja och socialförvaltningen måste ju anställa fler som administrerar soc 

bidrag , eller om det nu heter försörjningsstöd.  

Vilken vinstmaskin.  

Varför har nu inte vår kommunpolitiker på orter med hög arbetslöshet tänkt på detta.” 

/Användare# 4 

21.”Men vad genialiskt  

Varför gör då inte kommuner detta idag? Är väl bara att lyfta in tex X antal 

evighetsbidragstagande Somalier till kommunen om de nu är en sådan vinstmaskin. Dessutom 

varför skulle dessa kommuner behöva ekonomiskt stöd från staten, såsom nu är fallet. Det är 

ju en sådan enorm vinst att ta emot dessa som för evigt kommer gå på bidrag i resp kommun.” 

/Användare# 4 

22.”Oherre min jesse vad du bökar o har dig..För det första så går dom inte till ica...dom går 

till Irakiern med burkmat...ska dom ha en hantverkare så snickrar dom själva så det ser ut som 

hej kom o hjälp mig..så efter att lokalen är lämnad måste hyresvärden totalrenovera för 100 

000 kronor..  

Tänkte på det för en tid sedan när jag storhandlade på Willys..inte en utifrånkommande inne i 

affären..” 

/Användare# 2 

 

Följande inlägg kommer från samma tråd: 

 

23.”Jag vet inte om svenska politiker är dumma eller bara fega, eller en kombination av 

bägge. Vi rustar ner medans vår granne Ryssland rustar upp. Vi tar in långt fler invandrare än 

vi har råd att försörja. Finns det någon gräns för svenska politikers galenskap? Nu hörde jag 

på radion i morse att det var EN ENDA politiker i hela regeringen som hade reagerat med oro 

på de ryska övningarna. De andra reagerar väl knappt ens.  

Jag är så trött på svenska politikers dumhet och flathet så jag hade inte gråtit om en bomb 

briserade i riksdagshuset.”  

/Användare# 5 

Följande 2 inlägg kommer från samma tråd: 
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24.”För att nu skapa ett mångkulturellt samhälle ska det behövas 100 000 nya individer som 

kommer in i landet för den sakens skull ? I min öron låter dom ett av era svepskäl..vi har 

dessutom redan ett mångkulturellt samhälle..eller ska vi väga över till det nordligaste 

arablandet ever.”  

/Användare# 2 

25.”Skapa mångkultur. 

Att skapa en hållbar "mångkultur" i ett land kan Bara göras  

genom att landets befolkning gör resor till andra länder och  

eventuellt suger upp nya influenser för att sedan ta med hem!  

Så har det gått till i hundratals år.Att ta hit kulturbärare från andra  

länder funkar bevisligen inte,då vi får med fel bitar av deras kultur  

som absolut inte överenstämmer med vårat samhälle.  

Det som skett de senaste 10-20 åren med kulturblandning skulle  

vid normala förhållanden skett på kanske 100-150 år........  

Vi får betala ett mycket högt pris för politikernas okunnighet i frågan!” 

/Användare# 1 

Följande inlägg kommer från samma tråd: 

26.”Försvarslösa löjliga Sverige 

Ryssarna övade med sveriges huvudstad och södra delen av landet som mål i påskhelgen.  

Det fånigaste jävla landet på jorden, sverige har inte ens beredskap och resurser att skicka upp 

egna plan utan måste fråga lillebror Danmark om hjälp!!!!!!!!!  

Vi är helt försvarslösa i detta sverige. Kanske dags att omprioritera resurserna nu och sluta 

leka världssjukhus för kleti o pleti som kommer hit och spelar sjuka och konsumerar upp våra 

försvarspengar!! Stäng gränserna, gå ur EU och satsa på kvalitet i Försvar och Människor!!!!” 

/Användare# 6 

Följande inlägg kommer från samma tråd: 

27.”Ja det kan ju inte vara överdrivet att påstå att det finns en hel del Nazister i det 

Sverigedemokratiska Partiet vi gade ju en debatt om det iigår beträffande Nazistflaggorna ” 

/Användare# 7 

Följande 6 inlägg kommer från samma diskussionstråd: 

28. ”Hur ska man kunna ta er mångkulturvänner seriöst när ni:  

Inte kan stava  

Alltid hämtar texter från andra hemsidor för att ni inte kan formulera er på egen hand.  

Egentligen bara är ute efter att käfta och slänga skit på meningsmotståndare.  

Inte förmår leverera några egentliga argument utan bara ger uttryck för subjektiva åsikter.  

Vissa av er förmår inte skriva mer än en mening per inlägg.  

Ni inte ens hänger med i samhällsutvecklingen (eller snarare avvecklingen).  

Ni påstår att man är rasist för att man vill begränsa invandringen.  

Inte svarar på inlägg när man ställer en viktig fråga till er.  
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Aldrig kan se saker ur meningsmotståndarens perspektiv. 

Nu fick ni lite att bita i.  

Good night!”  

/Användare# 5  

29.”Så rätt! Du har så rätt i det du skriver.........  

Och framför allt! Ingen, säger ingen,har ännu efter alla år  

lyckats komma med en vettig förklaring till att det ska hit  

så mycket folk som sverige bevisligen inte har råd att ta emot.  

Det är ju bara kopierare och näthatare och dom är ju inget att  

resonera och debattera med.Dom kan ju inte ens svara för  

den inställning dom har.......  

Skulle vara kul med en allmän omröstning om invällningen.”  

/Användare# 1 

30.”Du anser att användare# 5, användare# 2 o användare# 6 (författarnas ändring) är lite 

bättre på att debattera, då har du nog inte läst skiten dom presterar?;)  

Vettig förklaring? Vi hjälper rätt många genom att låta dom stanna här, den förklaringen duger 

åt mig.”  

/Användare# 8 

31.”Jag tror på användare# 8(författarnas ändring), att han tycker att det är ett tillräckligt 

motiv för invandringspolitiken att vi "hjälper rätt många".  

Det är förstås sant att "rätt många" blir hjälpta.  

Vad mankan fråga sig är ju hur många som vi stjälper samtidigt, hur många personer som får 

sin ekonomi försämrad, hur många som blir utsatta för våldsbrott (1994, som är det senaste 

datum jag direkt hittar, var det 74 personer per 10 000 invånare.  

Antar vi att proportionerna är desamma idag så blir det 74 000 personer per år, och 

huvuddelen av dessa är förstås svenskar. Hälften av våldsbrotten, ungefär, är rätt säkert 

begångna av vissa lättidentifierade etniska grupper.  

Så låt oss vara bussiga och säga att hjälpen till rätt många, vilket användare# 8 (författarnas 

ändring) gillar, sker till priset av drygt 30 000 misshandlade, slagna, våldtagna eller rånade 

svenskar.  

Hur många svenskar som har blivit lurade av oseriösa försäljare av guldkedjor, eller avlurade 

hyrbilar osv vågar jag inte ens gissa. Men jag vet att en rimlig invandringspolitik, med 

energisk kontroll, skulle minska plågorna.  

Alla brottsoffer framför härmed sitt hjärtliga tack för användare# 8:s (författarnas 

anmärkning) uppmuntran.”  

/Användare# 3 

32.”Varför vill ni inte minska antalet offer ännu mer?  

Enligt din kalkyl så 44000 offer som drabbas även om vi inte hade nån invandring alls. ” 

/Användare# 8 

33.”En sådan omröstning lär vi inte få se så länge sjuklövern sitter vid makten.  

Det tjatas om arbetskraftsinvandring och hur lönande invandring är för samhället. Men de kan 
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inte förklara varför arbetslösheten och utanförskapet hela tiden stiger trots att vi mer eller 

mindre har öppna gränser. Istället skyller man på arbetslösa och sjukskrivna svenskar som 

boven i dramat. Ulla eller Sven-Åke som jobbat skiten ur sig i 30-40 år innan de fick sina 

skador eller sjukdomar ska jagas med blåslampa och tvingas in i åtgärder, medans 

Mohammed och Achmed lugnt kan gå till det sociala och kvittera ut sina pengar och känna sig 

trygga i förvissningen om att ingen kommer tvinga ut dem i arbete.  

Det är så man kreverar när man tänker på det!  

/Användare# 5 

 


