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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka hur konstruktionen av ett nationellt identitetsideal 

sker inom den diskursiva praktik som artiklar och användarkommentarer tillsammans skapar 

på de invandrings- och mediekritiska nyhetsplattformarna Avpixlat och Nyheter Idag. Vårt 

huvudsakliga fokus har varit genus och kultursyn, eftersom dessa aspekter utgör en 

grundläggande del av identitetskonstruktionen. Kathryn Woodward (1997) menar att all 

identitetskonstruktion sker genom simultana processer av inkludering och exkludering. 

Genom att exkludera ‘de Andra’ från ett föreställt ‘vi’ erbjuds möjligheten att avgränsa vad 

‘vi’ inte är och på så sätt undvika att uttryckligen fastslå vad ‘vi’ är. På detta sätt kan inre 

motsättningar eller självmotsägelser döljas och ignoreras. Detta blir särskilt aktuellt då den 

rådande flyktingkrisen medför att människor tvingas lämna sina hemländer för att på 

obestämd tid befinna sig inom andra nationella gemenskaper. Vilket i sin tur aktualiserar 

frågan kring medborgarskap samt vem som betraktas som svensk och inte. 

 Vi kommer därför att använda oss av teorier kring hur nationalism och nationell 

identitet skapas, vilken roll genus fyller i denna process samt hur vi kan förstå den kultursyn 

som uttrycks av artiklar och i användarkommentarerna. 

 I analysen har vi använt oss av en kritisk diskursanalys enligt Faircloughs modell. Han 

menar att språket är simultant konstruerat och konstruerande, men även att språket innehåller 

möjligheter att skapa omedvetna maktstrukturer i den språkliga praktiken, vilka kan dölja 

ideologiska förtecken samt rådande maktförhållanden. Metoden avser därför att avtäcka dessa 

strukturer. Detta sker genom analys av texter på tre nivåer: text, diskursiv praktik samt social 

praktik.  

 Utifrån vår analys menar vi därför att användarkommentarerna använder sig av en 

kultursyn från globaliseringsparadigmet clash of civilizations i kombination med ett 

orientalistiskt synsätt, för att konstruera ett imaginärt nationellt identitetsideal. Genom att 

producera de binära oppositionerna 'vi svenskar' och 'de Andra' möjliggörs en identifikation i 

negation till 'de Andras' tillskrivna och oönskade egenskaper. 

        Genus fyller vidare en tveeggad roll i denna konstruktion. Å ena sidan gestaltas kvinnor 

enbart som objekt för kvinnosyn: 'vår' jämställdhet och 'våra' goda jämställda män i konstrast 

mot 'Andras' förlegade och förtryckande kvinnosyn. 'Deras' kvinnosyn riskerar även att gå ut 

över 'våra' kvinnor och placera dem under samma förtryck som 'Andra' kvinnor upplever.  

 Å andra sidan möjliggörs genuskonstruktionen av mannen som nationens beskyddare, där 

kvinnor 'är' nationen medan män 'gör' nationen. Mannen framställs här som det aktiva 

subjektet, vars ansvar är att beskydda nationen från såväl inre som yttre hot. 

        Vidare menar vi att det finns ett tydligt maskulinitetsideal, där jämställdhet utgör den 

främsta markören för 'svenska män’ samtidigt som artiklar och användarkommentarer 

etablerar en negation av ‘de ojämställda Andra’, där män från ‘Andra’ kulturer anses 

representera en patriarkal och förtryckande struktur.  

 

Nyckelord: Kritisk diskursanalys, Fairclough, Orientalism, nationalism, nationell identitet, 

maskulinitet, femininitet, 'de Andra', Avpixlat, Nyheter Idag, alternativa medier
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1. Inledning 

Nationer, nationalitet och nationalism är begrepp som är väldigt aktuella i dagsläget då allt 

flera länder stänger sina gränser för människor som inte har ’rätt’ nationstillhörighet. Dessa 

tendenser går även att se i EU:s nya flyktinguppgörelse med Turkiet samt att alltfler 

nationalistiska partier tar plats i de europeiska parlamenten.  

         Maud Eduards (2007) menar att det går att skönja ett mönster kring hur män och 

kvinnor traditionellt har agerat i förhållande till nationen, där männen betraktas som nationens 

skapare och försvarare medan kvinnor betraktas som vårdande och reproducerande. Vi 

återkommer till detta resonemang i den teoretiska ramen men vill poängtera att vi därför 

betraktar det som relevant att undersöka föreställningar kring manligt/maskulinitet och 

kvinnligt/femininitet i vårt material. 

  

Enligt en undersökning från Novus Opinion anser 43% av befolkningen i Sverige att media 

inte ger en rättvisande bild av samhället, samtidigt som det finns ett stadigt intresse för 

'alternativa medier'1 (Novus 2016). Vissa av dessa alternativa medier faller inom ramen för 

det som vi definierar som invandrings- och mediekritiska. Här delar vi Michael Billigs (1995) 

syn på att nationalismens mer vardagliga uttryck bör uppmärksammas och granskas med en 

kritisk ansats, men beskrivningen av plattformarna erfordrade en mer precis definition än 

Billigs mer allmänt beskrivande 'banal nationalism'. Begreppet 'invandrings- och mediekritisk' 

är inte del av en etablerad terminologi inom forskningsfältet. Dock fann vi den bäst lämpad 

för att beskriva den aktivitet och samhällssyn som manifesteras på de valda plattformarna. 

Vår egen uppfattning var att epitetet ”nationalistisk” signalerar en mer extrem form av 

separatistisk verksamhet. Detsamma gällde beskrivningar som 'rasistisk' eller 

'främlingsfientlig', då dessa har en starkt negativ konnotation. 

 

De människor på flykt som trots allt får tillträde till olika nationer motarbetas av vissa 

grupperingar vars syfte är att värna om nationen och den kultur som finns där. Beskyddandet 

av nationen handlar om att skydda den från såväl inre som yttre hot. Parallellt med detta 

vädras kritik mot invandringen på sociala medier och invandrings- och mediekritiska 

nyhetsplattformar. Vissa samhällsgrupperingar menar till och med att de försvarar nationen 

bättre än rättsväsendet (Sahlström 2016). 

                                                      
1 Novus tillhandahåller ingen egen definition av begreppet 'alternativa medier' utan har låtit 

respondenterna själva definiera detta begrepp, varför vi har beaktat antalet, 20 % av de 

tillfrågade, med viss skepsis.  
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Samtidigt erbjuder sociala medier en allt större möjlighet för människor att skräddarsy 

medieflödet i sin vardag och de företag vars tjänster vi använder oss av utarbetar algoritmer 

som både möjliggör och begränsar vad vi tar del av online (Gillespie 2014: 167-192). Detta 

medför att enskilda individer kan utöva en form av censur, där de budskap som når dem 

formas efter tidigare preferenser och vad du uppfattar som 'sant' med hänsyn till världsbild, 

identitet och social kontext. Detta närmast cirkulära förhållande mellan individens val och 

algoritmernas funktioner medför att alternativa förklaringsmodeller eller andras sanningar 

alltmer sällan förekommer i vår vardag om vi inte själva aktivt verkar för detta (ibid.). 

  

Utifrån våra observationer av de aktuella plattformarna har vi intresserat oss för hur denna 

interaktion skapar och reproducerar tankar kring nationell identitet och maskulinitet. Detta 

förutsätter att något som kan kallas nationell identitet och skillnader mellan könen existerar 

och ska bevaras. Då identitets- och genuskonstruktion sker genom negation gentemot andra 

grupper vill vi även undersöka vilka konstruktioner som reproduceras kring 'de Andra'. 

 

 1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur konstruktionen av ett nationellt identitetsideal 

sker inom den diskursiva praktik som artiklar och användarkommentarer tillsammans skapar 

på de invandrings- och mediekritiska nyhetsplattformarna Avpixlat och Nyheter Idag. Vårt 

huvudsakliga fokus kommer då att vara genus och kultursyn, eftersom dessa aspekter utgör en 

grundläggande del av identitetskonstruktionen. Denna studie är angelägen, då konstruktionen 

av ett nationellt ‘vi’ samtidigt innebär en exkluderingsprocess vid konstruktionen av ‘de 

Andra’. Detta kan i sin tur medverka till en splittring av samhället, om de som betraktas som 

‘de Andra’ samtidigt utgör en del av det egna samhället. Det är även intressant att se hur 

genus används i denna konstruktion, eftersom de genusnormer som upprättas även begränsar 

möjligheterna till identifikation utanför normerna. Vi kommer därför att använda oss av en 

kritisk diskursanalys, då denna metod lämpar sig väl i ideologi- och normkritiska studier. 

 

Genom att studera vardagspraktiker online ges en möjlighet att observera hur normer och 

ideologier nyttjas i denna konstruktion. Liknande studier har tidigare genomförts med 

intressanta resultat (för en mer detaljerad genomgång se Gottzén 2014 samt Norocel 2013). 

Dock har dessa studier snarare intresserat sig för extrema grupperingar än vardagspraktiker. 
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1.2 Frågeställningar 

 Hur nyttjar användarna de invandrings- och mediekritiska nyhetsplattformarna 

Avpixlat och Nyheter Idag i sin konstruktion och reproduktion av ett nationellt kultur- 

och identitetsideal? 

 

 Vilken roll fyller maskulinitet och femininitet i det, av användarna konstruerade, 

nationella identitetsidealet och hur tar det sig uttryck i användarnas egna 

artikelkommentarer? 

 

 Hur framställs män och maskulinitetsnormer från ‘Andra’ kulturer av artiklarna och 

användarkommentarerna? Hur används denna uppfattning i konstruktionen av ett 

‘svenskt’ nationellt maskulinitetsideal? 

 

 1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att genomföra en kritisk diskursanalys av fyra nyhetsartiklar, vilka hämtas från de 

invandrings- och mediekritiska nyhetsplattformarna Avpixlat och Nyheter Idag. Vi kommer 

även att tematisera och analysera de användarkommentarer som lämnats till artiklarna. 

Med hänsyn till studiens syfte har vi avgränsat undersökningen till nyheter som berör 

händelser i Sverige. Vi har även begränsat urvalsperioden till 2016-01-04 - 2016-04-04 för att 

säkerställa att artiklarna och kommentarerna tillkommit inom en gemensam social och 

diskursiv kontext. Av praktiska skäl har vi valt att arbeta med ett mindre material och att 

istället fördjupa vår analys, då både tid och utrymme är begränsat. 

 Det hade varit intressant att genomföra en receptionsanalys, förslagsvis med hjälp av 

fokusgruppintervjuer, för att nå en djupare förståelse av den publik som använder sig av de 

undersökta plattformarna. Dock anser vi att detta hade medfört att fokus försköts enbart till 

användarna och att materialet från plattformarna hade fått stå tillbaka. 

 Vidare har vi inte för avsikt att undersöka hur publikens praktiker kopplas till den 

traditionella politiska sfären, till exempel i form av partitillhörighet. Detta då studien hade fått 

ett statsvetenskapligt perspektiv snarare än ett mediefokus. 

  

 1.4 Urval 

Valet av plattformar skedde utifrån författarnas förförståelse kring vilka plattformar som 

existerade, vilket sedan stämdes av gentemot information från Expo samt vilka plattformar 

som ingick i varandras nätverk på Facebook. Därefter kontrollerades vilka sidor som 
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betecknade sig som partipolitiskt obundna, samt hade ett öppet kommentarsfält. Med hänsyn 

till dessa parametrar exkluderades Fria Tider, Exponerat, Motpol samt Nordfront.  

 Utifrån våra frågeställningar var vi intresserade av nyhetsartiklar som berörde händelser 

i Sverige. Vi var även måna om att välja artiklar med ekvivalent mängd 

användarkommentarer för att ge likartade grunder för analysen samt möjliggöra att studien 

omfattar ett så rikt material som möjligt sett till tid och resurser. 

         Detta medförde även att två övergripande teman valdes ut; dessa var vid 

urvalstidpunkten omdiskuterade i samhället i stort, varför valet föll på terrorism samt 

sexualbrott. En artikel inom dessa teman valdes sedan ut från respektive plattform från 

kategorin Inrikes. Tidsperioden begränsades till 2016-01-04 - 2016-04-04 för att 

rapporteringen skulle ha skett i samma sociala och mediala kontext. Vi ville även minska 

sannolikheten att en artikel påverkats av andra händelser än de övriga artiklarna. Eftersom 

kommentarfälten är öppna kan ytterligare kommentarer ha tillkommit efter 2016-04-04. Det 

är enbart de kommentarer som redovisas i bilagorna 1-4 som har analyserats inom ramen för 

denna studie. 

 

 1.5  Material 

Vi har genomfört en kritisk diskursanalys av fyra nyhetsartiklar med tillhörande 

användarkommentarer, där artikel ett och två kommer från Nyheter Idag och artikel tre och 

fyra hämtats från Avpixlat.  

 Syftet med att välja två olika plattformar är att de delar en gemensam grundsyn gällande 

journalistik, invandring och mainstreammedier men ändå har valt att lägga upp sin 

verksamhet på delvis skilda sätt, framförallt vad gäller möjligheten att vara anonym. Vi är 

intresserade av att undersöka huruvida mönster och tendenser går igen hos de olika artiklarna 

och användarkommentarerna, både inom plattformen och mellan plattformarna.  

 

Användarkommentarerna per 2016-04-04 såg ut som följer: 

 

Artikel ett hade genererat 93 kommentarer. Dessa återfinns i Bilaga 1. 

Artikel två hade genererat 244 kommentarer. Dessa återfinns i Bilaga 2. 

Artikel tre hade genererat 183 kommentarer. Dessa återfinns i Bilaga 3. 

Artikel fyra hade genererat 277 kommentarer. Dessa återfinns i Bilaga 4. 
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Detta medför att det totala antalet kommentarer som tematiserats uppgår till 797 stycken. Vi 

har valt att inte inkludera de kommentarer som raderats av sidornas moderatorer, då innehållet 

i dessa inte är tillgängligt. 

 

 1.6 Bakgrund och begreppsdefinitioner 

Detta avsnitt kommer initialt att ge en definition av hur vi använt oss av begreppet 'alternativa 

medier', för att sedan ge en kort bakgrundsinformation till de invandrings- och mediekritiska 

nyhetsplattformarna som undersöks i studien. Slutligen redogörs för diskursbegreppet, som är 

centralt för studiens utgångspunkt.  

 

 1.6.1 Definition av begreppet 'Alternativa medier' 

Det är komplicerat att ge en exakt definition av begreppet alternativa medier, då det finns 

olika faktorer som påverkar hur 'alternativa medier' definieras. Detta hänger även ihop med 

hur mainstreammedia definieras och vad man betraktar som mainstreammedia. Definitionen 

av mainstreammedier och alternativa medier påverkas därför av varandra, men behöver inte 

nödvändigtvis förklaras som varandras motsatser, utan kan snarare förstås i samhällets 

etablerade ideologier, kulturer och styret där medierna verkar (Guedes Bailey et al. 2008: 5f, 

Meyers 2008: 375). 

 Guedes Bailey et al. (2008: 7-31) och Meyers (2008: 375ff) menar att alternativa medier 

kan förklaras utifrån olika modeller, som i kombination med varandra eller på egen hand kan 

ge en förståelse och definition av alternativa medier. Vi har valt att använda oss av de 

definitioner som överensstämmer med hur de undersökta plattformarna definierar sig själva 

men även av andra aktörer i mediesamhället, närmare bestämt tidskriften Expo. Denna 

definition utgår från hur alternativa medier kan betraktas som en reaktion på innehållet i 

mainstreammedier, där de alternativa medierna eftersträvar att fylla en informationslucka eller 

sprida en ideologi som mainstreammedierna inte täcker eller förmedlar. Alternativa medier 

verkar på så sätt ifrågasättande mot rådande strukturer och ideologier i samhället och förhåller 

sig kritiska till den rådande agenda som förs inom mainstreammedia. Detta gör att alternativa 

medier kan ses som just ett alternativ till mainstreammedia, vilket medför att en konflikt kan 

uppstå mellan dem. Det bör dock poängteras att bedömningen av vilka ståndpunkter som 

kategoriseras som 'alternativa' inte är statisk, då ståndpunkter som idag betraktas som 

alternativa vid en annan tidpunkt kan uppfattas som mainstream (Guedes Bailey et al. 

2008:16ff, Meyers 2008:375ff). 
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 1.6.2 Nyheter Idag 

Nyheter Idag startades 2014 av Chang Frick och Jakob Bergman, som även är ansvarig 

utgivare. Vid starten beskrev de sig som en politiskt obunden, alternativ medieplattform med 

ambitionen att bli en av Sveriges största nyhetssidor (nyheteridag.se 2014).  

Denna beskrivning har dock ändrats med tiden och de kallar sig numera för en oberoende 

nyhetssite med libertariansk grund, där de eftersträvar maximal frihet för både människor och 

information (nyheteridag.se 2016).  

     Flera av de som producerar material för tidningen är eller har varit aktiva i olika 

politiska organisationer. Det är totalt åtta personer som arbetar för tidningen, dock står 

grundaren Chang Frick för den största andelen av det producerade materialet (nyheteridag.se 

2016). Tidningen Expo beskriver dock Nyheter Idag som en del av den sverigedemokratiska 

sfären och menar att siten svartmålar invandrare och aktivt förmedlar en subjektivt positiv 

bild av Sverigedemokraternas arbete i den svenska politiken (Vergara 2015).  

      

 1.6.3 Avpixlat 

Avpixlat beskriver sig själva som en “Sverigevänlig webbplats för nyheter och opinion” 

(http://avpixlat.info/om-avpixlat/ 2016). Plattformen startades 2011 och profilerar sig som 

dels kritisk till traditionell massmedia och public service, dels som en förmedlare av nyheter 

och infallsvinklar som inte kommer till tals i dessa medier. De hävdar själva att det föreligger 

ett informations- och opinionsvakuum till följd av traditionella massmediers politiska 

korrekthet och att Avpixlat strävar efter att upprätthålla en motpol till detta (ibid.). Vidare 

erbjuds både skribenter och användare att publicera texter och kommentarer anonymt (ibid.). 

         Expo beskriver Avpixlat som en 'hatsajt' och räknar även Avpixlat till de ""alternativa" 

medier i den sverigedemokratiska sfären" (Vergara 2015) som ger utrymme för bland annat 

islamofobi och antisemitism (Vergara 2013; 2015; 2016). Vidare menar de att Avpixlat kan 

betraktas som en del av den högerextrema miljön och att Kent Ekeroth (SD) är en del av det 

redaktionella arbetet, vilket Ekeroth själv har förnekat (Vergara 2013). 

  

 1.6.4 En beskrivning av diskursbegreppet 

Inom denna studie har vi valt att använda oss av Faircloughs diskursbegrepp. 

En diskurs betraktas då som en process inom en social praktik, samtidigt som den utgör en del 

av en social praktik, där konstruktioner och kunskap skapar idéer om verkligheten. Han utgår 

från språkets betydelse och menar att texter producerar och reproducerar diskurser, dock 

http://avpixlat.info/om-avpixlat/
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vidgar han textbegreppet till att även innefatta olika semiotiska uttryck där han inkluderar 

ickeverbal samt visuell kommunikation (Fairclough 1995: 2, 54).     

         Diskurserna i sin tur producerar och reproducerar nya texter och på så sätt upprätthålls 

strukturer vilket normaliserar specifika handlingar. Detta resulterar i att språket är en av de 

mest grundläggande faktorerna till att skapa förtryck mot vissa grupperingar i samhället. 

Genom att avtäcka och förstå konstruktionerna bakom texten går det att ta sig ut från 

förtrycket samt belysa de problem som förtrycket kan skapa (Fairclough 2010). 

         Fairclough ser verkligheten som uppdelad i diskurser och icke-diskursiva praktiker, där 

de senare kan utgöras av till exempel fysiska handlingar, vilka samverkar och påverkar den 

sociala strukturen. Han poängterar dock att det inte är frågan om en rigid konstruktion, utan 

snarare en arena där motstridiga diskurser interagerar och eftersträvar en hegemonisk 

position. Diskursiva strukturer skapas genom vardagliga, medierade och politiska samtal. 

Samtalens strukturer skapas av ideologier och normativa tilltalssätt vilket gör att de 

normaliseras (Bergström & Boréus 2012b; Fairclough 2010). 

  

2. Teoretisk ram och tidigare forskning 

Inom globaliseringsforskningen brukar det talas om tre generella paradigm, kopplade till hur 

man betraktar kultur samt hur globaliseringen påverkar kulturer. Vi menar att användarna 

genom sina kommentarer ansluter sig till globaliseringsparadigmet Clash of civilizations, 

vilket vi kommer att visa genom vår analys. De övriga paradigmen, 

McDonaldisering/kulturimperialism och hybridiseringsparadigmet, kommer ej att beskrivas 

närmre då de inte tillämpas i analysen. Dock bekänner sig författarna själva till 

hybridiseringsparadigmet, där kulturer betraktas som synkretiska och därmed stadda i ständig 

förändring (Hopper 2007: 127ff; Nederveen Pieterse 2009: 42:53f).   

 

 2.1 Clash of Civilizations  

Inom detta paradigm tillämpas ett snävt kulturbegrepp, där länders kultur betraktas i form av 

kulturella skillnader. Detta medför att 'kultur' inkluderar språk, traditioner, 'common sense' 

och i vissa fall religion (Nederveen Pieterse 2009: 43ff). Vidare ses kulturen som instinktiv 

och nedärvd, inte som socialt konstruerad och möjlig för andra att lära sig, utan närmast en 

biologisk faktor som utmärker människor som befunnit sig inom ett begränsat geografiskt 

område under flera generationer. Kultur har därför, snarare än ideologi, blivit en central 

demarkationslinje efter kalla krigets slut inom internationella relationer (ibid.: 44). 
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        En av de främsta representanterna för detta paradigm var Samuel Huntington som 

myntade begreppet "The West and the Rest"(Huntington 1993, citerad i Nederveen Pieterse 

2009: 43). Här betraktas västerländsk kultur som enhetlig och representativ för ett 

civilisationsideal, där modernitet och demokrati förespråkas. Detta kontrasteras mot "the 

Rest", som å ena sidan kan betraktas som på väg att moderniseras ekonomiskt och 

teknologiskt, men å andra sidan inte anammat ett västerländskt kulturideal. Detta leder till att 

det globalt sett samexisterar olika typer av moderniteter och att väst därmed riskerar att 

förlora sin hegemoniska position. Globalisering betraktas här snarast som ett hotfullt tillstånd 

där kulturer riskerar att krocka och konflikt uppstår (Nederveen Pieterse 2009:43ff). 

        Nederveen Pieterse benämner denna kultursyn som 'moderna skapelsemyter' av det 

nationellt unika (t ex 'svenskhet') (2009: 47). Han menar att det reifierar det lokala och 

ignorerar samspelet lokalt - globalt. Vidare kritiseras detta synsätt för dess alltför begränsade 

och begränsande kultursyn, samt att man härmed bortser från inre skillnader inom olika 

kulturer (ibid.: 47f). 

 

 2.2 Orientalism 

Med utgång i postkolonial teori avhandlar Edward Said hur västerländska föreställningar om 

'Orienten' har institutionaliserats till en upplevelse av kunskap om densamma. Han menar att 

vår upplevelse av Orienten har skapats och reproducerats inom populärkultur och medier 

under århundraden (Said 2000; Storey 2012: 176f). Magnus Berg instämmer i detta 

resonemang och menar att orientalismens stereotyper har ett bruksvärde för de som 

konsumerar dem (Berg 2005: 56-72). Eftersom Orienten inte bereds plats för sin egen skull, 

utan gestaltas som kontrast till det västerländska, förväntas bilden av Orienten att lyfta och 

förtydliga den konflikt som uppstår mellan dessa till synes oförenliga kulturer (ibid.: 59f). 

 Men Orienten är inte en verklig plats, utan en fiktiv ideologisk skapelse (Said 2000; 

Storey 2012: 176f). Said kopplar detta till Foucaults tankar om relationell kunskap/makt, där 

kunskap om någonting legitimerar makt över diskursen. Genom att skapa en 

kunskapstradition kring Orienten tillskansar sig väst makt över hur vi pratar om Orienten, 

dess kultur och dess invånare (ibid.). Det erbjuder även publiken en möjlighet att bortse från 

motsättningar och problematik i den egna kulturen för att istället sluta sig samman mot detta 

imaginära yttre hot (Berg 2005: 60ff). Genom att ständigt konstruera Orienten som en motsats 

till väst begränsas även vilka bilder som kan förmedlas i diskursen kring hur Orienten är 

beskaffad. Detta kunskap/maktförhållande gör konstruktionen av den västerländska 

självbilden möjlig, där bilden av väst definieras genom sin negation till Orienten. Det medför 
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även att västerländsk kultur alltid betraktas som bättre, mer utvecklad samt mer jämställd. 

Said menar att detta skapar ett ideologiskt system som befäster västerländsk dominans och 

dess hegemoniska position (Said 2000; Storey 2012: 176f). 

 

 2.3 Nationalism och föreställda gemenskaper 

Konstruktionen av nationen bygger på tanken att ett specifikt geografiskt område delar en 

gemensam historia. Historien har i sin tur gett upphov till symboler och symboliska 

handlingar och en nationell kultur etablerats. Nationens historia och symboliska värden skapar 

en gemenskap, vilken definieras utifrån språk, politiska system och värderingar. Nationen och 

gemenskapen som finns inom den skapar i sin tur en känsla av nationalism (Billig 1995; 

Eduards 2007; Roosvall 2005: 45-46). Benedict Anderson (1991: 6f) menar att nationen är en 

socialt konstruerad idé som utgörs av föreställda gemenskaper. Här etableras en känsla av 

samhörighet mellan individer som aldrig kommer att träffas, inom ett geografiskt område de 

flesta av medborgarna aldrig kommer ha möjlighet att besöka. Vidare bygger de på 

föreställningen om en jämlik gemenskap, trots alla de ojämlikheter och motsättningar som 

förekommer inom nationerna.  

     Michael Billig (1995) instämmer i Andersons analys och menar att ett politiskt medvetet 

språkbruk hos de som drar nytta av nationalstatens ideologiska konstruktion har medfört att 

termen 'nationalism' har förpassats till någonting som sker i periferin, vilket omöjliggör 

begreppets applicering på händelser som sker i statens centra. Han argumenterar för att 

nationer och nationalism istället upprätthålls i de vardagliga handlingar som sker rutinmässigt 

och därmed passerar obemärkta. Detta medför att den vardagliga nationalismen saknar 

beskrivande termer och därmed blir svårare att uppmärksamma, problematisera och kritisera. 

Billig omprövar därför begreppet nationalism till att inkludera alla handlingar som åsyftar att 

reproducera nationalstaten som ideologiskt fenomen och introducerar begreppet 'banal 

nationalism' i syfte att beskriva ideologiskt betingade vardagspraktiker (Billig 1995: 5-12). 

  

 2.3.1 Nationell identitet 

Vidare menar Billig att den banala nationalismen är betydelsefull då den bistår i den sociala 

konstruktionen av ett nationellt 'vi' samt reproduktionen av en nationell identitet.               

 Nyhetsmedier fyller här en central funktion i form av att skapa en diskurs kring nationen 

vilket manifesterar den nationella identiteten. Detta sker för det första med hjälp av innehållet 

i medierna, där rapporteringen av nationella angelägenheter och incidenter påminner 

medborgarna om det band de delar med alla medborgare inom nationen. Det sker även genom 
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den gemenskap som uppstår mellan medborgarna via den rutin som nyhetskonsumtionen 

utgör. När en person läser tidningen eller ser på nyheterna är hen samtidigt medveten om att 

flera andra personer utför samma syssla vid samma tidpunkt. Det skapar även gemensamma 

samtalsämnen och en känsla av delade angelägenheter (Anderson 1991; Billig 1995).  

Billig anser att användandet av symbolik och väl inarbetade associativa element etablerar ett 

oreflekterat band mellan befolkningen och nationen. Detta sker genom kontinuerlig 

'flaggning', en sorts påminnelser, kring nationen och den nationella kulturen i form av språk, 

uttryck för normativa värderingar och det som Billig benämner 'habits of social life'. Nationell 

identitet innehåller både dessa små påminnelser samt förmågan att tolka dem (Billig 1995: 8). 

         Kathryn Woodward (1997) menar att den nationella identiteten används för att förstå 

samspelet mellan vår egna subjektiva upplevelse av världen och samtiden och den 

historiska/kulturella kontext vi befinner oss i. Hon betonar att den nationella identiteten 

förutsätter en ömsesidig process av inkludering och exkludering, där likheter och skillnader 

betonas för att klargöra vem som tillåts vara en del av gemenskapen och inte. Vidare kan 

denna process vara fylld av självmotsägelser, eftersom vi alla är bärare av multipla identiteter 

som alla innebär simultana processer av inkludering och exkludering. Vad en identitet 

innehåller är enligt Woodward en konsekvens av politiska beslut och resultatet av 

maktutövande (Woodward 1997: 9ff, 301ff). 

 Globaliseringen och det ökade transnationella utbytet påverkar nationalstaterna och de 

nationella identiteterna genom att ifrågasätta deras uppkomst och legitimitet. Samtidigt finns 

en medvetenhet om de nationella identiteternas extrema konsekvenser i form av nationalistiskt 

våld och förföljelse av de som exkluderats från den nationella gemenskapen. Dessa faktorer 

kan sammantaget medföra en känsla av att gränser suddas ut och att nationens signifikans 

minskar (ibid.: 15ff, 304ff). Detta kan medföra en form av kris för den nationella identiteten, 

där stor osäkerhet råder kring vad som är specifikt för den egna kulturen, vilket försvårar 

individens identifikation med den nationella gemenskapen (Hopper 2007:123ff; Woodward 

1997: 15ff). Både Woodward och Hopper menar att detta i sin tur genererar en motprocess av 

ökad nationalism där det unika i den egna kulturen betonas, vilket exemplifieras av bland 

annat de framgångar högerextrema partier har upplevt under senare år i de europeiska 

demokratierna. Ur rädslan att förlora sin identitet cementeras åsikter kring 'vi' och 'de Andra', 

där inkludering och exkludering blir mer centrala processer som även påverkar ideologiska 

aspekter av civilsamhället och statsapparaten (Hopper 2007: 124ff; Woodward 1997: 301-

340). 
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 2.4 Svenska män och ‘Andra’ män - ett genusperspektiv 

Det finns även starka historiska kopplingar mellan skapandet och upprätthållandet av nationen 

och maskulinitet. De strukturella likheterna kommer i mångt och mycket från att nationer är 

uppbyggda av män, som därför kunnat regera, studera och föra sin talan. De har därför skapat 

ett samhälle där de har möjlighet att konstruera nationens behov utifrån sina egna. Det är även 

männen som har skyddat nationen från fiender i och med sin militära roll, vilket medfört att 

män har en särskild relation till nationen och dess välmående, men även till de kvinnor som 

utgör en del av nationen (Nagel 1998). 

         Maud Eduards (2007) beskriver hur forskare tidigare liknat den svenska nationens 

gemenskap med den gemenskap som finns inom familjen, där män är ledare och beskyddare 

och kvinnor får den symboliska rollen som Modern. Kvinnan tillskrivs då egenskaper som 

den omhändertagande och biologiskt reproducerande med uppgiften att bevara 

sammanhållningen inom både familjen och i förlängningen nationen. Kvinnor ges såldes en 

roll att symbolisera och reproducera nationalismen genom att agera efter en normativ 

femininitet som samtidigt är starkt heteronormativ (Eduards 2007; Lundström 2009). Om en 

kvinna inte efterlever nationens strukturer riskerar hon att inte bara skämma ut sig själv utan 

även mannen och hela nationen (Nagel 1998). 

 Normativa genusideal kan därför betraktas som en del av den nationella identiteten, där 

uppfattningen om Sverige som 'världens mest jämställda land' är betydelsefull för hur vi 

uppfattar oss själva och därmed också en essentiell del av hur vi uppfattar 'Andra' (Martinsson 

et al 2016:4ff; Towns 2002: 158f, 163ff). Lucas Gottzén och Rickard Jonsson (2012) 

argumenterar för att den svenska självbilden som 'världens mest jämställda land' och de 

svenska männen som goda jämställda män etablerades redan under folkhemsbygget. Fokus 

låg då främst på att etablera jämlikhet mellan könen på arbetsmarknaden samt inom det 

obetalda hemarbetet. Denna tanke genomsyrar alltjämt det svenska samhället 

och maskulinitetsidealet av en 'god jämställd man' sätter därmed sin prägel på konstruktionen 

av den nationella självbilden och hur män gör manlighet i Sverige (Gottzén & Jonsson 2012: 

8; Towns 2002: 155-172).  De framhåller att män som avviker alltför grovt från det nationella 

maskulinitetsidealet hotar den kollektiva identitetens stabilitet och därför måste främlinggöras 

för att exkluderas från kollektivet. Vidare menar de att denna process antingen är medierad 

eller följer mönster som erhållits via medierade exempel (ibid.). Exkluderingsprocessen kan 

ske på två olika sätt. I det första fallet handlar det om att den enskilde individen tillskrivs 

negativa egenskaper och hans handlingar förklaras som en konsekvens av dessa. Sexualbrott 

eller våld i nära relationer beskrivs därför som en konsekvens av psykisk sjukdom, ondska 
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eller socioekonomisk utsatthet. 'Den ojämställde Andre' är då en ensam individ, vars 

handlingar inte kan betraktas som representativa för kollektivet. I det andra fallet beskrivs 

'Den ojämställde Andre' i etniska termer. Gottzén och Jonsson menar då att 'invandrares' 

vålds- och sexualbrott istället förklaras som ett resultat av deras traditionella och patriarkala 

kultur. Problemen bedöms vara strukturella, 'Andras' kultur betraktas som enhetlig och varje 

medlem av den utpekade kulturen är potentiellt avvikande från den svenska normen och 

därmed representant för dessa oönskade praktiker. Genom att konstruera en dikotomi där 

'Andra män' framställs som ojämställda och kulturellt osjälvständiga bildas en 'etnisk markör' 

som befäster den egna bilden av svenska män som jämställda, goda och jämlikhetssträvande 

(Gottzén & Jonsson 2012: 10-17).  

 Det är dock viktigt att poängtera att denna uppdelning inte nödvändigtvis betyder att de 

enskilda individerna accepterar den identitet som tillskrivs dem. Tonvikten ligger på den 

struktur för normativ/god sexualitet och maskulinitet som konstrueras och som därmed får en 

reglerande funktion för alla män som deltar i samhället (ibid.: 10ff, 18f).  

I likhet med Raewyn Connell betonar de att detta inte innebär att den enskilde mannen lever 

upp till alla aspekter eller ens delar av den kollektiva identiteten vid alla tidpunkter. De 

hävdar dock att det möjliggör ett åberopande av den etniska markören, vilket ger en sorts 

fripass för individen att referera tillbaka till den kollektiva identiteten och på så sätt dra nytta 

av bilden av den svenske jämställde mannen (ibid.) 

 

3. Metod 

Vi har valt att använda oss av kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis/CDA) som är 

en kvalitativ metod. Studien innehåller dock vissa kvantitativa element, för att urskilja 

generella mönster och vägleda oss genom materialet. Om endast en kvantitativ metod hade 

tillämpats är det tänkbart att den inte hade gett en lika djupgående analys av materialet i 

förhållande till de frågeställningar som studien ämnar besvara. En kvalitativ metod ger, till 

skillnad från en kvantitativ metod, en möjlighet till en djupare tolkning och förståelse av det 

insamlande materialet. 

  Det är tänkbart att kvalitativa intervjuer med fokusgrupper hade kunnat tillämpas för att 

delvis besvara våra frågeställningar. Studiens fokus och analysperspektiv hade dock 

förskjutits, då utgångspunkten hade varit hur respondenterna upplevt det som har skrivits på 

plattformarna istället för vad som har skrivits. Vi anser att det är centralt att studera det 

skrivna ordet då ordet är så värdefullt i konstruktionen och reproduktionen av strukturella 
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normer. Det är då rimligt att anta att studien hade gått miste om möjligheten att analysera 

människors omedvetenhet kring sina handlingar och uttryck i och med materialinsamlingen 

till kvalitativa intervjuer. Säkerligen hade annan information om användarna uppkommit men 

då vi vill synliggöra användarnas gemensamma interagerande så anser vi att CDA är den mest 

relevanta metoden för att ge svar på vårt syfte och frågeställningar. 

 Det är alltid komplicerat att forska om en miljö där en viss typ av kultursyn och 

genussyn förekommer, eftersom det samtidigt innebär en risk att forskaren reproducerar 

tankar och ideal som hen egentligen åsyftar att motverka.  Uppsatsens utgångspunkt och 

analys påverkas dessutom av den förförståelse som vi har gällande vår omvärld, vilket är 

särskilt framträdande i en tolkande metod (Ekström & Larsson 2010:16). Det går inte att 

bortse från det faktum att vi är två studerande vita medelklasskvinnor med samma 

människosyn och liknande ideologiska värdegrunder. Vilket för med sig att människor med en 

annan förförståelse och utgångshorisont skulle kunna tolka materialet delvis annorlunda. 

Dock anser vi att vår medvetenhet kring detta har fört med sig en noggrannhet gällande hur vi 

kritiskt har analyserat vårt insamlande material. 

 

 3.1 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen (Critical Discourse Analysis/CDA) har sitt ursprung i Kritisk 

teori, varifrån den hämtat sitt ideologikritiska perspektiv och emancipatoriska synsätt 

(Bergström & Boréus 2012b: 374). Här betraktas språk och den sociala verkligheten som 

ömsesidigt konstituerande. Att kalla metoden kritisk är enligt Bourdieu (1977, refererad i 

Fairclough 1995:54) ett ställningstagande gällande språkets funktion i skapandet av sociala 

konstruktioner. Fairclough menar att det finns starka band mellan språk och maktutövning, 

där språket besitter en makt att påverka människor på ett undermedvetet plan. Detta är möjligt 

då språket är en del av vardagliga praktiker och sociala konstruktioner. Dessa ifrågasätts 

sällan då de är strukturellt inarbetade, vilket medför att de normaliseras och blir normativa. 

Språket och texters utformning påverkas av användarens sociala identitet, relationer samt 

normer och värderingar vilket bidrar till konstruktionen och reproduktionen av samhällets 

kulturella uppbyggnad och normativa värderingar. Den situationella betydelsen inom den 

sociala praktiken kan därför vara direkt avgörande för hur texter uttrycks och formas. Språket 

befinner sig således i en dialektisk relation till dessa sociala strukturer, då de är socialt 

konstruerade men samtidigt socialt konstruerande. Texter skapar följaktligen sociala 

situationer som i sin tur kan vara baserade på relationella, intertextuella och ideologiska 
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system. Dessa system skapar i sin tur diskurser och det är i diskurserna som man kan förstå 

funktionen bakom texten (Fairclough 1995: 54ff). 

 

 3.1.1 En modell med tre dimensioner 

Fairclough har utvecklat en modell för att applicera CDA som metod på medierade texter. 

Han vill med modellen visa på att det finns en indirekt länk mellan texter och sociokulturella 

fenomen (den sociala praktiken). Sammanlänkningen sker med hjälp av den diskursiva 

praktiken som både påverkar och påverkas av texten och den sociala praktiken. Att endast 

analysera varje steg för sig utan att ta hänsyn till de andra delarna i modellen skulle således 

inte skänka någon djupare förståelse för texten. Analys medelst CDA genomförs därför i tre 

nivåer: analys av text, diskursiv praktik och social praktik (Fairclough 1995: 57ff; 2003: 15). 

 

 

 

Modell 1. Författarnas modell enligt Fairclough 1992:73 
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 3.1.2 Textanalys 

Fairclough menar vidare att det finns tre tydliga funktioner i diskurserna som påverkar 

texternas utformning: identitetsfunktioner, relationella funktioner och ideologiska funktioner. 

Texter präglas av hur skribenten identifierar sig själv och hur hen tar ställning till olika 

skeenden i vår omvärld. Detta kan uttryckas i vilka som får komma till tals i en text, hur de 

presenteras, vilka lingvistiska grepp skribenten gör i texten och så vidare. Den relationella 

funktionen utgörs av hur relationer mellan olika grupper presenteras och hur dessa sociala 

relationer upprätthålls i texten samt inom diskursen. Den sista funktionen utgörs av hur 

världen representeras och hur texter reproducerar ideologier och normativa praktiker 

(Fairclough 1995: 58ff; 2003:166).  

 När texter studeras tittar man därför på ordval, den lingvistiska uppbyggnaden, hur den 

är grammatiskt formad samt huruvida det går att finna närvarande implikationer i texten. Vad 

som är explicit i texten är väldigt centralt, men även den implicita undertonen beaktas. Det 

som inte uttrycks kan vara tecken på vad som bör vara underförstått eller textens egentliga 

agenda, vilket skulle kunna vara att reproducera ideologiska idéer (Fairclough 2003: 10f; 

2010: 60). 

 Man tittar även på vilka röster som får höras i texten samt hur dessa blir återgivna. En 

återgiven röst kan vara framställd på många olika sätt, vilket kan vara avgörande för läsarens 

inställning till de som hörs i texten. I Juan Lis studie (2009: 103) visas bland annat hur vissa 

röster används för att skapa misstro, exotifiera samt förlöjliga de grupper som utgör andra 

röster i texten. En röst i texten behöver alltså inte vara en enskild person utan kan även 

representera en specifik grupp människor som delar en åsikt. Genom att analysera röster kan 

man se om textförfattaren formar en egen agenda och hur hen i så fall leder in läsaren i sina 

egna tankebanor och åsikter. Det blir därför viktigt att undersöka vilka det är som får komma 

till tals i texten samt vilka det är som inte hörs i den (Roosvall 2005: 81). 

 Detta kan kopplas samman med textens modalitet. Vem som får säga vad och hur detta 

uttrycks i texten kan ge tyngd åt innehållet samt stärka textens trovärdighet - eller omvänt. En 

auktoritär röst kan ge mer tyngd åt texten jämfört med en mindre betydelsefull röst. Modalitet 

handlar även om hur röster framställs med hjälp av olika modala uttryck och hjälpverb, vilka 

kan påverka attityden kring hur ett uttalande skildras eller hur skribenten förhåller sig till 

textens handling. Beroende på hur ett uttalande eller resonemang framställs så kan det 

graderas i hur säkert respektive osäkert uttalandet är, finns det tvivel i det som sägs eller är det 

något som är definitivt? Det finns exempelvis mer visshet i meningen “vi ska blicka framåt” 

och en större osäkerhet i “vi borde blicka framåt”. Att använda sig av ordet ska stärker med 
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andra ord auktoriteten i meningen. Modala ordval som dessa kan även ge skribenten en 

identitet gällande vad hen tycker om en särskild situation, person eller handling (Bergström & 

Boréus 2012b: 376f; Fairclough 2003: 165f). 

         Transitivitet handlar om vilka perspektiv det är som återges i en text samt vem det är 

som utför en handling mot ett särskilt objekt. När en transitivitetsanalys utförs tittar man på 

processen mellan vem det är som utför en handling och mot vem/vad handlingen utförs. 

Meningen “Erik klappar en katt” talar om att det är Erik som är aktören och genom sin 

handling påverkar han katten, frasen är därför uttryckt i transitiv form. Det går på detta sätt att 

utläsa hur relationer mellan subjekt och objekt länkas samman (Boréus & Bergström 2012: 

280ff; Roosvall 2005: 80f, 88). 

         Fairclough menar att alla texter är en blandning av explicit och implicit innehåll. Därför 

kan det vara bra att studera presuppositioner, vad som tas för givet eller ses som etablerad 

sanning i texten utan att uttryckas explicit. Man ställer då frågor som 'Vad är närvarande eller 

frånvarande i texten?', 'Finns det handlingar och ageranden som tas för givet?' samt 'Vad ger 

texten för implicit underton?'. Presuppositioner kan även handla om utelämnade delar i texten 

som kräver att läsaren själv fyller i dessa luckor med antaganden och information från tidigare 

texter. På så sätt förankrar man det gamla i det nya. Textförfattaren kan därför ta viss 

information för given och utesluta den från texten. Sådana luckor i texten kan ur ett analytiskt 

perspektiv säga något både om konsumenten och den sociala institutionen. Skribenten 

positionerar på detta sätt läsaren gällande vad hen antas veta samt ha för åsikter (Fairclough 

1995: 106f; Roosvall 2005: 75). Presuppositioner kan av denna anledning länkas samman 

med intertextualitet, vilken avhandlas i beskrivningen av den diskursiva praktiken nedan. 

          

 3.1.3 Diskursiv och social praktik 

Den diskursiva praktiken kommunicerar mellan texten och den sociala praktiken vilket länkar 

samman dessa två delar. Det som främst studeras är relationer mellan textens producent, 

distributör och konsument. Texten är såldes en konsekvens av en persons uttryck i den 

diskursiva praktiken som både påverkar och påverkas av den sociala praktiken. Detta gör det 

även lämpligt att studera intertextualitet kopplat till textens produktion och hur diskurser på 

detta sett reproduceras i nya texter (Fairclough 2010: 3, 94ff).  Intertextuella analyser avser att 

skapa en förståelse för hur diskurser och genrer formar texter samt hur gamla texter 

återanvänds i nya texter och på så sätt lever vidare. Denna återanvändning av texter gör även 

att normer och värderingar reproduceras samt initierar hur en text inte står ensam i en isolerad 

kontext (Fairclough 1995: 78). Inom denna del av analysen kan även interdiskursivitet 
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studeras, dock har vi valt att inte tillämpa en interdiskursiv analys utan endast fokusera på 

intertextualiseringens påverkan i bevarandet och reproduktionen av den diskursiva praktiken. 

         Intertextualitet skapar en tydlig koppling mellan textens producent och konsument. När 

den diskursiva praktiken studeras är det därför lämpligt att undersöka hur texten är producerad 

och tänkt att konsumeras inom den sociala institutionen samt om olika institutioner 

konsumerar texten på olika sätt. Centralt är även att producenten befinner sig i en social 

institution som påverkar hens tanke- och uttryckssätt och har vissa uppfattningar om vilken 

förkunskap som kan förutsättas hos konsumenten (Fairclough 1995: 61; 2010: 3, 94ff). 

När den sociala praktiken sedermera studeras analyseras texten och diskursen i en vidare 

sociokulturell kontext. Inom den sociala nivån av analysen studeras maktförhållanden och hur 

de skapas genom ekonomiska, politiska och kulturella ideologier. Frågor ställs därför för att 

förstå textens värderingar och hur ekonomiska, politiska och kulturella ideologier förhåller sig 

till varandra (Fairclough 1995: 78). 

  Det är även viktigt att förstå hur den aktuella diskursen verkar i samband med andra 

diskurser och om det finns konkurrerande sådana, vilket benämns med begreppet 

diskursordning. En diskurs kan verka i flera olika diskursordningar och intressant blir då att 

studera om en diskurs förhåller sig annorlunda till andra diskurser inom andra 

diskursordningar (Bergström & Boréus 2012b: 377). Detta kan förklaras på följande sätt: i en 

invandringskritisk diskurs kan även en ekonomisk eller politisk diskurs förekomma, 

interagera och påverka. Om exempelvis den ekonomiska diskursen interagerar med den 

invandringskritiska, kan den ekonomiska diskursen komma att prioriteras högt i 

diskursordningen och på så sätt användas som ett argument i en diskussion inom den 

invandringskritiska diskursen. Synen på hur högt en diskurs värderas påverkas dock av 

ideologiska förtecken. Inom vissa politiska diskurser kan den ekonomiska diskursen gällande 

invandring uppmuntra till en ökad invandring, då man ser ekonomiska fördelar med 

invandring, medan den i andra kan betrakta invandringen som en ekonomisk belastning. Detta 

illustrerar att olika diskurser kan förhålla sig annorlunda inom olika diskursordningar där 

olika värderingar och idéer prioriteras. 

 

 3.2 Validitet och reliabilitet 

Då samhällsvetenskapen sysselsätter sig med att studera sociala fenomen föreligger inte 

samma möjlighet som för naturvetenskapen att isolera studieobjektet från sin sociala kontext. 

Vidare kan forskarens egen roll i studien inte betraktas som neutral, då forskarens 

förförståelse påverkar dennes tolkning av forskningsresultaten. Trots detta menar vi, precis 
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som Ekström & Larsson (2010:16), att validitet och reliabilitet måste beröras i och med den 

kritiska diskursanalysens höga anspråk på att studera och analysera verkligheten. 

 

Kritisk diskursanalys är en kvalitativ forskningsmetod, vilket medför att tonvikten ligger på 

en tolkande ansats i syfte att nå djupare förståelse om ett socialt fenomen. Tolkningsprocessen 

kan då uppfattas som en subjektiv företeelse (ibid.). Creswell (2014: 201f) menar dock att det 

finns en rad strategier inom den kvalitativa forskningen för att uppnå en hög validitet. Genom 

att tillhandahålla en rik, eller 'tät', beskrivning av materialet, metodens tillämpning samt 

analysens genomförande ökar möjligheten för läsaren att bedöma tolkningarnas giltighet. 

Vidare synliggörs forskarens bias, i form av förförståelse och andra kontextuella förhållanden, 

vilket möjliggör för läsaren att bedöma hur dessa faktorer påverkat analysens resultat. Genom 

att öppet avhandla eventuella motsägelser i material och/eller analys ökas studiens transparens 

(ibid.; Ekström & Larsson 2010: 16f). Vi har även valt att initialt tematisera materialet 

separat, i syfte att höja tematiseringens validitet, genom en ökad intersubjektivitet kring hur 

materialet kan förstås (ibid.). 

 

För att uppnå en hög reliabilitet är det betydelsefullt med en tydlig definition av de analytiska 

begrepp som använts samt hur dessa ska förstås inom ramarna för studien. Vidare är det 

essentiellt att en tydlighet kring hur analysverktygen används föreligger, för att minska 

tolkningsutrymmet i analysen. Genom att synliggöra analysens moment ökar transparensen 

och tillförlitligheten i processen kring hur resultatet uppnåtts (Creswell 2014: 201ff; Ekström 

& Larsson 2010: 14ff). 

 

 3. 3 Forskningsetiska överväganden 

Med all forskning följer etiska överväganden. I den genomförda studien har vi iakttagit och 

analyserat artiklar med tillhörande användarkommentarer. Dessa har publicerats av 

användarna på offentliga medieplattformar, vilket medför att de kan betraktas som offentlig 

information. Samtidigt har användarna inte aktivt samtyckt till att deras material analyseras 

inom ramen för denna studie. Materialets omfattning gör det även svårt att inhämta aktivt 

samtycke från de användare vars kommentarer utgör en del av vårt material. Detta ställer 

följaktligen krav på oss som forskare att värna om dessa människors anonymitet. Vi har därför 

vidtagit följande åtgärder: Hyperlänkar, profilbilder samt användarnas fullständiga efternamn 

har raderats i den mån de förekommer. Vi har valt att endast behålla förnamn och första 

bokstaven i efternamnet på användarna i våra bilagor. Detta för att lättare följa när användarna 
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ger svar på varandras kommentarer samtidigt som det minimerar sannolikheten att en enskild 

kommentar kan spåras till en specifik individ. De direkta citat som återges i texten har 

googlats för att säkerställa att de inte dyker upp i träfflistor. Vi bedömer att detta är 

tillräckliga åtgärder inom ramen för vår studie och i linje med, eller starkare än, de åtgärder 

som Avpixlat och Nyheter Idag begagnar för att trygga sina användares anonymitetsgrad. 

 

 3.4 Tillämpning 

Initialt genomfördes en överskådlig läsning av alla kommentarerna. Efter detta har författarna, 

var för sig, listat de teman som upplevs som förekommande samt tematiserat samtliga 

kommentarer. Detta för att öka validiteten och höja intersubjektiviteten i tematiseringen. 

Därefter har temana behandlats gemensamt, då det framkom att författarnas teman var med 

varandra överensstämmande. Sedan har alla artikelkommentarer lästs igen på en mer 

djupgående nivå och gemensamt kodats utifrån vilket tema som utgör kommentarens 

huvudtema/syfte. Resultatet av de separata kodningarna finns redovisade i bilaga 5.  

 

De slutgiltiga temana blev därför följande: 

 

 Medieförakt. Här inkluderas kommentarer som riktar kritik alternativt hat mot 

mainstreammedier eller journalister. 

 Politikerförakt. Här inkluderas kommentarer som riktar kritik alternativt hat mot 

sittande politiker inom regering, riksdag, landsting eller kommun. 

 De Andra/invandrare/muslimer. Här inkluderas kommentarer som berör 

främlinggörande, ‘de Andra’ samt ‘Andras’ kultur, kulturella praktiker och/eller 

religiösa yttringar.  

 Vi svenskar/svenska män. Här inkluderas kommentarer som berör koncepten 

‘svenskhet’, den svenska kulturen och/eller 'svenska' kulturella praktiker samt 

formuleringar avseende ‘svenska män’. 

 Misstro mot samhällsinstitutioner. Här inkluderas kommentarer som riktar kritik 

alternativt hat mot polisen, Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) samt representanter 

inom offentlig förvaltning. 

 Kritik mot oppositionella. Här inkluderas kommentarer som riktar kritik mot de 

personer som inte röstade på Sverigedemokraterna i det senaste riksdagsvalet samt 

kritik eller hat som riktas mot feminister och representanter för Feministiskt initiativ. 
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 Stackars svenska kvinnor. Här inkluderas kommentarer som betonar hur synd det är 

om svenska kvinnor i deras roll som offer för 'Andras' kultur.  

 Kritik mot rättssystemet och förespråkande av dödsstraff. Här inkluderas kommentarer 

som riktar kritik alternativt hat mot rådande rättssystem, inklusive lagstiftning, 

domstolar och fängelser.  

 Kostnad för skattebetalarna. Här inkluderas kommentarer som riktar kritik mot den 

kostnad som invandringen samt rättssystemet utgör för skattebetalarna i Sverige. 

 Oppositionell åsikt. Här inkluderas kommentarer som riktar kritik mot den rådande 

diskursordningen på plattformen. 

 Övrigt. 

 

I kategorin Övrigt inkluderas alla kommentarer som inte berör något av de övriga temana men 

som inte heller var möjliga att tematisera. Detta kan till exempel vara svarskommentarer i 

form av “ja” eller “Bra skrivet!”. Även kommentarer som överhuvudtaget inte berör ämnet, så 

kallat ‘off topic’, har placerats i denna kategori (se Bilaga 3: 25-26 samt Bilaga 4: 19-20 för 

exempel). I vissa bilagor, såsom Bilaga 4, utgör kategorin Övrigt en betydande del av antalet 

användarkommentarer. Denna kategori har inte undersökts närmare, då innehållet inte tillför 

analysen någonting.  

 

Vi har valt ut följande teman för analys: De Andra/invandrare/muslimer, Vi svenskar, Kritik 

mot oppositionella samt Stackars svenska kvinnor. Dessa teman valdes med hänsyn till sin 

storlek samt deras interdependenta natur. Detta medför att 107 användarkommentarer från 

Nyheter Idag samt 159 användarkommentarer från Avpixlat analyserats mer grundligt. Vid 

analysen av de tematiserade kommentarerna kunde vissa mönster och underteman sedermera 

urskönjas och utifrån dessa presenterar vi vår analys.   
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4. Analys och resultatredovisning         

I kommande avsnitt redovisas först analysen av artiklarna. Vi har här valt att dela upp 

analysen artikelvis. Därefter redovisas resultatet för analysen av användarkommentarerna. Då 

vi betraktar tematiseringarna som skilda diskurser, även om dessa tangerar varandra, separeras 

inte analysen av användarkommentarerna efter artikeltillhörighet. Den är istället uppdelad 

efter gemensamma underteman som vi anser utgör centrala element inom 

användarkommentarernas konstruktion av 'svenskhet' i negation till 'de Andra'. Slutligen 

reflekterar vi över våra resultat i avsnittet kritisk reflektion. 

  

 4.1 Artikel ett: Nyheter Idag - Tema terrorism 

Artikeln är hämtad från Nyheter Idag och har rubriken ”Löfven: ’En av de största terroristerna 

vi haft i Europa, Breivik, var allt annat än muslim’”. Det är en kortare nyhetsartikel med två 

bilder - en på statsministern och en skärmdump av två twitterinlägg (bilaga 1). Artikeln är 

indelad i 11 stycken, där varje stycke består av en till två meningar. Fyra av styckena är citat 

från statsministern Stefan Löfven, polischefen Dan Eliasson samt en twitterkommentar. 

 Artikeln handlar främst om statsministerns uttalande i Aktuellt tidigare samma kväll 

gällande terrorattentaten i Bryssel. Det framgår att Stefan Löfven då poängterat att Anders 

Behring Breivik är en av de största terroristerna i Europas samtidshistoria. Vidare hörs en 

kritisk åsikt från Twitter som ifrågasätter Löfvens resonemang. Texten avslutas med ett 

uttalande från Dan Eliasson gällande säkerhetsläget i Sverige.   

 

Textens uppbyggnad gör det tydligt att artikeln ställer sig kritisk mot Stefan Löfven och Dan 

Eliasson i deras yrkesroller. Kritiken är inte något som framgår explicit utan förstås genom 

textens lingvistiska uppbyggnad och de ordval som används samt hur rösterna i texten 

presenteras. Detta kan ses i textens ingress och första stycke, där det antyds att statsministern 

medverkar i programmet för att tala om terrordåden i Bryssel, men att han frångår det 

egentliga ämnet och istället börjar prata om att terror inte är likställt med islam och muslimer. 

Skribenten beskriver statsministerns handlande som att han "passade på att påminna om att en 

av de största terroristerna vi haft i Europa var Breivik” (bilaga 1: 2, författarnas kursivering). 

Ordvalen passade på att påminna om används även senare i artikeln på ett liknande sätt, 

vilket kan tolkas som att Stefan Löfven frångår det ursprungliga ämnet för att istället flytta 

fokus till sin egen agenda (jfr Roosvall 2005: 81).  
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Det är en viktig del av analysen att beakta vilka röster som hörs i en text (Li 2009: 103f; 

Roosvall 2005: 81). I artikeln hörs statsminister Stefan Löfven, rikspolischefen Dan Eliasson, 

expressenjournalisten Niklas Svensson samt en twitteranvändare. Vi tolkar det som att de 

namngivna personerna får representera olika samhällsinstitutioner - regeringen, polisväsendet 

samt traditionella medier. Detta medför att det finns flera röster med en hög auktoritet som 

hörs i artikeln, vilket skänker tyngd åt innehållet (Bergström & Boréus 2012b: 376f; 

Fairclough 2003: 166). Vidare kan det tolkas som att twitteranvändaren tilldelas en roll som 

representant för en kritisk folklig opinion. På så sätt blir hens röst central för innehållet, 

eftersom inläggets avsändare beskrivs som ”en kritisk användare på Twitter” (bilaga 1: 2). 

Ordet ’kritisk’ kan här betraktas som en explicit kritik av Stefan Löfvens uttalande, samtidigt 

som det bär en implicit laddning av kritik mot hela det resonemang som förs av både Löfven 

och Eliasson. Detta kan ses som att skribenten legitimerar twitteranvändarens röst och analys. 

Här anas även en kritik av den rådande regeringen i form av ett misstroende från ’folket’.  

När Dan Eliasson presenteras poängteras det att han tidigare har kritiserats för uttalanden 

gällande mordet på Alexandra Mezher2, trots att detta saknar relevans för den aktuella 

artikeln. Skribenten vill här ange ett tolkningsperspektiv där Eliassons uttalande bör läsas med 

skepsis samtidigt som han bör betraktas som invandringspositiv.  

 I slutet av artikeln återges ett citat från Eliasson, där budskapet framställs som 

motsägelsefullt gentemot det budskap som Löfven förmedlar. Löfven säger att ”vi ska kunna 

känna oss säkra och trygga” medan Eliasson tillstår att ” Man kan aldrig vara säker, så är det ” 

(bilaga 1: 2). Här kan vi se hur skribenten lyfter fram citat med olika modalitet. Ordvalet kan 

aldrig är betydligt mer säkert, vilket stärker auktoriteten i meningen, till skillnad från ska 

kunna, vilket framställer meningen som mer oviss. Modala ordval som dessa kan även ge 

skribenten en identitet gällande vad hen tycker om en särskild situation, person eller 

handling (Bergström & Boréus 2012b: 376f; Fairclough 2003: 165f). Detta kan förstås som att 

skribenten valt att lyfta fram ett citat från Eliasson med hög modalitet, vilket indikerar att 

skribenten instämmer i Eliassons analys och positionerar sig mot uttalandet. Skribentens val 

befäster då även diskursens innehåll och riktning, så till vida att den fastslår vad som får sägas 

och hur detta sägs (Fairclough 2010: 40ff).  

      

  

                                                      
2 Alexandra Mezher var en 22-årig kvinna som dödades 25 januari 2016 på sitt arbete. Hon 

arbetade på ett HVB-hem i Mölndal (bt.se 2016).  
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 4.2 Artikel två: Nyheter Idag - Tema sexualbrott 

Artikeln ”Stefan Löfven: ’sexuella övergrepp inte relaterade till invandringen’” är hämtad 

från Nyheter Idag och utgör en kortare nyhetsartikel illustrerad med en bild på Stefan Löfven 

(bilaga 2). Artikeln består av sju textstycken, inklusive ingress, med tre till fem rader i varje 

stycke. Två av dessa utgörs av citat från statsministern. Här refereras en intervju som CNBC 

genomfört med Löfven gällande de sexuella övergrepp som ägt rum i olika europeiska städer. 

Löfven poängterar då att han inte kopplar detta till invandrare eller invandring. 

 

De röster som hörs i texten är Stefan Löfven samt en polis, dock återges deras röster på olika 

sätt. Statsministern citeras från en intervju medan polisen refereras från ett tidigare uttalande 

som hen har gjort till Nyheter idag. Auktoriteten hos de båda är hög med hänsyn till deras 

yrkesroller. Vidare framställs polisens trovärdighet som högre än Löfvens, då hen arbetade 

under polisinsatsen vid övergreppen på “We are Stockholm”. Hen uttrycker att det var ”i 

huvudsak killar från mellanöstern som begår övergreppen” (bilaga 2: 2). Citatet ger då en bild 

av statsministern som verklighetsfrånvänd och dåligt påläst gällande ämnet.  

 Citatens signifikans kan förstås utifrån Juan Lis studie (2009: 103), där hon 

argumenterar för att citat kan användas för att skapa misstro mot samt förlöjliga en viss grupp. 

I denna artikel skulle det kunna betraktas som ett försök att ifrågasätta den åsikt Löfven 

förmedlar. Relationen mellan polisens uttalande och Löfvens ståndpunkt tydliggör textens 

modalitet. I detta fall intar polisen den trovärdiga aktören och det blir här påtagligt att olika 

röster i texten påverkar textens innehåll (Roosvall 2005: 81).  

     Det finns ytterligare en röst som ges utrymme i artikeln, men det är svårt att identifiera 

vilken röst som åsyftas när skribenten nämner “debatten, inte minst i sociala medier, lagt stor 

skuld på invandrargrupper för det som hänt.” ([sic!] bilaga 2: 1). Med hänsyn till detta går det 

inte heller att säga någonting om auktoritetsgraden i denna röst. Dock är det möjligt att 

betrakta denna som en oppositionell ståndpunkt i förhållande till den åsikt Stefan Löfven 

framför. Detta förtydligar den misstro som skribenten förmedlar kring statsministerns 

uttalande. 

 

Vid en transitivitetsanalys undersöks vem som agerar mot någon/något (Boréus & Bergström 

2012: 280ff). I meningen “sexuella övergrepp drabbar flickor och unga kvinnor” utelämnas 

vem som begår de sexuella övergreppen och meningen står därmed utan subjekt. Om vi 

betraktar det uteblivna subjektet som en textuell lucka, medför detta att läsaren måste utnyttja 

sin förförståelse samt de associativa element som presenteras i texten för att texten ska bli 
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komplett, vilket Fairclough benämner som presuppositioner (Fairclough 1995: 106f). Här kan 

man se hur den tomma subjektspositionen fylls ut med det tillgängliga subjektet i 

efterföljande mening: “Sexuella övergrepp är inte per automatik relaterade till invandrare och 

invandring” (bilaga 2: 1), trots att övergreppen och invandrare nämns i negation till varandra. 

 Vidare går det att förhålla sig kritisk till skribentens skildring av hur sexuella övergrepp 

”drabbar flickor och unga kvinnor” (ibid.: 1-2). Ordvalet drabbar kan konnoteras till något 

som händer oväntat och plötsligt, likt en sjukdom som någon drabbas av, snarare än ett 

strukturellt samhällsproblem där kvinnor utsätts för sexuella övergrepp. Valet att använda 

ordet drabbar i presens kan också ses som en utgångspunkt för textens argumentation, där 

skribenten betonar att detta inte skett tidigare utan är ett nytt och pågående fenomen. Vidare 

kan betoningen av flickor och unga kvinnor betraktas som ett exempel på hur 'Andras' 

sexualitet framställs som avvikande och perverterad. Detta blir då ett brott mot de normer för 

god sexualitet som 'vi' förespråkar i 'vårt' samhälle (jfr Gottzén & Jonsson 2012: 18). 

 Skribenten använder sig därefter av citat från Stefan Löfven, där Löfven nekar till en 

koppling mellan sexuella övergrepp och invandring, samtidigt som skribenten bryter upp detta 

resonemang samt kontrasterar detta med polisens auktoritära röst, som även får avsluta 

artikeln. Här indikeras ett ställningstagande från skribentens sida gällande Löfvens uttalande 

samt att detta uttalande bör förkastas och att övergreppen i själva verket har kopplingar till 

dagens invandring.  

     Här ser vi paralleller till det resonemang som Gottzén & Jonsson (2012) för kring 

‘svenska män’ som jämställda och ‘Andra män’ som ojämställda. ‘Invandrare’ bereds inte 

plats som individer utan gestaltas i artikeln som ett kollektiv. Detta kollektiv konstrueras som  

en negation till ett 'svenskt nationellt vi' vilket medför att 'invandrare' betraktas som ‘de 

Andra’ och innehavare av en enhetlig kultur. Kulturbegreppet skulle här kunna förstås utifrån 

globaliseringsparadigmet Clash of civilizations, där kultur betraktas som en integrerad del av 

människors natur (Niederveen Pieterse 2009). Detta medför att ‘invandrare’ tar med sig ‘sin’ 

kultur när de förflyttar sig till Sverige och att den då krockar med den kultur som ‘vi’ har här. 

Denna kultur lever inte upp till normerna om en god sexualitet, enligt skribenten, i och med 

kopplingen till sexuella övergrepp. Detta möjliggör positiva konnotationer till ‘svenskheten’ 

när denna kan gestaltas i negation till ‘de Andra’. Genom denna negation befästs även den 

svenska synen på sexualitet som överlägsen och jämställd, vilket i sin tur ger en möjlighet att 

bortse från motsättningar inom den egna kulturen men även de sexualbrott som tidigare 

begåtts och begås av ‘svenska’ män (Gottzén & Jonsson 2012: 7ff). Textens utformning och 

intertextualitet medför att artikeln kan betraktas som en del i en invandringskritisk diskurs. 
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       4.3 Artikel tre: Avpixlat - Tema sexualbrott 

Den första artikeln från Avpixlat har rubriken “I Göteborg jagas mörkhyad våldtäktsman, i 

Östersund varnas kvinnor för att gå ut ensamma” och är den enda artikeln i materialet som 

saknar byline. Den består av två delar, där varje del inleds med en bild från respektive stad; 

delarna separeras med tre asterisker. Artikeln består av 13 kortare stycken varav två är citat. 

 Den första delen avhandlar ett flertal kvinnoöverfall i Östersund samt redogör mer i 

detalj för det senaste överfallet. Artikeln avhandlar även polisens kommunikation med 

allmänheten, där de varnat kvinnor för att vistas utomhus ensamma på natten. I nästa del 

beskrivs ett våldtäktsförsök i Bergsjön utanför Göteborg. Här redogörs för upptakten till samt 

offrets beskrivning av händelseförloppet. Artikeln avslutas med att polisens signalement av 

den misstänkte gärningsmannen återges. 

 

Fairclough beskriver presuppositioner som ett medel för författaren att utelämna specifik 

information, genom att denna tas för given, vilket därmed etablerar textens utgångspunkt 

och/eller världsåskådning. Därmed tvingas läsaren att fylla ut dessa textuella luckor med 

information och kunskap utifrån sin förförståelse eller från andra texter. På så sätt lever gamla 

texter kvar i nya (Fairclough 1995: 106f; Roosvall 2005: 75). Vi argumenterar dock för att 

dessa texter inte nödvändigtvis behöver vara ‘gamla’ texter, utan att artikelskribenten 

medvetet avhandlar händelserna i Östersund tillsammans med den i Bergsjön. Detta för att 

den information som är känd i respektive fall ska fylla ut de textuella luckor som förekommer. 

Enklare sagt: det som är känt, och som därmed kan framställas med hög modalitet, i fallet 

Östersund fyller ut de textuella luckorna i fallet Bergsjön - och vice versa. Detta fastställs 

redan i rubriken “I Göteborg jagas mörkhyad våldtäktsman, i Östersund varnas kvinnor för att 

gå ut ensamma.” (bilaga 3:1), vilket indikerar att händelserna skulle vara interdependenta.  

  

Det framstår även som att skribenten har ett ambivalent förhållande till polisens uttalanden.  

Å ena sidan använder man sig av polisens uttalanden och nyttjar därmed deras höga grad av 

auktoritet och tillförlitlighet för att skänka legitimitet till texten. Å andra sidan ifrågasätter 

skribenten innehållet i polisens uttalanden. Detta sker genom modala ordval, vilka används 

för att betona hur säkert eller osäkert ett uttalande är (Bergström & Boréus 2012b: 376f). 

Detta blir tydligt i följande exempel: "Jämtlandspolisen påstår sig ta de många 

kvinnoöverfallen i Östersund på stort allvar och säger sig vara mycket måna om att brotten 

ska utredas och gärningsmännen lagföras” (bilaga 3: 2, författarnas kursivering) där ordvalet 

signalerar att skribenten hyser tvivel kring polisens vilja att utreda och beivra ytterligare brott. 
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Detta resonemang återkommer längre ned i artikeln när skribenten reflekterar över polisens 

upplevda motvilja kring att lämna kompletta signalement på gärningsmännen (ibid.). Här 

etableras tanken att polisen undanhåller allmänheten information som skulle kunna hjälpa 

allmänheten att bistå polisen i deras utredning. 

 

Det är även intressant att fördjupa sig i artikelns ingress, då denna påverkar vilket perspektiv 

läsaren får med sig genom läsningen av texten. Artikeln inleds med kategoriseringen 

“Sexualbrottsepidemin” (bilaga 3: 1). Detta skapar associationer till att händelserna som 

beskrivs i artikeln skulle utgöra en del av ett större förlopp. Ordet epidemi för tankarna till 

sjukdomar med utbredd spridning, där förloppet är hastigt och svårhanterligt för samhällets 

institutioner (ne.se). Användandet av ordet i den här kontexten skapar en mental bild av att 

sexualbrotten plötsligt har ökat, att detta är ett samtida fenomen samt att de sker över ett 

utbrett geografiskt område vilket är svårt för samhällets institutioner att hantera. Om 

sjukdomar manifesteras som symptom i den mänskliga kroppen, skulle sexualbrott, enligt 

detta synsätt, kunna betraktas som symptom inom samhällskroppen. De som utför sexualbrott 

kan då betraktas som sjuka element, vilka har en destruktiv inverkan på samhället. Då 

skribenten implicit antyder att gärningsmännen skulle ha invandrarbakgrund genereras en 

association av invandrare som tar sig in i den friska (svenska) samhällskroppen och i 

förlängningen kontaminerar den med sin främmande kultur. Detta går i sin tur att koppla till 

både kultursynen inom globaliseringsparadigmet Clash of civilization och Magnus Bergs 

(2005: 56-72) teorier kring populärorientalismen. Han menar att orienten inte bereds plats för 

sin egen skull, utan alltid framställs som kontrast till västvärlden. Genom att gestalta 

människor från orienten som våldsamma personer styrda av patriarkala dogmer kan 

västvärlden identifiera sig i negation till dessa karaktärsdrag och därmed framstå som mer 

jämställda och civiliserade.  

     

Det geografiska avståndet medför att det troligtvis inte är samma gärningspersoner i fallet 

Östersund som i fallet Bergsjön,  men det är inte heller det skribenten påstår. Den implicita 

meningen är istället att gärningspersonerna delar en kultur och därmed en specifik kvinnosyn.  
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 4.4 Artikel fyra: Avpixlat - Tema terrorism 

Artikeln är en kortare nyhetsartikel som omfattar 11 rader och till skillnad från många artiklar 

som publiceras på Avpixlat är den signerad av skribenten. Artikeln avhandlar att två personer 

som åtalats för terroristbrott fått sin livstidsdom från tingsrätten fastställd i hovrätten. Vidare 

berör artikeln den bevisning som framlagts samt åtalets innehåll.  

 

I såväl rubriken som i ingressen benämns gärningsmännen som de “svenska” terroristerna 

(bilaga 4: 1). Detta går att betrakta med utgångspunkt i Woodwards resonemang kring hur 

exkluderingsprocessen fungerar som ett simultant skeende till inkludering, vilket avgränsar 

och definierar identitetens medlemmar (1997: 9ff, 301ff). Vi kan här se hur skribenten 

uttrycker ett ställningstagande kring vem som bör betraktas som svensk, genom att indikera 

att de båda männen bör exkluderas från ‘svenskheten’. Detta öppnar samtidigt upp en 

möjlighet att definiera den egna identiteten i negation till oönskade egenskaper och på så sätt 

konstruera en idealbild gällande den egna kulturen. Detta manifesteras även i att 

"göteborgare" har placerats inom citationstecken (bilaga 4:1), för att ytterligare ifrågasätta 

vilken rätt personerna har att identifieras på detta sätt. 

 

Artikeln betonar även att männen dömts för "muslimska terroristbrott i Syrien" (bilaga 4: 1, 

författarnas kursivering), denna närvarande implikation kopplar ihop männens 

våldshandlingar med deras religiösa tillhörighet. Detta indikerar i sin tur att handlingarna kan 

betraktas som en del av den religiösa praktiken, vilket därmed skulle göra den applicerbar på 

andra personer som delar deras religiösa åskådning. Skribenten lyfter även fram de dömda 

som "de muslimska invandrarmännen"(ibid., författarnas kursivering), vilket etablerar en 

koppling både till betydelsen av deras religiösa tillhörighet och invandring generellt. Detta 

öppnar upp för en diskussion kring invandring i allmänhet och 'muslimska invandrare' i 

synnerhet. Det indikerar även att det finns en grundläggande skillnad mellan den kultur och de 

åsikter som förekommer hos muslimska invandrare och den kultur som finns i Sverige, vilken 

definierar ‘svenskheten’.  

 

Slutligen poängteras att bevisningen främst utgörs av videomaterial som skildrar hur de 

åtalade "på ett bestialiskt sätt skär halsen av två fångar" (bilaga 4: 1, författarnas kursivering) 

vilket även det kan betraktas som en närvarande implikation gällande handlingens 

genomförande. Detta ger i sin tur associationer till handlingen som djurisk eller omänsklig, 

vilket skapar en mental bild av att de personer som utför denna typ av handlingar själva är 
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bestialiska och därmed mindre mänskliga. I och med att skribenten tidigare beskrivit de 

åtalade som ‘muslimska terrorister’ och ‘muslimska invandrarmän’ kan detta även tolkas som 

att alla muslimer är mindre mänskliga.   

 

 4.5 Analys av användarkommentarer 

Initialt kommer vi att avhandla den diskursiva praktiken för att tydliggöra hur denna påverkar 

användarkommentarerna. Fairclough betonar att mediets utformning både påverkar det som 

sägs men även det hur detta tas emot (1995: 54ff). Vi anser att detta blir påtagligt inom det 

medieformat som analyserats, då deltagarna simultant tar del av och genererar eget material 

för andra att konsumera. Eftersom uttrycksformen är hänvisad till enbart skriftspråk, 

begränsas möjligheten att förstärka ett resonemang med bland annat kroppsspråk och tonfall. 

Därmed påverkas även hur andra tolkar de åsikter du ger uttryck för. Samtidigt ger formatet 

möjlighet till ett dialogiskt utbyte mellan användarna vilket i sin tur påverkar innehållet och 

riktningen inom diskursen. Här går det att se hur användarna tillsammans skapar referenser, 

sociala koder och associationer som är specifika för diskursen. Detta medför att diskursen kan 

upplevas som obegriplig eller i vart fall svårtillgänglig för utomstående, då förmågan att tolka 

dessa diskursiva element saknas. Detta går att illustrera med exemplet ‘kod 291’ som 

förekommer i bilaga 2 och 33. Genom att använda sig av denna referens förutsätter 

användaren att andra, som är insatta i diskursen, kommer att förstå hens kommentar, samtidigt 

som hen är säker på att andra, ej insatta, exkluderas från diskursen. 

 

En markant skillnad mellan de båda plattformarna är den grad av anonymitet, och därmed 

tillgänglighet, de erbjuder sina skribenter och läsare. Nyheter Idag har en mer traditionell 

journalistisk utformning, där varje artikel signeras med byline och kontaktuppgifter. 

Användarkommentarer postas med hjälp av användarens Facebook-konto, vilket i praktiken 

exkluderar kommentarer från användare som inte är medlemmar på Facebook.  Avpixlat har 

valt ett annat system, där både artiklar och användarkommentarer kan lämnas anonymt. 

Kommentarsystemet Disqus kräver enbart att du har en registrerad e-postadress, som inte 

kommer att vara synlig för andra användare, vilket i teorin öppnar upp möjligheten att 

kommentera artiklarna för fler användare.  

                                                      
3 "Kod 291" åsyftar den s.k. relationskod som Nationella operativa avdelningen (NOA) inom 

polisen använder för att kategorisera alla polisiära ärenden "som berör migrantsituationen" 

(Wierup 2016.) 
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Båda plattformarna erbjuder möjligheten att ‘gilla’ andra användares kommentarer och dessa 

omdömen är synliga för alla användare. Det blir därför lätt för användarna att se vilken typ av 

kommentarer som uppskattas av övriga användare, vilket bidrar till att forma diskursen genom 

att förtydliga vad som tillåts och vad som uppskattas.  På Avpixlat kan användarna även 

‘ogilla’ andras kommentarer. Detta förstärker ytterligare möjligheten att stämma av hur väl de 

åsikter som uttrycks ligger i linje med den ideologisk-diskursiva formation som dominerar 

plattformen. Det är tänkbart att detta även påverkar kommentarernas innehåll och 

användarnas benägenhet att kommentera, men detta är omöjligt för oss att utröna inom ramen 

för denna studie.  

 

Det går även att se ett relationellt förhållande mellan artiklarna och användarkommentarerna, 

där de ordval och presuppositioner som används i artiklarna återkommer i användarnas 

kommentarer. Vidare anas ett samband mellan de åsikter som förekommer i artikeln och vilka 

teman som sedan är mest frekvent förekommande i de tillhörande användarkommentarerna. 

Kommentarerna produceras alltså inte opåverkade av artikelns utformning, utan följer det 

mönster av tillåtande och begränsningar som artikeln konstruerat.  

 Vid den övergripande tematiseringen av artikelkommentarerna går det att skönja vissa 

generella mönster. Gemensamt för alla fyra artiklar är att de tillhörande 

användarkommentarerna speglar det ämne artikeln berör. Följaktligen är temat ‘kritik mot 

rättssystemet’ störst gällande artikel fyra, medan ‘politikerförakt’ dominerar bland 

kommentarerna till artikel två . Samtidigt är det näst största temat för alla artiklarna ‘De 

Andra’/invandrare/muslimer, utom för artikel tre, där det är det största temat (bilaga 5). 

Därför har vi valt att fokusera vår analys på konstruktionen av ‘de Andra’ och hur ‘svenskhet’ 

gestaltas via negation till denna samt vilken roll genus fyller i denna process. Följande del av 

analysen kommer därför att beröra hur användarna genom sina kommentarer formar diskursen 

kring ‘de Andra’. 

 

 4.5.1 ‘Invandraren’ som representant för en ‘Annan’ kultur 

Både på Nyheter Idag och Avpixlat uttrycks åsikter om ‘invandrare’ och ‘muslimer’ som ‘de 

Andra’, vilka representerar en viss kultur som de tar med sig från sitt ursprungsland till 

Sverige (bilaga 2). ‘Deras’ kultur påverkar dock inte den svenska kulturen per se, utan 

existerar parallellt med ‘vår’ kultur. Vi menar att detta belägger att den dominerande 

kultursynen inom användarkommentarerna ligger i linje med globaliseringsparadigmet clash 

of civilizations. Kulturer betraktas här som disparata och oförenliga, där den västerländska 
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civilisationen ses som högre stående vilket även legitimerar den västerländska dominansen 

(Nederveen Pieterse 2009: 43ff). Vidare ses kultur som en naturlig, näst intill biologisk del av 

människor, vilket kan förklara användarnas resonemang kring att 'de Andras' kultur förflyttas 

hit i och med invandring och därmed existerar parallellt med den 'svenska' kulturen. Det finns 

även en rädsla för att ‘deras’ kultur ska dominera och tränga undan den svenska kulturen och 

att detta får irreparabla konsekvenser för det svenska samhället och ‘svenskarna’ (bilaga 4: 6f, 

10).  

 

‘Invandraren’ gestaltas uteslutande, om än implicit, som en eller flera män. Kvinnliga 

‘invandrare’ berörs enbart som objekt för ‘invandrares’ dåliga kvinnosyn. Dock representerar 

aldrig kvinnor den ‘Andra’ kulturen som helhet, denna position intas enbart av manliga 

subjekt. Kvinnosynen inom ‘de Andras’ kultur betraktas då som ett strukturellt problem, 

vilket utgör en essentiell del av ‘invandrares’ kultur. Dock kan dessa strukturer ta sig uttryck 

som används för att förtrycka ‘svenska’ kvinnor, vilket ytterligare förstärker användarnas 

upplevelse av att ‘deras’ kultur kommer hit och tränger undan den ‘svenska’ jämställdheten 

(bilaga 1: 9; 3: 17). Detta kan ses i följande citat:  

 

“/.../ införs det UNDANTAGSTILLSTÅND FÖR DEN EGNA BEFOLKNINGEN 

..SPECIELLT KVINNOR OCH FLICKOR !! Muslimerna får som de vill ...inga kvinnor kan 

röra sig FRITT ute i samhället ?? !!!” ([sic!] bilaga 3: 27)  

 

Här går det att se paralleller till det resonemang som Gottzén och Jonsson för kring hur 

‘Andras’ kvinnoförtryck betraktas som representativt för kollektivet som helhet snarare än 

som ett uttryck för individers handlingar. Den bristfälliga jämställdheten mellan könen inom 

‘invandrarkulturen’ konstrueras då som en negation till den svenska (Gottzén & Jonsson 

2012; Towns 2002).  

 

Enligt användarna har ‘invandrare’ även ett specifikt utseende, som stundtals betraktas enbart 

genom sin negation till ett ‘svenskt’ utseende, som här beskrivs som vitt (bilaga 1: 14; 4: 6) . 

Mer specifikt kommenteras det att ‘de Andra’ är mörka eller bruna samt ofta har skägg (bilaga 

3: 7, 12; 4: 30). Vi anser att detta kan betraktas som ett exempel på de motsägelser som 

Woodward diskuterar gällande simultana processer av inkludering och exkludering inom 

identitetsskapandet (1997: 14ff). Det beskrivna utseendet överensstämmer med många 

svenskar, men det får ändå beteckna det främmande och avvikande. Detta blir tydligt i den 
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fjärde artikeln och de efterföljande användarkommentarerna till samma artikel, där man 

ifrågasätter huruvida dessa män är svenskar baserat på deras namn och utseenden (bilaga 4: 

3f, 7, 27).  

 

 4.5.2 ‘De Andra’ som fara och hot 

Ett annat återkommande tema är ‘invandraren’ som farlig och hotfull, där faran riktas mot 

‘svenskarna’ och framförallt de svenska kvinnorna. Vilket går att se i följande citat: 

 

"/.../ unga tjejer och kvinnor ska kunna gå ut på stan eller på utomhuskonsert (Han nämnde 

inte badhusen joggingstigar och andra offentliga platser) utan att utsättas för sexuella 

trakasserier och andra former av våld. /.../ Själv känner jag mig tryggare om jag på kvällen 

efter jobbet, möter en grupp etniska svenskar på stan, än en grupp ensamma män från 

Mellanöstern." ([sic!] bilaga 2: 15)  

 

Vidare betonas hur frekvent ‘invandrare’ begår brott och sitter i fängelse, vilket belastar  

hederliga och hårt arbetande 'svenskar' ekonomiskt i form av skattemedel. Det finns även en 

betydande betoning av att ‘de’ är överrepresenterade i brottsstatistiken men att detta mörkas 

av politiker, polisen samt inom officiell statistik (bilaga 3:6f; 4: 3, 22f). Detta kopplas till den 

avvikande kultur ‘invandrare' bär på, snarare än socioekonomiska faktorer eller andra 

förklaringsmodeller. ‘Invandrare’ beskrivs helt enkelt som mer benägna att begå brott, här 

läggs särskild tonvikt på sexualbrott.  

 Vidare beskrivs  ‘invandraren’ frekvent som ‘muslim’ eller som en del av islam. 

Användarna betonar då en aggressiv, krigisk och extremistisk utövning av islam, vilken 

betraktas som representativ för alla muslimer både i Sverige och globalt (bilaga 1: 3ff, 12). 

Flera användarkommentarer beskriver även seder och bruk som anses förekommande inom 

islam och därmed representativa för ‘Andras’ kultur samt hur dessa kulturyttringar skiljer sig 

från den ‘svenska’ kulturen (bilaga 2: 18). Här går det att se tydliga paralleller till Saids teori 

om orientalismen. Den bild som förmedlas via medier (både traditionella och alternativa) samt 

via populärkulturen medför att det etablerats en bild av orienten och de människor som 

kommer från detta föreställda område. Definitionen av väst blir möjlig i den maktrelation som 

etableras, där självutnämnda representanter för västvärlden tar sig friheten att definiera 

orienten och dess folk, samtidigt som väst därigenom definierar sig själv i negation till 

orienten (Said 2000; Berg 2005: 56-72).  
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 4.5.3 En annorlunda, perverterad syn på sex och sexualitet 

Ett utmärkande drag i användarnas konstruktion av ‘de Andra’ berör ‘invandrares’ syn på 

sexualitet. Här kontrasteras ‘invandrares’ sexualitet mot den normativa idealbild som gäller 

'svensk' manlig sexualitet. Vidare finns här en särskild konflikt mellan ‘invandrare’ och 

‘svenska’ kvinnor, där ‘invandrarna’ anklagas för att inte kunna kontrollera sin sexualitet när 

de ser obeslöjade eller delvis avklädda kvinnor (bilaga 2: 37).  

 

“De har väl inte genus-skolats tillräckligt. I Sverige är det fel att ta för sig - även om 

kvinnorna är utan burka!” (bilaga 3:10) 

 

Användarna beskriver ‘invandrare’ som innehavare av en närmast djurisk sexualitet utan 

impulskontroll (bilaga 2: 37; 3:16), vilket samtidigt motsägs i beskrivningen av ‘invandrares’ 

sexualbrott som planerade och målinriktade (bilaga 2: 6). Detta härleds återigen till skillnader 

i kultur och människosyn. Det går även att se tydliga influenser av Saids teori kring 

orientalismen, där ‘den Andre’ beskrivs som liderlig, passionerade och med djuriska drifter 

(Said 2000). Detta tar sig även uttryck i kommentarer kring avvikande sexuellt beteende, 

såsom våldtäkt av barn samt gruppvåldtäkter (bilaga 2: 7, 19, 37). Det skapas härmed en 

association mellan  ‘de Andras’ syn på sexualitet och ‘våra’ normer. Problemen betraktas då 

som strukturella och varje medlem av den utpekade kulturen är potentiellt avvikande från den 

svenska normen och representant för dessa oönskade praktiker. Det blir då möjligt för 

‘svenska’ män att åberopa den etniska markören och därmed framställa sig själv i negation till 

‘de Andras’ patriarkala kultur, vilket befäster de ‘svenska’ männen som representanter för den 

goda maskuliniteten (Gottzén & Jonsson 2012:10–17). 

 

 4.5.4 Produktion och reproduktion av en svensk nationell identitet 

Ett återkommande tema för användarkommentarerna är att den svenska nationen vilar på 

föreställningen om ett avgränsat geografiskt område som delar en historia. Denna historia 

sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden och betraktas som grundläggande för hur kulturen har 

utvecklats (bilaga 3:9). Detta resonemang går att förstå utifrån Billigs (1995) och Andersons 

(1991) teorier kring nationalism och hur vårt gemensamma språk och traditioner formats 

utifrån dessa förutsättningar. Den gemenskap som uppstår inom nationen skapar därför en 

känsla av samhörighet mellan de personer som befinner sig inom dessa gränser. I 

användarkommentarerna etableras ett ideal av ‘den svenska kulturen’ som speglar denna 

föreställda gemenskap. Användarna betraktar denna kultur som unik i sitt slag, tydligt avskiljd 
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från andra kulturer och ofta överlägsen dessa. Tonvikten ligger på hur den svenska kulturen är 

en modern kultur där utveckling, jämställdhet, välstånd och frihet står i centrum (bilaga 2: 

27f). Här syns paralleller till det resonemang som Towns (2002: 168ff) och Martinsson et al. 

(2016: 4ff) för kring vilken betydelse jämställdhetsidealet spelar inom konstruktionen och 

reproduktionen av den svenska nationen och nationalismen. 

 Generellt för alla artiklarna är att de genererar förvånansvärt få kommentarer som 

explicit berör konstruktionen av 'svenskhet'. Istället sker definitionen genom negation 

gentemot icke önskvärda egenskaper och normer, som då tillskrivs ‘de Andra’. Denna 

kategori har därför ett nära samspel med hur 'de Andra' definieras och avgränsas.  

 Det finns även beröringspunkter med hur genus betraktas och vilken roll genus fyller i 

konstruktionen av den nationella identitet som manifesteras i användarnas kommentarer. 

Detta ligger i linje med det resonemang som Eduards (2007), Lundström (2009) och Nagel 

(1998) för gällande mäns och kvinnors hierarkiska positioner inom nationen. Vi fördjupar 

resonemanget kring detta nedan.  

 

 4.5.5 Mäns roll i nationen 

Både Nagel (1998) och Eduards (2007) menar att männen har en särskild roll i konstruktionen 

av nationen. Detta då kvinnans roll inom nationen betraktas som passivt reproduktiv och 

representativ för nationens gemenskap, medan männen betraktas som aktiva och beskyddande 

(Eduards 2007; Lundström 2009; Nagel 1998). Denna åsikt manifesteras även i 

användarkommentarerna. ‘Vi’ försvarar 'oss' med våld om så krävs, vilket även har historiska 

paralleller till hur ‘våra’ förfäder har försvarat Sverige. Detta kan inte betraktas som en 

genusneutral föreställning, utan ansvaret att försvara kvinnorna och nationen läggs på männen 

(bilaga 3: 6, 9, 17). I användarkommentarerna finns det även en stark betoning på att ‘vi’ 

borde försvara oss med våld, eftersom ‘vår’ kultur annars ställs inför hotet om utplåning 

(bilaga 3: 16ff; 4: 3). Här syns det även tydliga paralleller till temat ‘misstro mot 

institutioner’, i form av användarnas förlorade förtroende för framförallt polisen. Då det 

förekommer föreställningar om att polisen, medvetet eller omedvetet, brister i sitt uppdrag 

skapas en känsla av stark otrygghet hos medborgarna. Vilket i sin tur medför att resonemanget 

kring männens beskyddande roll inom nationen väcks till liv. Detta sker bland annat genom 

diskussion kring medborgargarden, patrullering av gränsen samt att följa ‘sina’ kvinnor till 

arbetsplatsen som beskyddare (bilaga 3: 6, 16f). Vi kan här se uttryck för den skyldighet att 

försvara nationen från yttre hot som Eduards (2007) nämner, även om en del användare 
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poängterar att detta hot numera snarare sker inom nationsgränserna i och med invandringen 

(bilaga 1:6; 4: 5, 10). 

 

Bland användarkommentarerna finns det även ett avståndstagande från 'vita', vilka betraktas 

som en del av ett imaginärt ‘vi’, som begår brott, då de genom sina handlingar inte är 

önskvärda inom det egna nationella identitetsidealet. För att exkludera dem från den 

föreställda gemenskapen förkastas deras beteende, trots att de inte kan exkluderas från 

nationens geografiska område. Detta är tydligast i exemplet Anders Behring Breivik, som 

beskrivs i termer av den ensamma, sjuka galningen (bilaga 1: 3, 6f). Genom denna 

beskrivning av hans handlingar kan Behring Breivik utpekas som en avvikande karaktär, 

vilken, precis som Gottzén och Jonsson argumenterar för, utesluts ur det allmängiltiga (2012: 

10). Genom denna exkludering kan användarnas föreställda ‘vi’ upprätthålla föreställningen 

om sig själva som en del av det goda ‘svenska’ maskulinitetsidealet. 

 

 4.5.6 'Svenskhet' och medborgarskap 

Det finns även en tydlig ståndpunkt i användarkommentarerna vad gäller skillnaden mellan 

svenskt medborgarskap och att ‘vara svensk’. Ett svenskt medborgarskap medför inte att 

'Andra' blir en del av ‘svenskheten’ (bilaga 3: 8; 4: 4. 7, 17, 19, 27). Medborgarskap bör 

dessutom kunna återkallas för de ‘Andra’ som avviker alltför kraftigt från det nationella 

identitetsideal som etableras mellan användarna (bilaga 4: 3ff). Det blir då tydligt att det 

svenska medborgarskapet, för användarna, enbart utgör en aspekt av den mycket mer 

komplexa identiteten som ‘svenskheten’ utgör. Denna betoning av skillnad mellan ‘svenskhet’ 

och ‘svenskt medborgarskap’ säger någonting om synen på vilken kultur ‘vi’ har och lever 

efter, men även vilken uppfattning användarna har om ‘Andras’ kultur. Detta går att förstå 

utifrån Woodwards resonemang kring hur globaliseringen reducerar nationalstaternas 

politiska makt, vilket kan leda till en kris för den nationella identiteten, där stor osäkerhet 

råder kring vad som är specifikt för den egna kulturen och därmed försvårar individens 

identifikation med den nationella gemenskapen (Hopper 2007:123ff; Woodward 1997: 15ff).  

Både Woodward och Hopper menar att detta i sin tur genererar en motprocess av ökad 

nationalism och betoning av det unika i den egna kulturen. Ur rädslan av att förlora sin 

identitet cementeras åsikter kring 'vi' och 'de Andra', där inkludering och exkludering blir mer 

centrala processer som även påverkar ideologiska aspekter av civilsamhället och 

statsapparaten (Hopper 2007: 124ff; Woodward 1997: 301-340).  
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Vi menar att det är utifrån detta perspektiv som användarnas konstruktion av ‘svenskheten’ i 

kontrast till ‘de Andra’ kan förstås. Här betonas återigen hur central jämställdheten är i den 

svenska kulturen. Användarnas bild av samhället framstår som att 'vi' redan är jämställda, 

vilket medför en viss kvinnosyn och därmed vissa värderingar kring kvinnors rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. Det betonas även att det här finns en tydlig diskrepans mellan 

'vår' och 'Andras' kvinnosyn (bilaga 2: 4, 9f, 20; 3: 9, 22, 26). Men det framgår även att ‘de 

Andra’ inte kan tillföra ‘vår’ kultur någonting. Delvis för att vår kultur inte behöver utvecklas 

eller förändras, delvis för att ‘deras’ kultur befinner sig på ett stadium där ‘vår’ kultur redan 

varit på och sedan utvecklats bort från. Att införliva element från ‘deras’ kultur skulle således 

vara en degeneration av ‘vår’ kultur. Detta blir tydligt i följande exempel: 

 

“Sverige är det 4:e bästa landet i världen vad gäller jämställdhet. Alla muslimska patriarkala 

länder borde stå i skamvrån. De är SÄMST. De ligger långt ner på denna lista, vissa på runt 

145! Här kvalar man bl. a in på synen på kvinnor/flickor och deras rättigheter. Det handlar om 

ett mycket allvarligt strukturellt problem. Detta faktum är ett hinder för deras egen lycka. 

Alltså kommer de till oss.” ([sic!] bilaga 2:9). 

 

 4.6 Kritisk reflektion 

Under arbetets gång har vi observerat att det förekommer en viss problematik med 

utgångspunkt i materialets tematisering. Emellanåt förelåg svårigheter kring hur en 

kommentar bäst tematiseras, då multipla teman förekom inom en och samma kommentar (se 

bilaga 3: 15f för ett exempel). Detta kan betraktas som en konsekvens av medieformatet, då 

kommentarerna stundtals utspelas som en dialog och därför innehåller dels egna reflektioner, 

dels reaktioner på andra kommentarer. Vi har då valt att tematisera kommentaren utifrån det 

tema som enligt oss utgjort kommentarens huvudsyfte. Tematiseringen har framförallt skett 

för författarnas eget vidkommande, dock kan man med hjälp av tematiseringen identifiera 

vilka olika diskurser som förekommer i användarkommentarerna, utan att för den sakens skull 

ha några generaliseringsanspråk. 

 Vidare har det stundtals varit svårt att referera åter till materialet, då kommentarerna 

gemensamt utgör en kontext. Detta är anledningen till att direkta citat återges sparsamt, då det 

framförallt är kontexten som är betydelsebärande, inte användarnas åsikter på individnivå. Vi 

betraktar dock detta som ett argument för att vi valt en adekvat metod för analysen, då den 

kritiska diskursanalysen tar hänsyn till både explicita och implicita uttryck samtidigt som den 

beaktar diskursen som helhet. Här går det att se paralleller till Faircloughs resonemang kring 
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hur diskurser inte står isolerade från sin egen kontext, utan att diskursernas innehåll påverkar 

och således går in i varandra.  

 

5. Slutsatser och avslutande diskussion 

Under det senaste året har både medier och den politiska sfären dominerats av frågor kring 

migration och invandring, där vi anat en förskjutning av hur man talar om dessa ämnen, vilket 

ökar relevansen för medieforskningen att studera detta fenomen. Det finns, som vi tidigare 

nämnt, ett stadigt intresse för alternativa medieplattformar. För de invandrings- och 

mediekritiska plattformar som vi valt att studera blir diskursen kring invandring och migration 

central. Det är intressant att observera hur plattformarnas utformning skapar en karaktäristisk 

diskursiv praktik då de är simultant öppna, i form av sin tillgänglighet, och slutna, så tillvida 

att den imaginära gemenskapen genererar ett eget språk. Detta språk, med ett specifikt 

referenssystem av associationer, uttryck, citat samt sociala koder, upprätthåller ett sätt att 

förhålla sig till verkligheten och hur samhället är konstruerat samt vad som är önskvärt att 

förändra i den politiska sfären. Initialt hade vi föreställningen att skillnaderna mellan de bägge 

plattformarna skulle vara större och mer framträdande, då vi antog att möjligheten att vara 

anonym skulle påverka användarnas språkbruk. Vi anser dock att så inte är fallet, utan att de 

diskursiva praktikerna har större likheter än skillnader. 

 Här går det att ana hur både artiklar och användarkommentarer konstruerar verkligheten 

utifrån föreställningen att alla samhällsproblem går att härleda till samma orsak. Oavsett 

vilken tematisering som analyseras går det att utläsa hur invandringen, av artikelförfattare och 

användare, identifieras som orsaken till den uppkomna problematiken. Om vi betraktar 

tematiseringarna som delvis åtskilda diskurser, är det möjligt att se hur dessa samverkar i en 

diskursordning, där den invandringskritiska är dominerande. Vi menar att detta synliggör 

vilken ideologisyn som manifesteras och reproduceras inom den diskurs som plattformarna 

utgör. Den invandringskritiska diskursen förklaras i sin tur med att ‘invandrare’ besitter en 

avvikande kultur och att denna kultur riskerar att förstöra ‘vår’ kultur och därmed basen för 

‘vår’ nationella gemenskap. Vi argumenterar för att det här går att se hur plattformarna 

producerar och reproducerar en ideologi och ett normativt sätt att prata om ‘de Andra’ som 

grundar sig i en kultursyn som ligger nära globaliseringsparadigmet clash of civilizations. Här 

betonas kulturer som unika och tydligt avgränsade (samt möjliga att avgränsa) med en 

simultan process av inkludering och exkludering, men även av tillåtande och begränsande om 

vad som får sägas, och hur detta sägs, inom diskursen. Detta medför att andra kulturer utanför 
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den egna betraktas som hot, vilka ‘vi’ måste försvara ‘oss’ ifrån. Det går att se hur användare 

på plattformarna argumenterar för att detta hot numera, i och med invandringen, befinner sig 

inom nationens gränser, vilket medför att hotets realitet växer samt att den ‘Andra’ kulturen 

riskerar att tränga ut ‘vår’ kultur. 

 Med utgångspunkt i Michael Billigs resonemang kring hur nationalstaten reproduceras i 

vardagspraktiker drar vi följande slutsats: användarna upplever att invandringen medför en 

förändring av vardagen och de levda praktikerna, vilket gör att den banala nationalismen 

påverkas. Den etablerade symboliken och ‘flaggningen’ förändras vilket försvårar 

igenkänningen för medborgarna, detta skapar osäkerhet och försvårar individens 

identifikation med den nationella gemenskapen. Detta förlopp späds på av den 

globaliseringsprocess som beskrivs av Woodward och Hopper, där de menar att 

globaliseringen minskar nationalstaternas signifikans. Detta genererar i sin tur en motprocess 

där nationalstaterna, för att bibehålla makt och inflytande, sluter sig samman och accentuerar 

det “egna unika”. Denna kris för den nationella identiteten medför då en mer extrem 

‘flaggning’ av ett nationellt ‘vi’. Hopper menar även att detta kan medföra att 

exkluderingsprocessen av ‘de Andra’ blir oproportionerligt kraftig, då det är lättare att konkret 

uttrycka vad ‘vi’ inte är än att definiera vad ‘vi’ är. 

 

När studien påbörjades hade vi en föreställning om att representationerna av genus och vilka 

roller femininitet och maskulinitet fyller i konstruktionen av nationen skulle vara mer 

framträdande och betydelsefulla (jfr Eduards 2007). När vi sedan analyserade materialet 

visade det sig att femininitet inte fyller den förväntade funktionen som vårdande och 

reproducerande. Istället används femininiteten som kontrast till maskuliniteten. Här betraktas 

kvinnor generellt som objekt för ‘våra’ män att försvara från ‘Andra’ män, alternativt som 

(potentiella) offer för ‘de Andras’ dåliga kvinnosyn. Detta kan antingen resultera i att ‘våra’ 

kvinnor utsätts för sexualbrott eller tvingas anpassa sin livsstil efter ‘Andras’ kulturella 

normer. ‘Andra’ kvinnor är i stort sett icke förekommande utan diskuteras, av användarna, 

enbart som objekt för den kvinnosyn som råder inom ‘de Andras’ kultur. Här vill vi lyfta fram 

synen på ‘de Andras’ sexualitet som särskilt intressant och signifikant. Användarna 

konstruerar en bild av ‘Andra män’ som bärare av en otyglad sexualitet vilken upplevs som 

mer passionerad men även mer utåtagerande och djurisk än den ‘västerländska’. Detta kopplas 

i sin tur till religiösa och kulturella normer inom 'de Andras' kultur. Berg (2005: 56-72) menar 

att västvärlden beskriver Orienten och dess folk på detta sätt för att etablera ett förhållande där 

Orienten betraktas som mindre civiliserad och därmed i större behov av västerlandets styre 
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och överhöghet. Said (2000) betonar att detta är ett foucouldianskt maktförhållande, där 

kunskap om någonting legitimerar makt över densamma. Vi menar att vi genom vår analys 

belagt att denna bild blir framträdande. 

 

Vad gäller användarnas upplevelse av ett svenskt nationellt ‘vi’ blir det tydligt att den, precis 

som Gottzén och Jonsson, Martinsson et al. samt Towns betonar, vilar på föreställningen om 

Sverige som ‘världens mest jämställda land’. Det är även i denna konstruktion som 

negationen till ‘de Andra’ blir mest framträdande, vilket vi visat genomgående i vår analys. 

Det är intressant att se hur framförallt användarkommentarerna väljer att fokusera på hur 

‘Andras’ syn på genus skiljer sig från ‘vår’ syn. Båda synsätten utgår från en tanke om binära 

oppositioner, där genus betraktas som en biologisk faktor med oföränderliga skillnader mellan 

män och kvinnor. Detta gör att det finns likartade utgångspunkter för konstruktionen av 

genus, men användarna betonar istället skillnaderna mellan de föreställda kulturerna. De 

argumenterar för att ‘vår’ jämställdhet har utvecklats från den syn på genus som ‘de Andra’ 

besitter, där användarna betraktar ‘oss’ som färdiga med ‘vår’ jämställdhetsutveckling. Här 

menar vi att det finns en motsägelse mellan det föreställda maskulinitetsidealet och den levda 

praktiken inom nationen, vilket även går att se i hur användare bemöter oppositionella åsikter 

med bland annat hot om sexuellt våld.   

 Lars Jalmert (1979, återgiven i Gottzén & Jonsson 2012: 14) benämner denna 

självmotsägelse som “i-princip-mannen” för att beskriva hur ‘svenska’ män är för 

jämställdhet ‘i princip’ men att den implementerade praktiken ser markant annorlunda ut. Här 

menar vi att idealbilden av ‘den gode jämställda’ mannen fungerar som en etnisk markör, 

vilken är möjlig för alla svenska män att åberopa, oavsett till vilken grad individen uppfyller 

idealet. Att framställa ‘Andra’ kulturer som ojämställda blir då en metod för att ignorera och 

bortse från skillnaderna och motsättningarna inom den egna kulturen. 
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Bilaga 1 

Löfven: “En av de största terroristerna vi haft i Europa, Breivik, var allt annat än 

muslim” 

Publicerad: 22-03-2016   21:54 

 
Stefan Löfven passade på att påminna om Breivik. Foto: Faksimil svtplay.se  

SVERIGE Under SVT Aktuellts nyhetssändning med anledning av terrordådet i Bryssel 

tidigare idag intervjuades statsminister Stefan Löfven. Han passade på att påminna om 

att en av de största terroristerna vi haft i Europa var Breivik. 

Terrordådet som skakade Bryssel i förmiddags har dominerat nyhetsflödet under dagen. I 

SVT Aktuellts sändning på tisdagskvällen intervjuades statsminister Stefan Löfven med 

anledning av det som inträffat. 

Han passade på i direktsändning att påminna om att det största terrordådet inte var uträttat av 

muslimer, utan av Breivik i Norge. 

– Jag vill påminna om att en av de största terroristerna vi haft i Europa, Breivik, var allt annat 

än muslim, förklarade Löfven. 

Uppmärksammades i sociala medier 



2 

 

Citatet snappades upp av twitters snabbaste skjutjärnsjournalist, Niklas Svensson hos 

konkurrenten Expressen. När Svensson citerar Löfven reagerar ett antal twitter-användare på 

citatet. 

“Tror ändå det är en viss skillnad på en ensam galning o organiserad terror, det sistnämnda 

sannolikt ett allvarligare hot”, skriver en kritisk användare på Twitter. 

Löfven passade även på att understryka att vi ska kunna känna oss säkra och trygga. Han 

passade även på att understryka att svenska myndigheter arbetar för att vi ska kunna behålla 

säkerheten i Sverige. 

– Vi har myndigheter som jobbar minut för minut för att säkerställa att vi har säkerhet i vårt 

land, sa statsministern. 

Även rikspolischef Dan Eliasson gästade studion. Han har tidigare mött kritik när han 

ömmade i teverutan för Alexandra Mezhers mördare. Mezher mördades på ett hem för 

ensamkommande flyktingbarn. 

Men idag hade inte Eliasson några ömmande ord för varken terrorister eller mördare. Däremot 

ville han inte helt och hållet lova att terrordåd till hundra procent kan undvikas i Sverige. 

– Man kan aldrig vara säker, så är det. Men samtliga svenska myndigheter är på tårna för att 

förhindra, sade han. 

 

Chang Frick 

Videoredigerare och skribent  

chang.frick@nyheteridag.se 
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Tematisering 

Medieförakt 

Kritik mot oppositionella 

De Andra/invandrare/muslimer 

Politikerförakt  

Vi svenskar/svenska män 

Misstro mot samhällsinstitutioner  

Oppositionell åsikt  

Stackars (svenska) kvinnor 

Kritik mot rättssystemet och förespråkande av dödsstraff.    

Kostnad för skattebetalarna 

Raderad av administratör  

Övrigt 

 

93 kommentarer  

 

Kenneth E 

löfven ett riktigt stolpskott! Fattar inte att han kan jämföra en terrorsekt och en ensam sjuk 

galning som Brevik! Varför ska man varje gång terroristerna spränger ihjäl oskyldiga 

människor, påminna om att Breivik oxå dödade oskyldiga!? Gör det terroristernas handling 

mindre avskyvärd? Nej det största hotet mot europa är islamistiska terrorister som mördar i 

allahs namn. 

Gilla · Svar · 110 · den 22 mars 2016 22:09 

 

Lasse T 

Man har inte gjort annat än att ursäkta Islam sen Khomeini i Islams namn utfärdade fatwa mot 

Rushdie, satte ett pris på hans huvud och vem som helst fick döda honom. Terror mot 

enskilda följde på det.  

Förvisso utövar de mest terror mot sina "egna" men det gör dem inte mindre farliga i 

allmänhet. Och hela tiden står det västerländska etablissemanget från vänster, höger till 

religionspotentater här och agerar apologeter för Islam. Har folk fullständigt tappat 

förståndet? 

Den Islamska revolutionära väckelsen startade långt innan fatwan mot Rushdie, men det kan 

nog ses som startskottet för den Islamska konflikt med väst som fick ytterligare offer i går 

morse. 

Gilla · Svar · 29 · den 23 mars 2016 00:20 

 

Dan Ö 

Löfven är minst 2 stolpskott 

Gilla · Svar · 4 · den 23 mars 2016 19:13 

 

Stefan H 

Dan Ö +ribba ut OCH matchstraff.... 

Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 19:34 
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Frasse L 

Rikspolischefen ingav ett "stort" förtroende i sin nya polisuniform. Jag undrar om han klädde 

om när han lämnade studion 

Gilla · Svar · 18 · den 22 mars 2016 22:10 

 

Richard N 

Får han använda polisuniform han har ju ingen utbildning 

Gilla · Svar · 47 · den 22 mars 2016 22:42 

 

David H 

Richard N, Jag tänkte på MASKERAD , Eliasson kom från FK och har flytit runt bland olika 

myndigheter 

Gilla · Svar · 12 · den 23 mars 2016 06:26 

 

Kjell W 

Richard N Han bruker vel teaterrekvisitt. 

Gilla · Svar · 4 · den 23 mars 2016 12:17 

 

Martin S 

Eeeh... det var EN.. (1)... person..... 

Gilla · Svar · 10 · den 22 mars 2016 22:12 

 

Bo N 

löfven en fullständig idiot, men man tror han börjar känna likadant 

Gilla · Svar · 26 · den 22 mars 2016 22:14 

 

Roberth S 

Herregud två hjärndöda idioter samtidigt. Jag får dåndimpen 

Gilla · Svar · 31 · den 22 mars 2016 22:16 

 

Bernt C 

Löfven kan ta sin trygghet och dra till närmaste källarmoske. Att inte se skillnad på en enskild 

massmördare och en världsreligion är infantilt i kvadrat. 

Gilla · Svar · 70 · den 22 mars 2016 22:19 

 

Per R 

-Man ska komma ihåg...."han" 

-Vi får inte glömma... "hon" 

Gilla · Svar · 5 · den 23 mars 2016 04:04 
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Kjell W 

Forteller litt om hans IQ. 

Gilla · Svar · 4 · den 23 mars 2016 12:21 

 

Anne-Louise F 

Islam är ingen religion utan en mördar ideologi 

Gilla · Svar · 7 · den 23 mars 2016 20:28 

 

Michaël L 

* Av Breiviks vansinnesdåd dog 77 människor och 110 människor skadades. 

 

* I Paris-attacken i november i år 2015 dog 130 människor och mellan 352 och 368 

människor skadades. 

 

* I London-attacken den 7. juli, 2005, dog 52 människor och fler än 700 människor skadades. 

 

I rest my case. 

Gilla · Svar · 33 · den 22 mars 2016 22:20 

 

Håkan K 

Dessutom, hur många dog i Madrid 2004 . . . . .? 

Gilla · Svar · 5 · den 23 mars 2016 09:16 

 

Peter N 

Att högerextremister älskar att räkna lik får väl ändå betecknas som dagens icke-nyhet. 

Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 11:52 

 

Benny G 

Att vänsterextremister läser Nyheteridag, är ett gott tecken. 

Gilla · Svar · 13 · den 23 mars 2016 12:16 

 

Tomas E 

 Madrid 191 döda och över 1000 skadade.... 

 

Olof M 

Kan beror på att Brevik hade en planlagt de mesta. 

Gilla · Svar · 1 · den 22 mars 2016 22:24 

 

Rasmus R 

Det är hot mot Sverige 

Gilla · Svar · 3 · den 22 mars 2016 22:26 
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Cristian S 

säkra hur ? när vi tar in varenda kotte som vi inte har en anning vem dom är 

Gilla · Svar · 21 · den 22 mars 2016 22:40 

 

Jan E 

Tjohej, sa pappa som har ansvaret. Allt är under kontroll! Jag tar en öl till. Tomtar! 

Gilla · Svar · 2 · den 22 mars 2016 22:52 

 

Nan V 

Varför inser man inte att IS nu exporterar sitt krig in i Europa? 

Gilla · Svar · 4 · den 22 mars 2016 23:38 

 

Evert H 

Det krävs normal intelligens för det och i de flesta fallen ( som det verkar ) kan Du helt räkna 

bort den möjligheten. 

Gilla · Svar · 2 · den 23 mars 2016 11:29 

 

Michael K 

EN galning som dessutom sitter i fängelse, likställs med religiösa fanatiker som det finns 100 

tusentals av i Europa och Sverige. Bra Löfven, det känns helt rätt att fylla landet med troende 

muslimer från jordens alla håll och kanter, helt utan kontroll. Varför inte dela ut 

ministerposter till dessa religiösa islamister i Sveriges Riksdag också, det låter väl vettigt? 

Gilla · Svar · 14 · den 22 mars 2016 23:45 

 

Hasse A 

Det har han ju redan gjort....Mehmet Kaplan.... 

Gilla · Svar · 10 · den 23 mars 2016 06:29 

 

Evert H 

Det har han ju redan gjort, eller hur? 

Gilla · Svar · 2 · den 23 mars 2016 11:31 

 

Lasse T 

Man blir bara så trött på denne Löfven. Han spelar statsman, landsfader och det är bara så 

oäkta. Vem sätter någon som helst tilltro efter alla hans försäkringar som brutits nån månad 

senare, om det ens hållit så länge? Skulle bara regera på egen budget, sen skulle det bli nyval, 

hans Europa bygger inga murar, det finns inget tak för asylinvandringen o.s.v. Allt var under 

kontroll enligt polisen och mig-verket lovade Löfven, trots att alla insåg att det var katastrof, 

en vecka senare sitter han i krismöte med oppositionen.  

Löfvens CV när det gäller tomma löften börjar bli diger, vem känner sig trygg när Löfven 

lovar något? Jag har träffat beg. bilhandlare som ingett mer förtroende. 
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Förstår han inte skillnaden mellan den galne norrmannen och den islamska terrorismen? Säger 

han detta därför att någon sagt till honom att göra det eller tänkte han själv? 

Blir han inte lite undrande när en världsreligion som säger sig ha 1,4 miljarder anhängare 

ständigt behöver detta "beskydd" av otrogna för att inte "missuppfattas"? 

Eller att varhelst anhängarna ska dela nation med andra så är där bråk och konflikter. Och där 

de inte behöver dela territorier med andra vill de inget annat än att fly därifrån, helst då till 

väst som de anklagar för sina egna misslyckanden. Och när de är här vill de göra om dessa 

samhällen till som det var där de flydde ifrån. 

 

Det mest skärmande är att Löfven verkar totalt sakna sjukdomsinsikt. 

Gilla · Svar · 20 · den 23 mars 2016 00:09 

 

Evert H 

Att han tillåts att sitta kvar som statsminister och föra svenska folkets talan är verkligen 

illavarslande. Vad är det egentligen för sorts människor som sitter i sveriges riksdag? Jag har 

hittills inte hört något som varit genomtänkt och intelligent komma ur munnen på den karlen. 

Gilla · Svar · 2 · den 23 mars 2016 11:35 

 

JB H 

Och käbbel-papegojan Löfven, allt annat än en statsminister. Som inte skall uttala sig öht, allt 

blir fel. Brevik en ensam virrhjärna, islamterroristerna en del av en mordideologi, en politisk 

stenåldersrörelse som appelerar till de primitivaste av alla drifter, dvs döda och lemlästa de 

som inte tycker som du själv. Styrt av en ökenbeduinsk arab-pedofil och massmördare, 

Mohammed. Hoprafsat i en påhitteskrift kallad koranen. Oföränderlig, inhuman, ociviliserad, 

primitiv ett dokument från vildars tid på jorden. En ideologi för de mest oupplysta varelser 

som står att fina, araber, negrer m fl, som härstammar från öknar och djungler, där de borde 

isolerats och kvarblivit, som mänsklighetens parias. 

Gilla · Svar · 9 · den 23 mars 2016 00:35 

 

Per Arne G 

Helt frånvarande! 

Gilla · Svar · 3 · den 23 mars 2016 01:31 

 

Adrian J 

Om Polisen I norge inte betett sig som en Norgehistoria skulle dödstalet varit betydligt lägre 

för Breivik ! 

Gilla · Svar · 3 · den 23 mars 2016 02:04 

 

Jose J 

Grattis Sverige till att ha en idiot som Sveriges ansikte utåt 

Gilla · Svar · 12 · den 23 mars 2016 04:53 

 



8 

 

 

Dan Å 

Var inte Breiviks attentat en reaktion på massinvandringen?  

Utan den - ingen Breivik. 

Gilla · Svar · 8 · den 23 mars 2016 07:00 

 

Olga H 

I Norge blir du ikke dømt for drap om du er psykisk syk. Du skal ikke straffes. I stedet blir du 

dømt til behandling for sykdommen din i frykt for hva du kan komme til å gjøre. Da er det 

opp til psykiaterne å vurdere når du er frisk nok til å komme ut av en lukket institusjon. ABB 

er psykisk syk, men ingen ønsket stille en diagnose. Hvordan ville det sett ut at den gale 

mannen gikk fri etter ca 3 år? 

Gilla · Svar · den 24 mars 2016 11:39 

 

Maria J 

Han har inte fattat någonting ännu! Vilken nivå är den mannen på egentligen. Utvisa honom 

han är en landsförrädare. 

Gilla · Svar · 4 · den 23 mars 2016 07:34 

 

Pobrdje B 

E.T. go home! 

Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 07:49 

 

Claes N 

Både Stefan Löfven och Mona Sahlin visar återigen prov på sanslöst dåligt omdöme då de i 

det här tragiska läget jämför organiserad islamistisk terrorism med enstaka vilsna rasistiska 

knäppgökars illdåd. 

Här har vi två politiker som uppenbarligen totalt saknar känsla för proportioner och visar att 

de varken begriper eller respekterar folks oro och upprördhet över den klart växande 

islamistiska terrorismen.  

Jag vågar påstå att över nittio procent av medborgarna inte ens skulle komma på tanken att 

göra en sådan fåraktig jämförelse. 

Varken Löfven eller Sahlin är värdiga förespråkare för folket och de borde helt enkelt inte 

ägna sig åt politik över huvud taget - så är det! Det finns väl annat att göra för dem. 

Gilla · Svar · 6 · den 23 mars 2016 08:03 

 

Joachim B 

Borde inte idioten försöka hålla koll på vilket land han befinner sig i innan han börjar med 

svårare saker, som att dra slutsatser. Vi vet ju hur det är med den förmågan när han "hade full 

koll på situationen" en vecka innan systemet kollapsade. 

Gilla · Svar · 3 · den 23 mars 2016 08:23 
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Jonas A 

Vilken förbannad råidiot!!! 

Gilla · Svar · 2 · den 23 mars 2016 08:24 

 

Teddy C 

Har Herr Hjärndöd glömt detta????? 

https://sv.wikipedia.org/.../Bombd%C3%A5den_i_Stockholm_2010 

Självmordsbombaren i Stockholm. När händer det nästa gång???? 

Gilla · Svar · 2 · den 23 mars 2016 08:41 

 

Håkan K 

Det är med djup oro jag känner att ett stort antal personer från olika partier i vår regering 

skulle falla bort vid en vanlig sinnesundersökning . . . . . . 

Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 09:19 

 

Kingfisher B 

Varför försöker "idioten" ursäkta islamska terroister med att dom inte är värst? 

Löven backa nu bandet lite o läs på lite historia (kan du nu inte läsa så kan du be någon läsa 

för dig Om du nu fattar något är troligen en helt annan sak, då du verkar vara otroligt korkad.) 

Sen varför ska vi acceptera islam som religon? Islam uppfyller absolut inte kraven för 

religionsfrihet. Religionsfrihet innebär också skyldigheter att acceptera att var och en får ha 

vilken tro dom vill eller inte tro på något. Inom Islam får du inte konventera till någon annan 

religon eller förneka Mohamed. Det finns inte ett Islamskt land där du inte blir straffad om du 

försöker lämna Islam. Alla som inte är troende på Islam i dessa länder är otrogna och 

behandlas som lägre stående varelser av de Islamtroende i dessa länder. 

Därför hävdar jag att Islam är en terrororganisation och bör förbjudas omgående. 

Likaså dra in alla former av stats landstings och komunbidrag till dessa. 

Det är väl snart bud på att stämma in Löven för hets mot folkgrupp, "Svenskarna" 

För det är ju fult att vara svensk o hans agenda verkar ju vara att byta ut Svenskarna mot 

andra folkgrupper i Landet Sverige. 

Gilla · Svar · 7 · den 23 mars 2016 09:20 

 

Lasse T 

Tror det var så många som 13 muslimska länder där det är dödsstraff på apostater och att vara 

ateist. I långt fler är det stränga straff.  

Ju mer Islams företrädare i länderna har att säga till om desto värre, ju mer sekulär ledning för 

landet desto bättre är det. 

Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 10:40 
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Peter J 

Men varför skulle terrorister slå till mot Sverige? Det är bara en önskedröm som SÄPO, Dan 

Eliasson och Stefan Löfvén drömmer om så att dom får visa hur duktiga dom är med sitt svärd 

och sin cape, nej visst sjutton det var ju matadoren i Ferdinand. Men jag ser vissa likheter med 

Stfen Löfvén och matadoren.  

Jag tycker att Löfvén gör förbannat fel när han jämför Breivik med sprägningarna i går. Han 

ska lägga samman alla de som islamister dödat i Europa sedan 2000. Lyfter han sedan blicken 

uppåt så ser han hur islamister dödar folk dagligen i Afrika, Asien och Mellan östern. 

Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 09:56 

 

Claes N 

Löven i intervjun. 

”Det är ju förfärligt det där som händer i Bryssel men Brevik va värre han.  

Nu måste vi va bestämda - ta i med hårdhandskarna. Kommissionen - ska titta på det – 

präschis!  

Kommissionen vadå? 

"Präschis och så ä dä - å dä har vi bestämt ! - den svenska modellen gäller å alla barn ska gå i 

skolan.” 

Bestämt vadå ?  

”Just dä - Präschis!” 

Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 10:02 · Har redigerats 

 

Evert H 

Precis på denna nivå ligger det! De här båda behöver ingen idiotförklara, det gör de så bra 

själva. 

Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 11:41 

 

Urban G 

En av de största terroristerna vi haft i Sverige är Löfven . . . 

Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 10:05 

 

Jesper J 

Hjernedøde idiot! 

Gilla · Svar · 2 · den 23 mars 2016 10:21 

 

Morten L 

UFF Løfven har vel ødelagt hele Sverige snart ! BB ødela et soisialist "rede" men selvsagt ille 

hva han gjorde med sin terror ! Og selvsakt burde den mannen bli drept for sin udåd ! Okke 

som Sverige er i ferd med å bli helt forstørd av galna muslimer som herjer rundt ! 

Gilla · Svar · 2 · den 23 mars 2016 10:39 
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Morten L 

Hvis jag var Svensk ville jag absolut ha røstad Sverige Demokratarna ! ! ! 

Gilla · Svar · 3 · den 23 mars 2016 10:41 

 

Lee C 

These marxist liberals who run this country - and indeed the western world - must be getting 

down on their knees every night and thanking whatever God they believe in for Anders 

Breivik....because without him they would not be able to point to as much as ONE example of 

a european right-wing terrorist. I wonder though how many terrorist attacks have been carried 

out by radical muslim terrorists over the last 10 years around the world???  

Is that racist? Its just the truth.... 

 

As far as truth is concerned; Its bad enough when a society does not value the truth...but when 

it actively tries to hide the truth from its citizens...and even go as far as to condemn those who 

dare to speak it, then such a society is beyond saving. 

Gilla · Svar · 2 · den 23 mars 2016 10:44 

 

Anders S 

Avsätt denna jävla skandalcirkus till regering...så jävla pinsamt...o för övrigt kan korrekta PK 

idioter dra åt helvete 

Gilla · Svar · 3 · den 23 mars 2016 10:49 

 

Peter N 

Uppenbart försöker somliga rättfärdiga och trivialisera högerextrem terror genom att 

kategisera nazister som Breivik, som "ensamma galningar". Hur ensamt kan det vara, när 

sociala medier fullkomligt dryper av Breivik-wannabes och högerextremister som förutom att 

systematiskt sprida generaliserande myter, allt som oftast kan ses upphöja Breivik och hans 

manifest till skyarna? 

Gilla · Svar · den 23 mars 2016 11:50 

 

Peter N 

Det framstår rätt uppenbart att IS och rasistiska organisationer som SD, är två sidor av samma 

mynt. Bortsett från att de värvar anhängare på precis samma sätt, så är ju deras respektive 

existens en förutsättning för att den hetsade och generaliserande propaganda de bedriver ska 

vara framgångsrik 

Gilla · Svar · den 23 mars 2016 12:01 

 

Kingfisher B 

Vad för generaliserande myter? 

På vilket vis är SD en rasistisk organisation? 

Det framgår tydligt att det är du som generaliserar och försöker sprida myter. Du sysslar med 

är förtal. 

Gilla · Svar · 6 · den 23 mars 2016 12:53 
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Per-Erik S 

Idiot, Han bor i Pajala uti skogen och har inte en susning om något, ser på nyheterna och läser 

kvälls tidningarna, det är därifrån han fått sin uppfattning, PK Idiot 

Gilla · Svar · 2 · den 23 mars 2016 13:50 · Har redigerats 

 

Håkan D 

Löven vill ju inte stöta sig med muslimska brödraskapet. Hans parti är ju sammankopplade 

med dem då de sitter i den socialdemokratiska ledningen i form av Socialdemokrater för tro 

och solidaritet. 

Gilla · Svar · 2 · den 23 mars 2016 12:11 

 

Lasse T 

Man kunde notera i gårdagens direktrapportering i SVT att de tonat ner den islamska 

kopplingen till terrordådet, som hela tiden angavs som det "misstänkt" terrordåd. Inga 

förmenta islamexperter som skulle tala om att det inte hade med Islam att göra. 

Politikerna som Malmström och alla andra gick på med klyschan om det öppna samhället, 

som betyder vad. Vårt sätt att leva och röra oss fritt i samhället fick inte hotas eller överges. 

Men hur tror t.ex. Malmström att hennes liberala ideal kommer att stå sig i Sverige och 

hennes älskade "Europa" när 25 – 30 % av den yngre aktiva delen är muslimer och div. 

religiösa potentater har makt över vad som är rätt och fel hos dessa? Tycker hon då att 

demokratin ska avskaffas så den demokratiska maktfaktor som det kommer att bli inte ska få 

genomslag? 

Gilla · Svar · 2 · den 23 mars 2016 12:18 

 

Jóhannes H 

En galen Breivik och nästan 2 miljarder muslimer som är mycket lätt att bli kränkta o mördar 

folk för det, ej jämförelsbart. Enligt islam ska alla som är icke muslimer dödas. 

Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 12:25 · Har redigerats 

 

Rune F 

Så fordi Breivik ikke var muslim så er det liksom greit at mulsimer er værre? Hallo... 2 gale 

blir ikke en rett! Her snakker vi primitivt forsvar fra en svensk topp-politiker. 

 

Vel Löfven, Breivik er en narsissistisk forstyrret person og det er antagelig disse muslimke 

terrorister og.... 

Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 12:45 

 

Erik B 

Utan muslimsk invandring i Norge hade Breivik inte utfört sin terrorhandling. Islamsk 

invandring är därför indirekt orsak till Breiviks handlande. 

Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 13:11 
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Ingvar G 

Den daen Brevik dör så kommer han att vara långt ber på 100 i topp bland terrorattackerna i 

EUROPA. 

Gilla · Svar · den 23 mars 2016 14:48 

 

Monica N 

Löfven är verkligen ett stolpskott som skämmer ut sig med jämna mellanrum bara att nämna, 

jämföra alla dessa muslimska jihadtokar,självmordsbombare med Brevik en galning. Vad vill 

han komma fram till med jämförelsen, tycker han att man kan försvara alla dessa muslimer 

som utför terrormasaker på folk runt om i världen????? 

Gilla · Svar · den 23 mars 2016 15:30 

 

Claes N 

Löven och co vill misskreditera "högern" i varje läge. Istället för att på ett riktiigt sätt beskriva 

Breivik som en extremrasist så sätter han och "toblerone -Mona" gladeligen ett höger-epitietet 

på all djävulskap de hittar på den här plaaneten.  

Att de då totalt tappar all trovärdighet tror jag inte de förstår...heller. 

Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 16:52 

 

Per L 

Fridhemsplans gymnasium 

Man undrar varför svenska politiker och journalister direkt börjar med 

damage control efter ett terrorattentat som det i Bryssel. 

Varför ska muslimska terrordåd alltid relativiseras ? 

 

Det är ingen som relativiserar tyskarna när Hitler kommer på tal eller hur ? 

Majoriteten av tyska folket var fredliga människor som inte ville någon 

annat något ont men det skulle ingen drömma om att nämna i samband 

med att Hitler kommer på tal. 

 

När muslimer spränger människor i bitar då sitter Stefan Löfven i  

morgonsofforna och visar sitt förakt för offren genom att försöka 

förminska det som har hänt genom att jämföra med Breivik ?!? 

 

Har han ingen som helst skam i kroppen ? 

 

Han kan ju sätta sig i en Belgisk TV-soffa och kläcka ur sig samma sak. 

Gilla · Svar · 3 · den 23 mars 2016 15:31 

 

Michael E 

Köpenhamn 

Det är lika ohederligt och korkat som att använda Ted Bundy som ett exempel på en icke-

muslimsk terrorist. 
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Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 16:48 

 

Stefan J 

Vilka inlägg här det är verkligen stil på dem, man blir rörd till tårarna... 

Gilla · Svar · den 23 mars 2016 17:00 

 

Thomas V 

hur dum får han vara, Löven.. att Breivik mördade är väl ingen ursäkt eller 

så typiskt svenska myndighetspersoner... 

Gilla · Svar · 1 · den 23 mars 2016 18:50 

 

Andreas W 

Självklart så är det den vita mannens fel, som vanligt. 

Gilla · Svar · den 23 mars 2016 19:06 

 

Anne-Louise F 

Största terroristen är själva Löfven. ..Han terroriserar hela Sverige och många kvinnor 

betalade priset i form av att de blev mördade och våldtagna ..Bort med honom. 

Gilla · Svar · 2 · den 23 mars 2016 20:26 

 

Laber P 

Breivik var inte muslim nej, men han betedde sig som en. Han står i alla fall i handling 

närmare islam än nazismen. 

Gilla · Svar · den 23 mars 2016 23:28 

 

Marco A 

Alltid detta gamla enstaka exempel - Breivik. 

Islam/muslimer begår tusentals terrorbrott varje år mot mänskligheten! 

Bara senaste månaden har muslimsk terrorism dödat 1161 och skadat 1821 (ändå inte senaste 

data). 

Breivik dödade 77 för snart 5 år sedan. 

 

Breiviks dåd skulle aldrig hänt om det inte pågått islamisering av Norge (och Europa). De 

"högerextremas" aktion är en reaktion på islamisering. 

Gilla · Svar · den 24 mars 2016 01:08 · Har redigerats 

 

Maritha Ö 

Vilket klantarsel! Han sätter Sverige i graven medvetet eller omedvetet...hur har Hänt tänkt 

klara allt det han uttalar? 

Gilla · Svar · den 24 mars 2016 08:49 
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Olga H 

For en sjuk statsminister dere har. Han bruker dette for hva det er verdt, men vet samtidig 

hvorfor ABB ble dømt som han ble. I Norge blir du ikke dømt for drap om du er psykisk syk. 

Du skal ikke straffes. I stedet blir du dømt til behandling for sykdommen din i frykt for hva du 

kan komme til å gjøre. Da er det opp til psykiaterne å vurdere når du er frisk nok til å komme 

ut av en lukket institusjon. ABB er psykisk syk, men ingen ønsket stille en diagnose. Hvordan 

ville det sett ut at den gale mannen gikk fri etter ca 3 år? 

Gilla · Svar · den 24 mars 2016 11:35 

 

Per L 

Fridhemsplans gymnasium 

Har ni märkt att det är knäpptyst om Dan Eliasson i media ? 

Sossarna kan konsten att få pressen att hålla käften. 

Gilla · Svar · 1 · den 24 mars 2016 18:28 

 

Billi F 

Är man tom i bollen så är man det ! Allt 

är bra ingen skillnad landet går framåt ? 

Gilla · Svar · den 24 mars 2016 18:56 

 

Roger L 

Fem myror är fler än fyra elefanter.  

Brevik sitter i fängelse. Is krigare är fria. 

Brevik lever inte med oss, IS krigare lever bland oss. 

Gilla · Svar · den 24 mars 2016 20:49 

 

Martin A 

Breivik är INTE en terrorist, men är det en oväntad kommentar utav en person vars starka 

önskan och tro är att Christer Pettersson som mördade Palme, eller säkerligen Lee Harvey 

Oswald vem mördade JFK. Du är smart du Löfven, funderar på om du ens kan svetsa. 

Gilla · Svar · den 24 mars 2016 23:38 

 

Viveca L 

De jobbar "minut för minut"?  

Och hur jobbar då andra människor? 

Vilka innehållslösa yttranden han gör! 

Gilla · Svar · 1 · den 25 mars 2016 00:03 

 

Kjell W 

Har Sverige en idiot som statsminister, eller bare ser det slik ut? 

Gilla · Svar · 1 · den 25 mars 2016 10:56 

 



16 

 

 

Asbjorn B 

"Alt annet enn muslim" ....en antydning om? anyway....han har selv gått ut og sagt at han 

ALDRI har vært kristen..."" Breivik sier at han «ikke er, og aldri har vært - kristen», i et brev 

han har sendt til «interesserte eller berørte parter i forb. med 22/7» sammen med to andre brev 

til blant annet Dagen. Han omtaler seg selv som «en av de mer fanatiske nasjonalsosialister i 

nord-Europa"" http://www.dagen.no/.../Breivik-mener-Jesus-er-%C2... 

Gilla · Svar · den 25 mars 2016 11:18 

 

Hans K 

Stefan Löfven, 

det här var väl inget genomtänkt uttalande. 

Vi kan väl börja med att fundera på hur många terrorister per 100 st som kommer från ett 

västland. 

Tror inte det blir så svårt för dig att få ihop den summan på ena handens fingrar. 

För huvudräkning är väl inte din starkaste sida, eller? 

Gilla · Svar · den 25 mars 2016 15:45 

 

Jan J 

Oj Oj Löfven ,,, vilken jämförelse ,, dummare än tåget! 

Gilla · Svar · den 25 mars 2016 20:32 

 

Kjell W 

En riktig klovn. 

Gilla · Svar · den 25 mars 2016 20:34 

 

Leif Z 

Nå angrep ABB kun den organisasjonen som stod bak masseimporten av nye nordmenn. 

Gilla · Svar · den 25 mars 2016 22:54 

 

Jiri S 

hoppas att teror drabar OCKSÅ politiker i Sverige o Brusel - inte oskyldiga - det är ivrare om 

multi kultur - ursäkta teror - som behöver sprängas. 

Glad påsk utan muslimer 

Gilla · Svar · den 26 mars 2016 09:58 

 

Monica N 

Löfven säger så många dumma saker så man ska inte lägga någon större vikt vid vad han 

babblar om 

Gilla · Svar · den 26 mars 2016 17:03 
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Sverker N 

Det här är väl inget och gnälla över, sådana här terrordåd är det bara att vänja sig vid när 

majoriteten har bestämt sig för att polarisera samhället. 

Kan bara konstatera att hade man inte importerat folk till Norge så hade förmodligen ingen 

känt till Breivik och hans vidriga dåd och alla hans offer hade varit i livet! 

Gilla · Svar · den 28 mars 2016 03:04 

 

Christoffer V 

Pubertalt inlägg i debatten utan någon förankring i varken debatten eller i verkligheten. Ett 

isolerat fall av en sinnesjuk människa gentemot en gigantisk religös organisation vars existens 

går ut på att mörda människor och upprätta verklighetens Mordor. SÄPO har själv gått ut och 

sagt de har nästan 300 människor som kommit tillbaka från krigets syrien. Detta var INNAN 

vi förlorade kontrollen över gränserna. Hur många vi har nu.. det vet nog inte SÄPO ens. 

Belgiske terroristen som fångade en kula i huvudet i belgien för någon vecka sedan kom från  

Sverige och var Svensk företagare. 

Gilla · Svar · den 29 mars 2016 14:05 

 

Hanne S 

Att politiker inte kan skilja på en massmördare och terroristorganisationer är skrämmande. 

Istället för att kraftfullt agera mot dessa ägnar man sig åt att "skjuta budbäraren". Sveriges 

politiker är det största hotet mot vår demokrati! 

Gilla · Svar · den 29 mars 2016 18:24 
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Bilaga 2 

Stefan Löfven: “Sexuella övergrepp inte relaterade till invandring” 

Publicerad: 21-01-2016   21:05 

 
Stefan Löfven betonar att sexbrotten inte har med invandring att göra. Foto: Nyheter Idag 

SVERIGE Den internationella TV-kanalen CNBC har intervjuat Sveriges statsminister 

Stefan Löfven med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet om sexuella 

övergrepp som drabbar flickor och unga kvinnor. – Sexuella övergrepp är inte per 

automatik relaterade till invandrare och invandring, förklarade han för tevekanalen. 

 

Efter att medier och internationellt, men även i Sverige uppmärksammat sexövergreppen i 

Köln och senare liknande händelser i en rad Europeiska städer, har debatten kommit att 

dominera nyhetsflödet den senaste veckorna. Även i Sverige har ämnet fått ett stort fokus, inte 

minst efter att Nyheter Idag avslöjade att Dagens Nyheter känt till övergrepp i 

Kungsträdgården redan i augusti förra året. 

Samtidigt har debatten, inte minst i sociala medier, lagt stor skuld på invandrargrupper för det 

som hänt. Men att peka ut problemet som relaterat till invandring är fel, enligt 

statsminister Stefan Löfven. Det förklarade han i en intervju med den internationella 

tevekanalen CNBC. 

 

– För det första vill jag förtydliga att sexuella övergrepp är inte per automatik relaterade till 

invandrare och invandring. Vi har haft sexuella trakasserier i Sverige under många många år, 

tyvärr, förklarade Stefan Löfven för tevekanalen på engelska. 

Men trots att detta problem, enligt Löfven, funnits i Sverige i flera år har det tidigare inte 

uppmärksammats. Nu förklarar han att “vad som behövs är att vara tydlig om att det här inte 

är lämpligt”, samtidigt som han återigen säger att händelserna inte ska kopplas till invandring. 

– Vad som nu behövs är att vara tydlig om att det här inte är lämpligt, det är absolut olämpligt 

och vi måste vidta tydliga åtgärder för att visa de här unga tjejerna och kvinnorna att de ska 
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kunna gå på stan eller delta på en konsert eller bara vistas utomhus utan att behöva utsättas för 

sexuella övergrepp. Vi ska inte koppla det här till invandring, poängterade Löfven. 

Enligt den polis som Nyheter Idag tidigare talat med, som arbetat med att ingripa mot sexuella 

övergrepp på festivalen “We are Stockholm” förra året i Kungsträdgården, är det i huvudsak 

killar med bakgrund i mellanöstern som begår övergreppen. 

 

Chang Frick 

Videoredigerare och skribent 

chang.frick@nyheteridag.se 
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Tematisering  

Medieförakt 

Kritik mot oppositionella 

De Andra/invandrare/muslimer 

Politikerförakt  

Vi svenskar/svenska män 

Misstro mot samhällsinstitutioner  

Oppositionell åsikt 

Stackars (svenska) kvinnor 

Kritik mot rättssystemet och förespråkande av dödsstraff.    

Kostnad för skattebetalarna 

Raderad av administratör  

Övrigt 

 

244 komentarer 

 

Teddy C 

Snälla, bara avgå ditt pucko. Du förminskar alla som har varit med om ett sexuellt 

övergrepp!!! 

Gilla · Svar · 131 · den 22 januari 2016 01:17 · Har redigerats 

 

Teddy C 

Kan man inte JO-anmäla puckot? 

Gilla · Svar · 29 · den 22 januari 2016 11:29 

 

Anders L  

Teddy C Vi får nog tyvärr nöja oss med att avsätta honom 2018 

Gilla · Svar · 11 · den 22 januari 2016 17:41 

 

Teddy C 

Anders L Typiskt  

Vi, folket borde kunna göra något. Idioterna uppe i Stockholm jobbar ju för oss. Så vi skulle 

kunna sparka dem. Det borde finns någon lag som gör att folket kan kräver nyval om det visar 

sig att statsministern och regeringen kör landet i botten som de gör nu. 

Gilla · Svar · 12 · den 22 januari 2016 17:51 

 

Teddy C 

Ivan K Då borde vi alla som är emot vad regeringen håller på med samla ihop oss och 

demonstrera, kräva ändring. Det spelar ingen roll vilken politisk tillhörighet man har, om man 

är trött på hur de kör landet i botten så borde vi gå ihopa och tala om att nu räcker det! 

Gilla · Svar · 1 · den 23 januari 2016 12:24 
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Ingolf C 

Teddy C misstroendeförklaring mot stadsministern och hans lakejeroch en namninsamling på 

1 miljon räcker men någon måste ta tag i skitgörat. Ett brev till EU kan göra en hel del med att 

Löven misshandlar sitt eget folk kan bara inte fortgå ostraffat 

Gilla · Svar · 2 · den 23 januari 2016 17:16 

 

Fam L 

Teddy. Du kan ha rätt. Men. Vem skulle ersätta honom? Och. Du behöver inte tycka om SL, 

men att kalla honom fullt är inte rätt.Ha respekt för dig själv. 

Gilla · Svar · den 25 januari 2016 14:22 · Har redigerats 

 

Teddy C 

Adam L När man förminskar offren för sexuella övergrep genom ett sånt uttalande. Då är man 

ett pucko! Jag respeterar mig själv och min kropp, men det gör statsministern inte. 

Gilla · Svar · den 25 januari 2016 17:44 

 

Teddy C 

Ingolf C Då bör vi att gå ihopa. Alla vi som känner det samma och försöka göra våra röster 

hörda. 

Gilla · Svar · den 25 januari 2016 17:46 

 

Karin J 

Löfven han lever i sin egen bubbla, Han påstår vad han fått för sig. 

Gilla · Svar · 55 · den 21 januari 2016 12:38 

 

Anders K 

Som alla fackpampar , tror dom kan bestämma allt 

Gilla · Svar · 5 · den 22 januari 2016 07:06 

 

Eva L 

Fy fan hoppas hans barnbarn blir våldtagen av en invandrare så kanske han vaknar för det är 

invandrarna som våldtar dom har ingen kvinnosyn han skulle bara skämmas o säga så kan den 

idioten inte förstå att han ska gå måste vi gå upp o lyfta ut honom 

Gilla · Svar · 42 · den 21 januari 2016 12:46 

 

Kenneth M 

Jag hade ställt upp. Tänk om vi kunde bli tillräckligt många så vi kunde kasta ut honom. 

Gilla · Svar · 14 · den 22 januari 2016 08:40 

 

Monica N 

Whoho Chang I och för sig bra att han inte kan sprida dom generna 

Gilla · Svar · 9 · den 22 januari 2016 09:11 
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Anna L 

Fy fan vilken vidrig kommentar Eva! Det kan inte stå rätt till hos dig! 

Gilla · Svar · 3 · den 22 januari 2016 09:43 

 

Jonny M 

Det där var väl en jävligt blåst kommentar? Ska dina barn också våldtas om någon släkting till 

dem blir politiker och säger något korkat? 

Gilla · Svar · 3 · den 22 januari 2016 09:54 

 

Anna L 

Ja man undrar vem det är dom har taskig kvinnosyn. En kvinna som sitter och uppviglar till 

våldtäkt på nätet. 

Gilla · Svar · 3 · den 22 januari 2016 09:55 

 

Linda E 

Stefan Löfvens barnbarn? Först måste han skaffa barn för att kunna få barnbarn så va tacksam 

att han inte ynglat av sig istället och ta reda på fakta! 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 11:45 

 

Eva L 

Anna L ATT jag skrev så var att folk ska vakna här våldtas våra unga tonårs flickor på 

löpande band av mörkhyade.ock så läggs bara fallen ner eller mörkas stackars flickor finns 

alltid kvar i deras liv SÅ jag mena att om det hade hänt de som sitter o bestämmer så hade de 

förhoppningsvis tagit itu med problemen istället för att lägga ner målen o mörka allt som 

dessa mörkhyade håller på mig 

Gilla · Svar · 7 · den 22 januari 2016 12:02 

 

Eva L 

skulle avslutas med med o inte mig 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 12:02 

 

Anna L 

Eva :Vad ska vi göra av alla vita som taffsar och våldtar, det är ju i huvudsak män som gör 

dom här brotten. 

Är det mer hemskt att bli våldtagen av en invandrare än en svensk? 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 12:09 

 

Eva L 

Anna L nu tycker jag du är tramsig är lika illa vem som våldtar vit eller mörk.Men om en vit 

våldtar eller gör något annat fel skrivs det ut i media o han får ta sitt straff men den mörke 

daltas det med media o polis mörkar detta o tyvärr har våldtäkterna ökat sen mass 

invandringen o tyvärr får de inga straff det är det jag vänder mig emot med facit i handen de 

som kommer hit har en väldigt dålig kvinnosyn 

Gilla · Svar · 6 · den 22 januari 2016 12:24 
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Anna L 

Att det taffsas på tjejer på festivaler och konserter är inget nytt, vet själv hur det var både i 

skolan och på vattenfestivalen, det är inget trams. När jag var liten såg man blottare lite här 

och var. 

Så allt det här är inget nytt, det har mörkats jämt. 

Gilla · Svar · 2 · den 22 januari 2016 12:43 

 

Karl S  

Whoho Chang Undrar på om han suger va innvandre? 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 15:30 

 

Charlott-Kristin A 

Anna L Och när var du med om senaste GRUPPVÅLDTÄKTEN? Du är visst tramsig! 

Gilla · Svar · 4 · den 22 januari 2016 16:01 

 

Kenneth M 

Anna L,  

Probemet är ju att Lövfen inte fattar. Folk blir ju då förbannade. 

Gilla · Svar · 2 · den 22 januari 2016 16:13 

 

Adonai A 

Anna L Du missar helt poängen! Skillnanden ligger i att det som uppdagats gällande de 

invandrarbrottsliga attackerna är att dessa är planerade, koordinerade och utförs i grupp och 

mot kvinnor som avviker från deras kulturella synsätt. Förövarna anser alltså att de har rätt att 

göra så här, de ser inget fel i det! Den turkiska forskaren Özge Öner beskriver det rikigt bra 

här: http://www.svd.se/visst.../om/overgreppen-under-we-are-sthlm. Men fortsätt du att vara 

naiv och ignorant - förr eller senare kommer du själv eller närstående till dig att uppleva den 

kvinnofientliga mångkulturens baksida. Det här handlar inte om män eller etnicitet utan om 

olika KULTURER! 

Gilla · Svar · 6 · den 22 januari 2016 16:17 · Har redigerats 

 

Lars F 

Eva L. Når først det går ud over dem selv ellers deres pårørende, skal du bare se, hvor 

fnysende rasende de bliver, og deres indstilling er ændret for bestandigt. 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 20:19 

 

Kjell I 

Anna L Varför tror du att kod 291 infördes? 

Gilla · Svar · 1 · den 23 januari 2016 04:34 

 

Jeanette O 

Vilken fruktansvärd kommentar! Hoppas barnbarnet våldtas... 

Gilla · Svar · den 23 januari 2016 12:33 
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Sverker N 

Anna L 

Det är lika jävligt vilket som, men om vi skall jämföra nyhets rapporteringen mellan Sverige o 

Norge så är det solklart vilka som är över representerade. Det är bara att kolla in den 

jämförelsen i nyhets rapporteringen, tänk om media i Sverige kunde rapporterat som man gör 

i Norge! 

https://www.youtube.com/watch?v=8IDweyTBkRk 

Tvivlar på att det är någon större skillnad på vem som gör det i Sverige eller Norge 

Gilla · Svar · den 24 januari 2016 10:38 · Har redigerats 

 

Monica N 

Anna L vilken bisarr fråga dom vita ska skaka galler i Sverige, måste FU ställa frågor där 

svaret är självklart. Pucko 

Gilla · Svar · den 24 januari 2016 12:48 

 

Anne C 

Hur kan du önska att någon tjej ska bli våltagen då är man nog ett pucko själv o så kan jag tala 

om att övergrepp på både yngre o äldre tjejer har varit mycket utsatta för övergrepp har 

funnits iallafall från 1950 talet men det kom aldrig till kännedom i media då som nu 

Gilla · Svar · den 27 januari 2016 19:43 

 

Monica N 

Anna L Skärpning, Många invandrarna verkar ha det som heltidssysselsättning, jag vill inte 

att man importerar den typ av folk som tycker det är ok. Tycker du att det är ok eftersom du 

verkar försvara dom, så kan jag bara hoppas att du får uppleva det. Lycka till med 

gruppvåldtäkten! 

Gilla · Svar · 1 · den 12 februari 2016 10:40 

 

Monica N 

Anna L Du hänger inte med, det är inte en fråga om vem det är bäst att bli våldtagen av. Du 

verkar vara född för tidigt, eftersom du förmodligen är En V då ska jag förklara mer tydligt 

vad jag menar med den meningen , din hjärna är inte helt utvecklad 

Gilla · Svar · den 12 februari 2016 11:06 

 

Göran W 

Anna L Kan hålla med om att vissa kommentarer här är olämpliga . Men man kan inte som du 

släta över att invandrare är kraftigt överrepresenterade då det handlar om tex våldtäkter.. 

Gilla · Svar · 1 · den 12 mars 2016 09:45 
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Michael K 

Löfven, vad håller du på med? Svenska skattebetalare avlönar dig och det minsta man kan 

begära av dig, är väl att du försöker vara ärlig mot svenskarna, även om ditt hjärta slår hårdare 

för andra kulturer än svenska skattebetalares. Jag tycker du är en skitstövel. 

 

Tino skrev till Lena Mellin: " Ingen tvingar dig att ljuga om invandringen" 

 

Hur är det med dig Löfven? Har MP tvingat dig att ljuga om invandringen och dess 

konsekvenser? 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 11:58 

 

Joakim E 

Det är det jag misstänker. Han bjöd in folk från V, Mp och kanske Fi till samtal och kaffe. 

Han förstod inte vilka han hade att göra med. De grep honom om taskorna och vred om. Han 

sitter sedan dess som i ett skruvstäd. Orden är inte hans egna, han har kommit att bli en 

marionett. 

Gilla · Svar · 7 · den 22 januari 2016 13:14 

 

Mikael K 

Joakim E? HAR HAN HAFT NÅGRA EGNA? 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 20:58 

 

Uffe J 

raggarfesten i västerås 2015 resulterade bland mycket annat i ett antal våldtäkter varav tre 

polisanmälda!!! undrar om förövanrna kom från mellanöstern o nordafrika??? 

Gilla · Svar · 7 · den 21 januari 2016 12:58 

 

Tony E 

Nej...men om 85% av alla våldtäkter i Småland det gångna året gjordes av icke svenskar 

,,(med vetskap om att de inte ens utgör 5 % av befolkningen ) .så.borde det göra även såna 

som du orolig men PK-are förnekar sig aldrig...... 

Gilla · Svar · 63 · den 21 januari 2016 13:07 

 

Uffe J  

Tony E pk? menar du politiskt korrekt? 

Gilla · Svar · 2 · den 21 januari 2016 13:07 

 

Michael K 

Gör dig själva en stor tjänst, tag av skygglapparna! Hur är det nu? Hemligstämplas alla 

våldtäkter eller bara de utförda av invandrare? 

Gilla · Svar · 19 · den 21 januari 2016 13:09 
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Uffe J 

Michael K kan slå vad om att du inte kände till våldtäkterna i västerås+ vem hemligstämplade 

dessa??? 

Gilla · Svar · 1 · den 21 januari 2016 13:11 

 

Michael K 

Uffe J Försök inte spela hjälte nu. Jag är säker på att de svenskar som begår brott blir 

straffade, men jag är inte säker på att invandrare blir straffade i samma utsträckning. Så fort 

en ständigt kränkt invandrare begått brott, så kommer hela staben av "räddare" till 

undsättning. Fackeltåg, polska professorer skruvar lite i statistiktabellerna och om detta inte 

hjälper så kommer kortet med det förlösande begreppet "socioekonomiska effekter" fram! 

Gilla · Svar · 23 · den 21 januari 2016 13:27 

 

Uffe J 

Michael K fascinerande hur osammanhängande folk kan bli här: vilka skygglappar? hjälte? 

"inte säker" men tror det är sant ändå??? vem är det som ständigt kränker invandrare? polska 

professorer - vad menar du med det? socioekonomiska effekter??? gör dig själv en stor tjänst 

och tagga ner dina brösttone och försök hitta en linje - just nu låter det som svammel!!! 

Gilla · Svar · den 21 januari 2016 13:32 

 

Michael K 

Uffe J du får nog lyfta dig lite i debatten om du skall vara med och tas på allvar. I mina ögon 

är du en pellejöns med begränsad förmåga att ta till dig fakta. Men jag ber om ursäkt om mitt 

förra inlägg var för svårläst för dig! 

Gilla · Svar · 17 · den 21 januari 2016 13:39 

 

Uffe J 

Michael K det är direkt ointelligent att vara oförskämd!!! att "inte vara säker" - är det vad du 

menar med fakta? att inte svara är det att lyfta sig i debatten? låter fortfarande som svammel - 

du får en sista chans ... 

Gilla · Svar · den 21 januari 2016 13:56 

 

Michael K 

Uffe J sorry, vi är färdiga. Du har fått 2 minuter av min tid och det är ungefär vad jag vill 

spendera på dig. Lycka till med fackeltågen, vi ses i vallokalen 2018. 

Gilla · Svar · 25 · den 21 januari 2016 14:04 

 

Pernilla K 

Sverige är det 4:e bästa landet i världen vad gäller jämställdhet. Alla muslimska patriarkala 

länder borde stå i skamvrån. De är SÄMST. De ligger långt ner på denna lista, vissa på runt 

145! Här kvalar man bl a in på synen på kvinnor/flickor och deras rättigheter. Det handlar om 

ett mycket allvarligt strukturellt problem. Detta faktum är ett hinder för deras egen lycka. 

Alltså kommer de till oss. 

Gilla · Svar · 7 · den 21 januari 2016 14:21 
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Uffe J 

Michael K aftonens fail - är det säkert att du har åldern inne 2018??? 

Gilla · Svar · 1 · den 21 januari 2016 14:51 

 

Michael K 

Uffe J jag är totalt impregnerad mot typer som dig, jag vet exakt var du står och hur du vill 

förändra samhället. Sov gott och dröm vidare. 

Gilla · Svar · 17 · den 21 januari 2016 15:17 

 

Markus H 

Uffe J antar alla dessa gruppvåldtäkter, måste vara dom där jädrans raggarna, och undra om 

dom där raggarna har fester typ varje månad runt om i sverige ? :S 

 

Benny A 

"Raggarfesten" i Västerås pågår i hela staden,så du Uffe J menar att det inte bor folk från 

Mellanöstern eller Afrika i Västerås ? 

Gilla · Svar · 7 · den 22 januari 2016 07:04 

 

Roberth S 

Vikken jävla jämförelse! 

Gilla · Svar · 2 · den 22 januari 2016 11:50 

 

Eva L 

Michael K DET ÄR TYVÄRR SÅ HÄR I SVERIGE DÄR SKYDDAS INVANDRARNA 

VAD DE ÄN GÖR FÖRSTÅR INTE ATT VISSA MÄNNISKOR INTE SER DETTA en 

invandrare sade vi kan vådta svenska flickor för de är horor vi kan inte våldta våra egna 

flickor för detta är en skam mot dem de får lida av det i hela sitt liv vilken syn de har 

Gilla · Svar · 5 · den 22 januari 2016 12:37 

 

Charlott-Kristin A 

Uffe J Är det gruppvåldtäkter du menar? Nu frågar jag dig, vilka var det som våldtog? 

Gilla · Svar · 2 · den 22 januari 2016 16:10 · Har redigerats 

 

Karin J 

Michael K: Låt bli att häckla andra här! Sköt dig själv . 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 16:49 
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Uffe J 

Charlott-Kristin A det är män som våldtar oavsett kultur - du tror att det är massor av 

invandrare för att det säljer tidningar att skriva om invandrade våldtäktsmän - och det är just 

män det handlar om, inget annat!!! inbillade gränsdragningarger är just det, inbillade!!! det är 

inte invandrare som skriver att kvinnliga bloggare, kvinnliga politiker, kvinnliga journalister 

ska våldtas för att de argumenterar emot rasister, nättroll och nazister!!! 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 16:59 

 

Anders L 

Ett antal våldtäkter varav 3 polisanmäldes? Kan du länka till en källa på det ? För jag lyckas 

bara få fram 1st. Och hur vet du att det var fler än 3st men att dessa inte anmäldes? 

Gilla · Svar · 4 · den 22 januari 2016 17:47 

 

Uffe J 

Anders L källa på det! fler? hade du haft ett engagemang gällande våldtäkter så hade du känt 

till varför bara tre anmälts ... 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 18:04 

 

Markus H 

Uffe J du borde nog läsa på lite om kulturer i mellanöstern och kvinnosynen där och , vad tror 

du det händer när människor tar med sin kultur till det land dom flyr/åker till?, 

http://www.svd.se/visst.../om/overgreppen-under-we-are-sthlm , antar du vet så mycket mer 

en hon tex?. sen kan du nog kolla upp statistiker https://www.youtube.com/watch?v=-

lFnDa9ckRM sen kan vi sitta hela natten och prata om hedersbrott, så ta av dig offerkoftan 

och in se det stora problemet i sverige. Men det betyder inte alla invandrare är dåliga, men 

försök inte förneka det stora problemet som vi har fått nu i sverige. 

Gilla · Svar · 9 · den 23 januari 2016 02:48 · Har redigerats 

 

Uffe J 

Markus H låter inte som att du har det minsta intresse av att värna våldtäktsoffer utan mer är 

ute efter att jaga invandrare??? så fruktansvärt oförskämt och okänsligt mot våldtäktsoffren!!! 

du bidrar till deras förnedring om du har den inställningen ... 

 

Anders L 

Uffe J Jag undrade vart du fick 3st ifrån ? Jag har kollat polisens sida och VLT och hittar 1st. 

Ang hur många som inte blir anmälda är alltså nått du uppskattar och gissar ? 

Gilla · Svar · den 23 januari 2016 18:34 
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Markus H 

Uffe J det är väl du som snarare, vill förövarna ska komma undan, som DN gjorde , genom 

dölja attackerna emot dessa unga tjejer fick utstå , eller varför inte som anders lindberg, 

ifrågasätta köln attacken och låta 300+ offrerna ska tystas ner och ifrågsättas, man ser hur en 

vis media pissar på offrerna och bara försöker dölja så mycket som möjligt pg förövaren råkar 

vara flykting/migrant/annan härkomst, och sen tror du jag vill jaga invandrare av någon 

anledning?, är du helt bortom räddning?, ta en titt på min facebook och ta en fin titt på min 

vän lista, har vänner ifrån världen över, du kanske har visa vänner för att inte bli kallad rasist, 

men jag har faktist träffat fantastiska människor ifrån olika delar av världen och sen kan du 

ställa dig frågan , varför invandrare röstar på sd ?, som jag sa ta lite reda på kulturer osv tex 

varför hatar många pro turkar pro kurder?, varför hatar visa sunni muslimer shia muslimer 

osv?, du tror det inte blir kultur krockar och hat/bråk, och förklara för mig varför det är så 

stort hat emot judar i "malmö" varför så mycket antisemitism emot judar , eller missade du 

uppdrag granskning?, så du borde skämmas ,du vissade redan du skiter i offrerna och har 

mera intresse av förbryttarnas backgrund, " bra där uffe puffe.. uffe qote "raggarfesten i 

västerås 2015 resulterade bland mycket annat i ett antal våldtäkter varav tre polisanmälda!!! 

undrar om förövanrna kom från mellanöstern o nordafrika???". Sen förklara hur du värnar 

våldtäktsoffrerna genom tysta dom eller genom mörklägga det? , hur tänker du.. ta en titt hur 

kvinno synen är i vissa delar av mellanöstern/afrika eller ta bara en titt i indien.. du tror man 

menar något illa.. , och jag påstår inte alla har sådan syn men många har det tyvär och, 

sanningen kan vara svidande att se... 

Gilla · Svar · 2 · den 23 januari 2016 21:56 · Har redigerats 

 

Sverker N 

Tänk om media i Sverige kunde rapporterat som man gör i Norge! 

https://www.youtube.com/watch?v=8IDweyTBkRk 

Tvivlar på att det är någon större skillnad på vem som gör det i Sverige eller Norge 

Gilla · Svar · 2 · den 24 januari 2016 10:43 

 

Stefan E 

ibland så orkar man inte bemöta.... Du har väl gjort lika Expressen, DN och Aftonbladet.. tagit 

bort alla speglar... inte kul att se sin egna näsa växa så... 

Gilla · Svar · den 25 januari 2016 22:34 

 

Sven A 

Uffe J 

Du tror dig värna brottsoffer? Vi importerar en strukturell kvinnoförtryckande kultur som 

resulterar i massiva övergrepp, gärna i grupp av män från Afrika och Mellanöstern. Du 

blundar för dessa fakta med att vifta med några påstådda övergrepp på en av Sveriges största 

motorsamlingar. Hur många övergrepp anmäldes på senaste Sweden Rock exempelvis? Dit 

bara svenskar åker i stort sett... 

Gilla · Svar · 1 · den 25 januari 2016 22:43 
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Göran W 

Sluta yra uffe . Alla utom du vet att invandrare är kraftigt övererrepresenterade då det gäller 

våldtäkter i landet ..gär inte att snacka bort med nån våldtäkt på en raggarträff ... 

Gilla · Svar · 1 · den 12 mars 2016 10:06 

 

JB H 

Att se denne bakpotatis uttala sig om allvarliga tillstånd, gör ett surrealistiskt intryck. "Är 

detta verkligt, är detta Sverige statsminister?" Man inser att landet är i fara, i en katastrofal 

utförsbacke. Hur kan denne dilletant öht accepteras av någon? 

Gilla · Svar · 33 · den 21 januari 2016 13:14 

 

Kenneth M 

Han är inte min statsminister. Det här känns mer och mer som Nordkorea. 

Gilla · Svar · 13 · den 21 januari 2016 23:49 

 

Pekka S 

Kenneth M Nä, men nordorea wannabes. Fatta att kräken fortfarande vågar utmana oss utan 

en jävla tanke att deras skallar kommer krossas inom snar tid. 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 11:32 · Har redigerats 

 

Hans D 

Ingen koppling till invandring men invandrare skall utbildas i vårt synsätt på bl a kvinnor 

Gilla · Svar · 33 · den 21 januari 2016 13:25 

 

Pekka S 

för lite, för sent. 

Gilla · Svar · 3 · den 22 januari 2016 11:24 

 

Minna O 

Helt borta eller? 

Gilla · Svar · 13 · den 21 januari 2016 13:47 

 

Tore E 

Har väl aldrig varit hemma !!!! Lövruskan ! 

Gilla · Svar · 4 · den 22 januari 2016 00:06 
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Jonna B 

Jag går nu in första gången nånsin och gör en kommentar på något. Helt sanslöst!! Vad menar 

Löfven med inte lämpligt?? Övergrepp, sexuella trakaserier och våldtäkt är olagligt och skall 

behandlas därefter. Inte lämpligt!! Och nu ska vi vara tydliga säger han också vår 

statsminister!! När har han varit tydlig? Är detta ett skämt? Kvinnorna är offer och alla 

kvinnor i Sverige blir kränkta av Löfvens uttalande i utländsk press!! Vad menar han?? 

Gärningsmännen är kriminella förövare oavsett härkomst. Svensk eller inte! Vi behöver prata 

om verkligheten och vad som händer i Sverige idag. När samtalen tystas, när allt som rör 

asylsökande blir tabu när gärningsmän och deras brott inte får talas om och människor inte 

längre får tycka vad de vill, det är då vi bäddar för rasism och annan skit!! Den fega Löfven är 

en stor bidragande faktor till sk främlingsfrihet men inser inte det utan vältrar sig i sin egen 

förträfflighet när han vill vara den goda och välkomnande landsfadern. Och står och säger att 

grova brott inte är lämpligt!! Ska kvinnor inte våga gå ut ensamma mer? Var tar idiotin slut? 

När reser vi oss upp och säger att nu är det nog nu får det ta mig faan vara bra!! Alla oavsett 

ursprung måste väl se att detta är sinnesjukt?? Varför får ingen säga sanningen om dessa 

förövare och varför skyddas de så frenetiskt av våra folkvalda? Varför inte ta kraft tag mit 

förövarna och sätta stopp för brott som begås i stora grupper så som skett. Görs inget nu 

förvandlas det samhälle vi lever i och vill ha till det som ingen vill vara i och som så många 

flyr från. Är vi inte längre en demokrati? Sinnesjukt och farligt med en ledare som Löfven och 

hans så kallade demokrater i regeringen. Fram med sanningar och låt allt gå att tala om först 

då finns inget som gror och är fult som rasism och hat. Inte lämpligt!!! 

Gilla · Svar · 80 · den 21 januari 2016 23:40 

 

Michael K 

Du vet att den sinnessjuka invandring av araber måste skyddas till varje pris? 

Gilla · Svar · 11 · den 21 januari 2016 15:23 · Har redigerats 

 

Hasse H 

Demokratur kan vi nog kalla det. 

Gilla · Svar · 6 · den 21 januari 2016 22:35 

 

Tore E 

Hasse ! Kanske ännu vassare med demokreatur !!! 

Gilla · Svar · 2 · den 22 januari 2016 00:56 

 

Eva L 

Jonna bra skrivet är sant allt du skriver jag tror löven bara tänker på alla röster han kan få i 

nästa val han tänker då inte på Sverige o svenska folket han är maktgalen den mannen o gör 

allt för att få sitta kvar i rampljuset 

Gilla · Svar · 4 · den 22 januari 2016 12:42 
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Sidonie J 

Läget är så pass illa nu, att vi borde göra en namns insamling och skriva ett gemensamt brev 

till denne parodi av statsminister och verkligen säga vad vi tycker och kräva att han konkret 

visar vad han och hans usla regering tänker göra för att unga tjejer och kvinnor ska kunna gå 

ut på stan eller på utomhuskonsert (Han nämnde inte badhusen joggingstigar och andra 

offentliga platser) utan att utsättas för sexuella trakasserier och andra former av våld. Jag 

skriver gärna på. Själv känner jag mig tryggare om jag på kvällen efter jobbet, möter en grupp 

etniska svenskar på stan, än en grupp ensamma män från Mellanöstern. Unga nyanländakillar 

här i Kristianstad är stökiga på och utanför vår Galleria på kvällarna. Det har stått i tidningen 

att vakterna inte har koll längre. 

Gilla · Svar · 3 · den 23 januari 2016 21:22 

 

Monica N 

Löfven är en så kallad rövskalle, där skiten flödar ut när han öppnar mun 

Gilla · Svar · 1 · den 24 januari 2016 13:07 

 

Lars B 

Ja alltså de va senast igår jag läste om ett mord på en ung pojke som försökte skydda en 

rjejjpolare då några syriska pojkar var lite närgångna och ville hämnas för att han förstörde. 

Media ljög om detta och skyllde på någon mobbning som ej hade äkt rum. 

Pappan blev rasande och försökte belysa detta. 

 

Allt för att förneka verkligheten och motarbeta denna horribla utveckling. 

Jag skämms över att vara svensk nuförtiden 

Gilla · Svar · 1 · den 24 januari 2016 17:00 

 

Monica N 

Samma här 

Gilla · Svar · den 9 mars 2016 20:42 

 

Per-Lennart B 

Det ålahuvudet har gudskelov inga barn, ibland tror jag på Gud! 

Gilla · Svar · 15 · den 21 januari 2016 14:45 

 

Tore E 

Kan svetsrök påverka huvudet i denna utsträckning ???????? 

Gilla · Svar · 9 · den 22 januari 2016 00:58 

 

Tony S 

Tore E uppenbarligen Lövet är beviset 

Gilla · Svar · 2 · den 22 januari 2016 11:57 

 



16 

 

Pekka S 

Tore E Svetsning sammarfogar, sågning separerar. Glöm inte att Stefan Löfven har mycket 

mer erfarenhet som fackpamp än metallarbetare. 

Gilla · Svar · 2 · den 24 januari 2016 04:44 

 

Karin J 

Pekka S Ja han jobbade på Hägglunds i Ö-vik.Smet undan svetsen och drog till LO-fackets 

lokal ofta. 

Gilla · Svar · 1 · den 26 januari 2016 20:23 

 

Hedvig E 

Stefan Löfven! Läs t ex debattartikeln "Visst handlar kvinnosyn om olika kulturer" av den 

turkiska kvinnliga forskaren Özge Öner: 

 

http://www.svd.se/visst-handlar-kvinnosyn-om-olika-kulturer 

 

Eller ledaren av Ivar Arpi i SvD häromdagen och du kan knappast fortsätta att låtsas som om 

inte kulturskillnader finns: 

 

http://www.svd.se/tving.../om/overgreppen-under-we-are-sthlm 

Gilla · Svar · 7 · den 21 januari 2016 14:46 

 

Per-Lennart B 

Den där Löfven vet inte vad han pratar om, det bara flödar skit ur käften..hela tiden, ibland 

verkar han berusad. 

Han ser klart ut som en bakfull alkis ganska ofta, menar det. 

Gilla · Svar · 8 · den 21 januari 2016 14:47 

 

Tony S 

han straffar ut sig, för stolt för att avgå frivilligt 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 12:00 

 

Monica N 

Rövskalle med andra ord 

Gilla · Svar · den 24 januari 2016 04:08 

 

Lars R 

Det måste vara all svetsrök som han fått i sig som gör att f*nskapet inte fattar nått!! 

Gilla · Svar · 2 · den 21 januari 2016 14:52 

 

http://www.svd.se/tving.../om/overgreppen-under-we-are-sthlm
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Pobrdje B 

Nääääää Lars...han har jobbat bara några månader som svetsare. En riktig svetsare hade lett 

landet mycket bättre. Han är komunist som lyder order från etablissmanget! 

Gilla · Svar · 4 · den 21 januari 2016 23:55 

 

Vladimir T 

Svetsröken måste ha påverkat hjärnan.. 

Gilla · Svar · 3 · den 21 januari 2016 14:59 

 

Helen L 

Lägg ner tramset Löfven - Du är bara pinsam med dina idiotiska uttalanden. 

Gilla · Svar · 15 · den 21 januari 2016 16:26 

 

Rosvall S 

"Det är inte okej.." 

Gilla · Svar · den 21 januari 2016 17:01 

 

Jonna B 

Ni som uttrycker er nedlåtande om människor av icke svenskt ursprung är precis lika slöa och 

fega som Löfven och andra politiker. Det är ju pga av er och er taskiga attityd och verbala 

oförmåga som det faktiskt inte är möjligt att ha en öppen dialog och prata om hur verkligheten 

ser ut, vilket är en förutsättning för att förändra och gå framåt! Är ni så dumma att ni tror att 

om ni är tillräckligt många som vill utvisa alla ifrån syrien och mellanöstern så kommer det 

att ske och då blir allt i svenska samhället bra igen? Tror ni att ni får era önskningar uppfyllda 

ju mer skit ni häver ur er? Då lever ni i samma fantasivärld som Löfven. Ni tillsammans är de 

som skapar en grogrund för rasism. Ser ni inte det? Ni vet väl vad statistiken säger om 

rasister? Jo att de till största del består av lågutbildade vita som inte arbetar! Faktiskt! Så ni 

bidrar till problemen vi har idag precis lika mycket som dem ni häcklar. Eran oförmåga till 

både insikt och empati är lika stor som regeringens avsaknad av konsekvenstänkande när de 

försöker dölja hur den svenska välfärden förslösas och hur de ställer svaga grupper mot 

varandra. Lika avskyvärt! 

Gilla · Svar · 2 · den 21 januari 2016 17:41 

 

Kjell A 

Ett mycket tydligt rasistiskt inlägg. 

Gilla · Svar · 9 · den 21 januari 2016 20:56 

 

Pobrdje B 

PK taliban!!! Visst går det att utvisa alla syrianer och araber som inte sköter sig och nästan 

allt blir bra igen! 

Gilla · Svar · 4 · den 21 januari 2016 23:59 
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Egon F 

Finnes ikke større rasister enn muslimer, for dem er du en kafir, helt til den dagen du 

konverterer til Islam. Beklager virkeligheten. 

Gilla · Svar · 7 · den 22 januari 2016 04:48 

 

Charlott-Kristin A 

Jonna B Den som är feg är ju DU! Ett troll är du så håll käft! 

Gilla · Svar · 2 · den 22 januari 2016 17:18 

 

Gunvor L 

Jag vet inte hur gammal du är Jonna,men jag undrar bara,sover du vaken,ser och hör du inte 

vad som sker. 

Gilla · Svar · 2 · den 23 januari 2016 19:18 

 

Erik W S 

Rekommenderar Jonna en liten promenad i ett kraftigt berikat område, gärna kvällstid. 

Bersjön? Rinkeby? Rosengård? 

Skadar aldrig att frottera sig med verkligheten, det ger ofta en helt ny syn på vissa saker. 

Den som inte personligen besökt liknande områden bör inte har rätt att uttycka sin åsikt om 

invandring. 

De som inbillar sig att MENA-folk genom en "kurs" ska ändra sitt mer över tusenåriga synsätt 

på kvinnor bör omg tänka till lite extra... 

Gilla · Svar · 1 · den 24 januari 2016 16:11 

 

Eino N 

Innan massinvandringen så hade vi aldrig problem med sexuella trakasserier på badhus, eller 

gruppvåldtäkter eller stenkastning mot brandmän, ambulanspersonal eller polis. Ej heller 

upplopp och brinnande bilar i förorterna. Så kom inte med dina jävla lögner, Stefan Löfvén att 

det inte inte är relaterat till invandringen för det är preicis vad det är och det vet du innerst 

inne. Du är den mest inkompetenta statsminister Sverige någonsin har haft. Du bara maler på 

om att "vara tydlig med" och "ta ansvar". Du kan för fan knappt prata svenska och du bara 

svamlar. Jag älskar mitt land, men när du försöker representera Sverige är det för fan bara 

pinsamt. "Feministisk utrikespolitik" för helvete du fattar väl att andra länder bara skrattar åt 

dig, din jävla clown! 

Gilla · Svar · 26 · den 21 januari 2016 20:15 

 

Eeva P 

Du löfven du bara pratar skit o du är duktig du gör att Sverige går under är på God väg du 

borde avgång på en gång 

Gilla · Svar · 6 · den 21 januari 2016 21:28 

 

Gunilla P 

Begås mest av unga män från annat land då? 

Gilla · Svar · den 21 januari 2016 21:54 
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Charlott-Kristin A 

Gunilla P Du får väl läsa på! 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 08:19 

 

Gunilla P 

Charlott-Kristin A 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 08:40 

 

Anders L 

Gunilla P Du kan ju alltid läsa på och Googla om den Muslimska våldtäkts kulturen 

”Taharrush” som alla utländska medier pratar om. Medans Svenska nyhets medier febrilt 

förnekar att kulturen finns. 

https://www.youtube.com/watch?v=-pHnQ6W2KkM 

Gilla · Svar · 1 · den 23 januari 2016 16:51 · Har redigerats 

 

Gunilla P 

Anders L Tror säkert att det är så! Våldtäkterna på små barn som görs på asylboenden kan ju 

inte svenskar som inte bor där vara skyldiga till? Eller? 

Gilla · Svar · den 24 januari 2016 08:04 

 

Anders L 

Gunilla P. En våldtäkt är fel oavsett vem gärningsmannen är och om det finns en Muslimsk 

våldtäktskultur så är det värsta man kan göra, är att blunda för den. 

http://www.dailymail.co.uk/.../The-Arabic-gang-rape... 

Gilla · Svar · den 24 januari 2016 15:26 

 

Gunilla P 

Anders L Är det det som sker nu? 

Gilla · Svar · den 24 januari 2016 19:05 

 

Anders L 

Gunilla P. Om du menar att medier mörkar ”utush”, absolut. Speciellt tidningen Metro som 

skrev en artikel om ämnet. Där dom påstod att Taharrush bara är ett påhitt. 

http://www.metro.se/.../taharrush.../EVHpam!ky03nah4hIw/ 

Gilla · Svar · den 24 januari 2016 19:32 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-pHnQ6W2KkM
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Anders L 

Gunilla P. Om du vill veta mer om vad Svenska medier har mörkat för dig om så föreslår jag 

att du tittar på videon i länken nedan och gör din egen bedömning.  

Med vänlig hälsning. 

https://www.youtube.com/watch?v=rOF89felo0E 

Gilla · Svar · den 24 januari 2016 21:28 · Har redigerats 

 

Kjell H 

Hur sjuk är inte denna man, hur kan han ha frigång ? 

Gilla · Svar · 2 · den 21 januari 2016 21:54 

 

Alain H 

Han behöver själv bli tagen av dom bakifrån för att kunna känna saningen och där efter agerar 

men tror inte eller att han skulle agerar eller. 

Gilla · Svar · 1 · den 21 januari 2016 22:09 

 

Kenneth B 

Han måste avgå 

Gilla · Svar · 2 · den 21 januari 2016 22:47 

 

Göran F 

Vi har en statsminister som pissar de svenska männen i ansiktet! Vi har en statsminister som 

ljuger inför utländska kameror och skämmer ut de svenska männen! Vilket folk är förtjänt av 

en sådan gök till ledare? 

Gilla · Svar · 9 · den 21 januari 2016 23:09 

 

Tony S 

han har väl ångest över att han är stadsminister 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 12:03 

 

Madeleine H 

Kan ingen få "vår" stadsminister att lämna sina fina salar och departementen, lämna 

regeringens flygplan och bilar och gå ut i det Sverige som vi andra lever i. Bara gå på en helt 

vanlig svensk gata, se hur en flock killar med "rötterna i andra kulturer" agerar när det går 

förbi några svenska tjejer? Gör ett studiebesök i det landet där du är stadsminister men det är 

kanske svårt att skiljas från gräddhyllan så länge! 

Gilla · Svar · 13 · den 21 januari 2016 23:13 

 

Göran F 

Sverige är en stat och ingen stad! Alltså är han statsminister. 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 22:59 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rOF89felo0E
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Madeleine H 

Så bra att jag fick veta det, känns så skönt. 

Gilla · Svar · den 23 januari 2016 00:02 

 

Kenneth M 

Vilken idiot. Hur fan skall vi bli av med fanskapet??? 

Gilla · Svar · den 21 januari 2016 23:37 

 

Lilian A 

Det måste vara nåt allvarligt fel på karln 

Gilla · Svar · 3 · den 21 januari 2016 23:39 

 

Tony S 

Svaret är ett rungande JA 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 12:03 

 

Sven N 

Det här handlar i högsta grad om kulturell bakgund, tyvärr... Läs denna artikel skriven av den 

kvinnliga turkiska forskaren Özge Öner. http://www.svd.se/visst-handlar-kvinnosyn-om-

olika-kulturer . Det finns en anledning till att dessa övergrepp på kvinnor är vedertaget i 

mellanöstern och att det finns ett speciellt arabiskt ord för dessa "lekar". Stefan Löfven, 

anledningen till att vi haft dessa problem länge är kanske att din regering bidragit till den 

enorma influxen av människor från mellanöstern i flera decennier(?) Anledningen till att så 

stor del av svenska folket börjar stödja SD är inte att de är nazister eller rasister, de ser ju helt 

enkelt vad som håller på att hända med vårt land och Europa i stort. Vi lever ju med detta 

dagligen och kan inte gömma oss från verkligheten som ni med era miljonlöner. Att vi nu får 

reda på "kod 291" och att detta antagligen är subventionerat från högsta toppen i Sverige och 

att massmedia "varit invigda" i denna mörkläggning gör ju att du omedelbart borde avgå. 

Förstår du inte att när det börjar likna en diktatur och ni mörklägger så här för att försöka 

styra hur folk ska tänka i landet, blir det ju bara fel och det uppdagas förr eller senare. Nej, 

politiker med fel agenda har alltid i världshistorien uppdagats förr eller senare. Det skulle inte 

förvåna mig om era EU-möten med "Merkel och Co". också har innefattat "kod 291" på ett 

europeiskt plan... 

Gilla · Svar · 13 · den 22 januari 2016 09:23 

 

Eva L 

Mycket bra skrivit det är ju så här det är varför vaknar inte de som håller med invadrarna 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 03:50 

 



22 

 

 

Johnny K 

Bra kommentar! Problemet är bara vem som ska ta över i nuvarande parlamentariska läge. 

Tänk dig t.ex. Annnie lööf (C) med övrig allians sittande i knät på Jonas Sjöstedt (V) och Åsa 

Romson (MP) eller något annat liknande skräckexempel. Alla dessa har ju lovat att inte ta i 

Jimmie Åkesson med tång. Därtill en rikspolischef, Dan Eliasson, som kräks när han ser 

Jimmie Åkesson. Sverige står för tillfället inför ett olösligt problem. 

Gilla · Svar · 2 · den 22 januari 2016 05:30 

 

Ingela K 

Stefan Löfven, du är en SKAM. Din förbenade svikare. AVGÅ. Gruppvåldtäkterna har 

fördubblats de senaste 10 åren. Enligt polisen i Stockholm söderort är det en förändrad attityd 

hos "vissa" grupper? "VISSA GRUPPER"?  

Varför skrivs det aldrig rakt ut vilka dessa "grupper" är?  

När till och med de vuxna så som t.ex rektorer på skolor sviker våra flickor som våldtas och 

får det att låta "normalt" att det sker och att det är en "jargong" då har det sjunkit så djupt som 

det bara går! Detta sjuka samhälle vi bor i som blundar och tiger om problemen hela tiden - 

Skydda våra flickor/kvinnor - NU!  

 

"Attityden till sex har förändrats i vissa grupper av ungdomar. Enligt de båda poliserna har 

den blivit betydligt råare, särskilt bland unga killar. Att 10–15 tonårskillar samtidigt förgriper 

sig på en tonårstjej är inte längre ett ovanligt ärende, utan händelser som polisanmäls ett par 

gånger i månaden." 

 

http://www.dn.se/.../raare-attityd-till-sexbrott-bland-unga/ 

Gilla · Svar · 11 · den 22 januari 2016 00:57 

 

Holger L 

Svenskerne har, indirekte, selv valgt ham. Man rider, som man sadler. 

Gilla · Svar · 4 · den 22 januari 2016 00:59 

 

Johnny K 

Inte alla, men allt för många:( 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 05:34 

 

Remy A 

Sviker 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 01:09 

 

Monica N 

Löfven du ser otäck ut, visst är det lite taliban i dig KOD 291 !!!!! 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 01:29 
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Lars P 

Nu har Stollebarnet äntligen slagit sista spiken i sin egen kista. Locket får vi nog sätta dit 

själva. Risken är väl att locket kommer att gå sönder av alla hammarslag.... 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 01:33 

 

Christer Ö 

Vilket satans pucko han är. Gå tillbaks till svetsbåset din nörd. 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 01:34 

 

Patrik S 

Undrar om fanskapet är sponsrat av muslimer!! 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 02:15 

 

Tony S 

finns nog risk för det 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 12:05 

 

Kolya K 

I live in Sweden I can tell you that Stefan Lövfen is lying! Like most politicians and like the 

mainstream media, the truth is rarely heard in Sweden. One most read alternative media if one 

wants to know what is really happening. This guy wants to cover up the failure of his massive 

immigration policies which is costing the taxpayer billions of Swedish crowns, is causing a 

rise in criminality and is causing division and discontent within a once peaceful and 

harmonious society. This Prime Minister and His Government are just a bunch of circus 

clowns who serve the interest of the European Union and the United Nations rather than that 

of their country and their taxpayers. The Government knows that a large segment of the 

population knows this, that is why they are worried and trying to cover a lie with even more 

lies. That Muslim migrants from the third world and the Middle East are responsible for the 

rape and crime wave in Sweden is well established fact. Lying on the part of this Prime 

minister doesn't change the truth! 

Gilla · Svar · 13 · den 22 januari 2016 11:21 

 

Pekka S 

Det är ju inte så att EU bryter mot lagen som tillåter illegal invandring, eller så.. 

 

Jag vet inte, Löfven är ju statsminister och vet bäst. 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 02:24 

 

Thomas B 

Inget större fel på honom, en god sosse, självgod sosse, jag bara funderar hur det är ställt med 

alla som röstat in honom? 

Gilla · Svar · 2 · den 22 januari 2016 02:49 
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Tony S 

dom har kanske också ångest.....nej inte jag 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 12:05 

 

Fredrik G 

dummare jävel får man leta efter 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 03:39 

 

Tony S 

nja Åsa är ju ganska nära eller? 

Gilla · Svar · 3 · den 22 januari 2016 12:06 

 

Pontus K 

Hur långt ska det här rövnyllet få köra vårat land i fel riktning? Är det någon som har nån 

aning om hur vi kan avsätta regeringen som är? 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 03:59 

 

Fredrik N 

Enkel lösning på problemet, ut och demonstrera, det enda som fungerar! Själv bor jag inte i 

Sverige och har inte gjort så de senaste 7 åren men någon måste styra upp en demonstration 

där vi kan bevisa hur stort missnöjet är mot de flesta partier. För att citera vår tidigare 

statsminster Fredrik Reinfeldt: " Sverige är inte till för svenskarna, Sverige är till för alla." 

Borgarna har ett lika stort ansvar i det som nu händer. Tyvärr har vi i Sverige blivit mobbade 

och skrämda till tystnad under många år där man direkt stämplas som Rasist/främlingsfientlig 

om talar emot den extrema vänsterfeministiska poltik som framförs. UT OCH 

DEMONSTRERA, jag tar första bästa flyg hem! 

Gilla · Svar · 7 · den 22 januari 2016 04:32 

 

Billi F 

Bara att samlas och lyncha dom 

på Stortorget med tjära och fjädrar funkar bra. 

Gilla · Svar · 1 · den 13 februari 2016 00:54 

 

Ola K 

Svetsare våldtar också. 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 04:38 

 

Karin N 

Hitintills har du inte sagt eller gjort något vettigt. Det bästa du kan göra Löfven AVGÅ 

Gilla · Svar · 3 · den 22 januari 2016 05:39 

 

Karl S 

Det er idioter som styr landet. 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 06:30 
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Hans G 

Va f.. är du helt blåögd. Är det verkligen så att det är de svenska tjejerna som är de skyldiga.? 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 06:33 

 

Oliver E 

Detta är inte Statsministerns fel  

Det är dessa hela Svenska kvinnor rörelse fel 

Det är Alkoholistens Gudrun Schymans fel 

Det är Rosleana Domeninska från Vänsterpararasiter fel 

Det är Mona Sahlins fel 

Det är alla kvinnor rörelsen fel 

Varför ? 

För det är vad just vad denna kvinnor rörelsen vill 

Dom kämpar inte för någon kvinnas rättigheter 

Utan dom vill vara män och är avundsjuka på männens liv 

Så för att Lövfen ska vara Statsminister så måste han slicka på flatornas och HBTQ rörelsens 

röv 

Han har inget med sitt uttalande att göra  

Utan han är deras ansikte utåt 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 07:01 

 

Kolya K 

Bra Sagt!!! 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 16:37 

 

Tony S 

där sa du något 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 21:08 

 

Tom M 

. 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 16:21 

 

Lars-Eric J 

Om invandrare begår sexualbrott, så måste väl de brotten vara invandrarrelaterade 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 08:06 

 

Anders L 

Om man inte kan se skillnad på ett organiserat massövergrepp och att bi klämd på rumpan på 

krogen så klarar man nog inte av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. 

Gilla · Svar · 3 · den 22 januari 2016 08:52 
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Ingrid O 

Vi har, tyvärr, en mycket dålig statsminister. 

Gilla · Svar · 3 · den 22 januari 2016 09:30 

 

John V 

Karn är idiot . Utan tvekan 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 09:31 

 

Andreas B 

Han fortsatter vara sjukt naiv.....nyval tack. 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 11:15 

 

Bjarne K 

Er statsministeren i Sverige anencefal ? 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 11:28 

 

Henk W 

Did the people from Afghanistan who raped woman not immigrate to Sweden?? 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 11:49 

 

Tony S 

han kan kanske svetsa men sveriges historik är han jä_ligt dålig på, ja om det inte gäller SD 

såklart då går han fram med förstoringsglas både bildligt och verbalt. Vet väl inte om jag är 

någon SD-are men man uppskattar ju när det finns partiledare som håller sig till fakta, 

verklighet och vill leva i nuet och inte i det förgågna 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 11:53 

 

Tony S 

Lövet älskar merparten av svenska medborgare så till den grad att han mer än gärnakränker 

oss 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 11:59 

 

Jonas L 

Vilken blind tragisk stadsminister. Allt för att få röster. 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 13:39 

 

Kent-Erik R 

Synes synd på dere som har en slik statsminister som håner sitt eget folk. 

Gilla · Svar · 1 · den 22 januari 2016 14:14 

 

Tommy G 

Jag tror äckelgubben projicerar sitt eget tafsande på flickor på oss andra. 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 14:14 



27 

 

Tommy G 

Hur kan man annars tolka hans uttalande? Han fördömer men påstår samtidigt att det är typ 

"normalt svenskt beteende"? 

 

Det är nog dags att gräva lite i äcklets historia... 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 14:20 

 

Jari K 

Röfen, ta dig i arslet. 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 14:34 

 

Erik B 

Sexuella övergrepp är relaterade till Stefan Löfvén 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 14:39 

 

Robert B 

En annan bild av det hela: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646... 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 14:59 · Har redigerats 

 

Peter H 

Nä fan får bli en fredagsreflektion... Risk för stavfel och meningsbyggnadsfel läses på egen 

bevåg eller bara hoppa över upp till er!! 

 

Hur kunde det hända?? Idag har ordet feminist blivit en svordom. Eller i alla fall, inget som är 

bra!! Ja kanske inte för alla finns fortfarande politiker och journalister lite andra som 

gladligen påstår sig vara just feminister!! 

 

Men i verkligheten där har ordet feminist sedan rätt länge fått en negativ klang. I verkligheten 

är feminism helt förknippat med idioti, mansförakt, öhh konstiga kissa på dig kurser?? En 

skev verklighetsuppfattning... Ja bara usch.. 

 

De som kallar sig feminister, skrattas det åt. Inte konstigt alls, då feminist kidnappats av 

vänsterfolk. Idag finns inte feminism utan bara vänsterfeminism!! Hur kan detta ha fått ske?? 

Feminism är bra!! Men vänsterfeminism är dåligt! Vill till och med påstå att den är rent 

skadlig och en fara för kvinnor!! 

 

Det är på tiden att återinföra feminism för aldrig någonsin har just feminism behövts mer!! 

Ändå är det kidnappat och feminismen, verkar vara menat i att segregera samhället. Idag ses 

det som seger att se till att kvinnor och män får skilda badtider, kanske olika 

tunnelbanevagnar mm.. Feminister har genom vänstern tagit den till sin sak!! Gjort att verkligt 

arbete i jämställdhet har fått stå tillbaka!! 

 

Jag erkänner, jag är ingen feminist. Men för den skull tycker jag lika lön för lika arbete är en 

självklarhet!! Lika självklar som det skulle vara omöjligt med min uppfostran och kultur att 
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kunna få ihop ett gäng som skulle gå ut för att omringa kvinnor och tafsa våldföra misshandla 

dem.. Nej men de har inget med feminism att göra!! De har med Svenska värderingar att 

göra.. 

 

Jag tycker att kvinnor och män faktiskt är olika!! Men för den skull måste man självklart 

respektera varandra och sina olikheter... Sedan tycker jag självklart att både kvinnor och män 

har samma rättigheter. Oavsett om det gäller lön, trygghet skola etc etc. Men visst vi är olika, 

men ändå jämlika!! Ändå är jag ingen feminist för detta är bara sunt förnuft. Enkelt vår 

Svenska kultur som gjort mig till den jag är!!! 

 

När jag då hör vänsterfeminister stå och förtala de "Svenska" männen blir jag upprörd ja rent 

av förbannad.. För deras verklighet stämmer inte med verkligheten!! Ge fan i att dra alla män 

över samma kam!! DET ÄR SKILLNAD PÅ KULTURER OCH DETTA ÄR SANNINGEN, 

DET VET ALLA!! Därför ses feminister idag med förakt från de som lever i verkligheten!! 

Vilket inte är bra för feminism behövs men inte vänsterfeminism!! 

 

Feminister måste stå på barriären och skrika sig blåa. Vi importerar en kvinnosyn som jag tror 

aldrig funnits i Sverige!! I alla fall en tillbakagång till medeltiden. För aldrig innan hört talas 

om mansgäng som ger sig ut på kvinnojakt i Sverige tidigare!! Vårt trygga Sverige är på väg 

försvinna och floskler gör det möjligt. De kallar det all kultur ändras men vill vi ändra den till 

en rent kvinnofientlig sådan?? 

 

Inse att kultur är avgörande!! Tillåt inte folk, som inte vill leva efter våran kultur och 

kvinnosyn att komma hit!! Väldigt enkelt vill man inte bli en Svensk man. Med allt detta 

innebär som Svenska värderingar. Då har man inte i Sverige att göra... För pizza är en maträtt 

inte kultur..  

 

Kultur är ett samhällsklister och en nödvändighet för att bygga ett land ett klister som håller 

ihop folket till en enad röst är en nödvändighet för att undvika splittring segregation och att 

alla vill dra sitt strå till stacken..  

 

Så snälla feminister ta tillbaka feminismen från vänstern det är en nödvändighet!! För skilda 

badtider otrygghet är inte SVENSK KULTUR OCH SÅ ÄR DET!! 

Gilla · Svar · 4 · den 22 januari 2016 14:59 

 

Sara M 

Olämpligt?? Är det olämpligt att våldta någon? Han menar nog snarare olägligt, för sig själv!! 

Det ser ju inte bra ut och till sin hjälp har han polisen som medvetet mörkar. Ett mer 

oansvarigt sätt att hantera situationen får man leta efter!!Gilla · Svar · 4 · den 22 januari 

2016 15:53 
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Ari S 

Finns det några bögar som kunde vålta den jäveln så kanske han förstår hur det ligger till i 

Sverige. Sen ska puckot avgå 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 23:03 

 

David C 

http://www.frontpagemag.com/.../1-4-swedish-women-will-be... 

 

Håkan J 

Det är väl inte konstigt att när man går in på Nyheter idag! så skränas det ljudligt av folk som 

tror att skämtpartiet SD skulle sitta på alla lösningar????? någon skrev här idag "gör dig en 

tjänst och tag av skygglapparna" det uttalet tycker jag stämmer alldeles förträffligt på SD 

anhängare! ni ser och söker bara efter en sak allt annat märker ni inte av! Ganska stolt 

Socialdemokrat!!!!! 

Gilla · Svar · den 22 januari 2016 23:41 

 

Peter S 

Nej, alla sexuella övergrepp har inte med massinvandringen att göra. Jag tror faktiskt ingen 

ens har påstått det. Men där nyanlända eller relativt nyanlända invandrare, oftast från MENA, 

utför sexuella övergrepp har de ju med invandring att göra. Vore de inte här så skulle de inte 

ha begått dessa övergrepp här. Men jag håller med om att invandring i sig inte har med 

sexuella övergrepp att göra, däremot har kulturen varifrån gärningsmännen i aktuella fall 

kommer ifrån i allra högsta grad med sexuella övergrepp att göra. 

 

Nej, inte alla invandrare begår sexuella övergrepp, fakta är att det är ett fenomenalt litet antal 

som påstår det. Men tendensen, strukturerna inom gruppen visar på kulturens inverkan. 

Gilla · Svar · den 23 januari 2016 00:27 

 

Sverker N 

Vad säger du om den här jämförelsen då? 

https://www.youtube.com/watch?v=8IDweyTBkRk 

Gilla · Svar · den 30 januari 2016 16:29 

 

Berit P 

Större idiot får man leta efter, jävla stolpskott. Du kränker både svenska män och kvinnor. 

Gilla · Svar · 2 · den 23 januari 2016 00:34 

 

Jon B 

Vadå olämpligt din idiot? 

Det är olagligt!! 

Gilla · Svar · 3 · den 23 januari 2016 02:25 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8IDweyTBkRk
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Mikael L 

hur fan kan man va så dum å ta upp att tre raggare våldtagit nån? tråden handlar om att det 

räcker väl med de problem vi har å behöver ju inte förstärka dom 10ggr å sen sitta med 

huvudet ner i sanden å tro allt är påhittat, deras kvinnosyn är för fan från stenåldern... 

Gilla · Svar · den 23 januari 2016 02:28 

 

Ake A 

LEVENS DIAMANTTER ALLA OPPE SVERIKES UNDERGONG 

Gilla · Svar · den 23 januari 2016 02:34 

 

Per L 

Löfvén försvarar indirekt sexuella övergrepp och feministerna tiger eller håller med. 

Sverige är i topp när det gäller jämlikhet mellan könen, enligt globalt index. 

Syrien är sist. 

Sverige tar emot flest invandrare från Syrien. 

Enkel matematik. 

Det är som att beställa sexuella övergrepp. 

Löfvén är feminist enligt honom själv. 

Sverige har en feministisk regering, enligt dom själva. 

Det verkar som om svenska kvinnor skulle ha det betydligt bättre under en 

icke-feministisk regering. 

Gilla · Svar · 3 · den 23 januari 2016 02:42 

 

Teddy C 

Han är fan ingen feminist med det utalande som förminskar dem som har varit med om 

sexuella övergrepp.  

Jag håller med dig, den här "feministska" regeringen är skit för kvinnor, barn och män som 

utsätts för sexuella övergrepp. 

Gilla · Svar · 2 · den 23 januari 2016 12:26 

 

Christina M 

Fult att ljuga 

Gilla · Svar · den 23 januari 2016 03:19 

 

Lars B 

Pinsamt hur rädd han är för att förlora ännu fler röster så han fortsätter att mörka och ljuga. 

Det har aldrig funnits såhär mycket trakasserier och våldtäkter. 

BRÅ har tillockmed tagit bort endel statestik över gruppvåldtäckter,då endel grupper va så 

oerhört påtaglig överrepresenterade och detta skulle somvanligt mörkas för de kunde skapa 

rasism. 

Fruktansvärt arrogant att hävda att vi bara skal vara bestämda och tydliga. 

Tror knappast de räcker vid de nya fenomenet med gruppvåldtäckter med över tio personer. 

Gilla · Svar · 2 · den 23 januari 2016 03:54 
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Nicolas B 

Han har importerat islam och brottslighet. 

Det är bäst om han avgår. 

Gilla · Svar · 2 · den 23 januari 2016 05:22 

 

Joakim B 

Löfven är ett jävla kräk som vanligt. 

Gilla · Svar · 1 · den 23 januari 2016 06:57 

 

Carl-Johan P 

Svetsaren är helt romson i skallen... 

Gilla · Svar · den 23 januari 2016 07:01 

 

Elias F 

Kolla intervjun och jämför texten KÄLLKRITIK? 

Gilla · Svar · den 23 januari 2016 08:37 

 

Eva A 

Är inte måttet rågat snart ? 

Gilla · Svar · den 23 januari 2016 09:04 

 

Marcus P 

Men detta är ju inga nyheter! Det fick man väl ändå lära sig när man växte upp att man inte 

ska dra alla över en kam för att några idioter begått vidriga gärningar? Tyvärr sätter de flesta 

människor fokus på fel människor, det är ju kvinnorna vi ska stötta! Och den enda egentliga 

gemensamma nämnaren för dom som begår de här brotten, är att dom är män. Hemska 

människor finns i alla färger, samhällen och kulturer. 

Gilla · Svar · den 23 januari 2016 14:34 

 

Jonny F 

Han är en idiot och vore bäst nu om han skulle avgå .Det kommer nog bli mkt värre nu i 

sverige om han inte skärper sig om han nu ens blir bättre.Rena skämtet och ingenting har 

blivit bättre med partiet socialdemokraterna som nu ska vara arbetarparti.Aldrig mera dom för 

nu gäller Sverigedemokraterna inget annat så det blir ändring i landet i nästa val.Hoppas det 

blir så. 

Gilla · Svar · den 23 januari 2016 18:09 

 

Ramona F 

Nej, de vidriga sexuella övergreppen har inga kopplingar till invandringen, men det har allt att 

göra med de män och så kallade ensamkommande barn som Löfven och hans kompisar 

Romson, Sjöstedt och Alliansen stod och rullade och fortfarande rullar ut röda mattan för. 

Dessa män, i de flesta fall uppvuxna med enbart en Koran i handen, ser enbart "horor" när de 

ser fria västerländska kvinnor. Det är fullt legalt för dessa obildade barbarer att ta vad de vill 

ha av dessa "horor", för det säger Koranen är helt okej. Och här kan du själv se vad en av de 

mest populära imamerna för sunnimuslimer tycker. Han håller nämligen med barbarerna 
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eftersom han är en själv och lär ut dem att vara just barbarer mot fria västerländska kvinnor 

eftersom de inte har förstånd nog att skyla sin kropp bakom ett lakan. Den här filmen borde 

visas i Sveriges riksdag varje morgon under ett helt år. Så lång tid lär det väl ta innan 

ledmöterna begriper!  

Gilla · Svar · 1 · den 24 januari 2016 04:50 

 

David C 

Maybe he should google "Sweden Rape Capital of the World"? I guess that the Swedish 

people is not aware of the statistics. As far as I can see, right now, Sweden is a country where 

the information is strongly censored. 

 

http://www.frontpagemag.com/.../1-4-swedish-women-will-be... 

Gilla · Svar · 4 · den 24 januari 2016 06:16 · Har redigerats 

 

Hans K 

Människor i nöd skall ett land som Sverige hjälpa, men de här killarna skall helt enkelt kastas 

ut. 

Om det sedan finns svenska killar som beter sig så här eller killar som är andra generationens 

invandrare med svenskt medborgarskap, skall de lagföras på sedvanligt sätt och hårda straff 

skall utdelas. 

Att som Stefan Löfven stå i en internationell TV intervju och påstå att detta inte är 

invandrarrelaterat är att förudmjuka både infödda svenskar och de som varit här ett antal år 

och kommit in i samhället. 

Faktum är att i dag tror jag de gamla betongsossarna saknar Juholt, så fruktansvärt illa är det. 

Gilla · Svar · den 24 januari 2016 06:23 

 

Nicolas B 

Människor formas av sin religion och samhället dom lever i. 

Muslimer och kristna har helt olika värderingar.  

Det är svårt att leva tillsammans 

Gilla · Svar · 1 · den 24 januari 2016 06:54 

 

Hans R 

Stefan, nu får du sluta med drogerna och landa i verkligheten. Vad fan menar du. Det är inte " 

lämpligt" att tjejer utsätts för sexuella övergrepp. Det är för fan olagligt ditt jävla pucko. 

AVGÅ NU människa 

Gilla · Svar · den 24 januari 2016 10:03 

 

Goran Jan W 

Hur i H-E kan en Statsminister yttra sig så tokigt, inte bara ful som en gris men även dum som 

en gås... Koranen, Kanun och andra Hadeets påtalar att det är OK med övergrepp och 

våldtäckt mot s.k. otrogna kvinnor... Förstår att denne tok har Margot Wallström som 

utrikesminister. Ursäkta uttrcket men vilka jävla idioter... 

Gilla · Svar · den 24 januari 2016 15:28 
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Bobby O 

För att vara sarkastisk så har han rätt tar han inte tillräckligt med dom som har denna 

inställningen så kommer det att bli lag att få sextrakassera tjejer och kvinnor som klär sig som 

svenskar gör har han tur hinner han införa samma regler som dom har i Saudiarabien. Jag tror 

det är dit Löfven. Åsa, Margot och Fridolin vill 

Gilla · Svar · den 24 januari 2016 15:29 

 

Joakim E 

Att vi har en statsminister som står och ljuger rakt ut om något som ær så uppenbart sæger ju 

en hel del om hur illa stællt læget faktiuskt ær i Sverige.. 

Gilla · Svar · 1 · den 24 januari 2016 18:07 

 

Sven N 

Följnade inlägg gjorde jag i lördags, men det blev borttaget av någon, så jag fortsätter lägga in 

det, tills det får vara kvar... 

 

Vi får väl bara hoppas att allt detta som nu uppdagas på något sätt kan leda till nyval, för den 

nuvarande regeringen borde kunna misstroendeförklaras när uppgifter om sådana här ytterst 

allvarliga och demokratihotande mörkläggningar som involverar polischefen, massmedia och 

antagligen dessutom regeringstoppen självt, kommer fram i ljuset. 

Vi ska inte acceptera att vår demokrati förtvinar och att massmedia verkar styras från toppen, 

så att folkets uppmärksamhet avleds från sanningen om invandringen och vad den kommer 

kosta oss i slutändan. 

Det har ju gått så långt med de dagliga mångmiljardlånen från utlandet för att bekosta detta 

spektaklet, att det hotar rikets säkerhet. Politikerna borde kanske titta på "lyxfällan" på TV 

och lära sig lite om vad som händer när man lever över sina tillgångar under en längre tid... 

Jag har jobbat hårt hela mitt liv, men ser nu välfärdssamhället som mina förfäder varit med att 

bygga upp raseras på bara något decennium och att mina stackars föräldrar får sina redan 

skrattretande låga pensioner sänkta och knappt har råd att försörja sig längre. 

Vart sjukvården är på väg ska vi bara inte börja tala om... 

Givetvis ska vi hälpa de som verkligen behöver det (till exempel kristna minoriteter som nu 

nästan är utrotade av IS, såsom yazidier etc) och de som verkligen flyr ett krig. De som å 

andra sidan bara vill ha bättre levnadsstandard (uppenbarligen största delen av de som nu 

kommer hit), välkomnas hit av lättrogna studenter i färgglada sjalar och får permanent 

uppehållstillstånd, varpå de därefter tar hela släkten hit som då får pengar, lägenheter, 

pensioner, etc. och utnyttjar vårt skattesystem och välfärden utan att ha behövt bidra på något 

sätt... 

Nä, vi ska börja våga tala om det vi tycker är fel och inte acceptera att man trycks ned och 

kallas rasist för att man vågar tala om sanningen om invandringen och vad vi tvingas välja 

bort i framtiden. 

Vågar tex. Stefan Löfven eller Åsa Romson gå själva på bio i Malmö på kvällen? Många jag 

känner gör det inte längre... 

Ska vi behöva leva så här? 

Gilla · Svar · 4 · den 25 januari 2016 08:10 
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Roger L 

100% invandrare hittills 

Gilla · Svar · den 24 januari 2016 23:52 

 

Ernst P 

nej men den sinnes sjuka ökningen beror på alla idioter som som ni släpp in i detta land mot 

vår vilja dags att sparka alla i regeringen nu alla från vänster till höger och det utan lön,bonus 

och pension gå direkt till a-kassa som vi andra 

Gilla · Svar · 1 · den 25 januari 2016 09:46 

 

Sven A 

Verkligheten säger en sak, Löfven en annan. Övergrepp på badhus, gruppvåldtäkter, 

övergrepp i grupp på festivaler och konserter.. Dessa problem uppkom med den allt mer 

ökande flyktinglavinen över gränserna. Så, jo visst fan har det med invandringen att göra. 

Gilla · Svar · 1 · den 25 januari 2016 13:35 

 

Tina N 

How would you describe this man? Shameless? A liar? Incompetent? Or an idiot? He actually 

stated that Swedish guys are rapists and raping women for many many years ago. What 

currently happened in Germany and Sweden, where a group of muslim arabs sexually 

attacked our women is apparently normal, according to Löfven. 

Gilla · Svar · den 25 januari 2016 14:18 

 

David C 

http://www.frontpagemag.com/.../1-4-swedish-women-will-be... 

Gilla · Svar · den 25 januari 2016 14:28 

 

Bernt L M 

Bara för att du Stefan Löfvén är blind och naiv och inte förstår sambandet mellan sexuella 

trakasserier och invandrade asylsökande från muslimska länder så ska du inte tro att vi är lika 

dumma.  

 

Välkommen till verkligheten någon gång. Du var ju i Mölndal igår. En 15-årig mördare. 

Asylsökande flyktingman. Det är sällan de är barn i tonåren. En del är 20 år äldre än vad de 

anger. Det går bra att lura Svenska myndigheter och politiker när de är så späda och korta. 

Undrar vad som händer när de ska pensioneras vid 85 år. 

 

Blir inte den 15-årige mördaren utvisad efter avkänat straff utan dalltad med av sociala 

myndigheter blir det väl ett ramaskri på sociala medier. 

Gilla · Svar · den 25 januari 2016 21:16 
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Bernt L M 

Hisbolla ledarens son som vet vad islam och koran står för har sagt att demokrati och islam är 

oförenligt. 

Gilla · Svar · den 25 januari 2016 21:23 

 

Sophia K 

Jag älskar hur många rasister det finns i kommentarerna. 

Gilla · Svar · den 26 januari 2016 02:30 

 

Sverker N 

Kan bara konstatera att du blivit utsatt för Polisens/medias/sjuklöverns skadliga kod som 

numera polisen döpt till R291! 

R291 = total mörkning av invandringens konsekvenser 

Gilla · Svar · den 30 januari 2016 16:22 

 

Henrik N 

Vad skönt att höra, jag som just trodde att det var just så, tänk så fel man kan ha, tur att de 

som vet bättre ger oss en klar och tydlig bild av det hela, 

Gilla · Svar · den 26 januari 2016 04:26 

 

Brittmarie E 

Då skulle vi haft många övergrepp gjorda av invandrare länge...invandring har vi haft länge. 

Var det lika när alla från Jugoslavien kom hit också ? När det är bevisat att det är en 

asylsökande som våldtagit någon så ska den straffas lika som en svensk så klart , men alla 

svenskar som gör samma sak då...har ni glömt dem. De har ju inga problem från krig eller 

nått. Alla svenska män som sätter på spädbarn t.o.m ......ganska vanligt att medelåldera 

svenska kvinnor blivit våldtagna av sina släktingar också.Svenska gifta män som våldtar och 

slår sina kvinnor. Är ju snart det vanligaste när kvinnor har psykiska problem....dålig barndom 

säger vi då. Vi måste kunna prata lika om alla folkgrupper i Sverige. Jag förbjöd min dotter att 

åka till en stadsdel här när hon gick gymnasiet för där blev tjejer våldtagna ute i 

bostadsområdet......det var svenskar och 20 år sedan. Ni kommer skrika idiot när jag skickat 

detta men det bryr mig inte. Det måste gå göra något åt detta...sysselsätta de asylsökande, 

blanda dem med svenskarna , tala om vad som gäller i Sverige ( det är det ingen som gör ) 

Privata startar asylboenden och sedan är de bara intresserad av pengar. Hoppas det blir bättre 

nu när det inte kommer så himla många varje vecka utan att vi hinner integrera dem. Här är 

det inga problem med asylsökande...många volontärer och föreningar som tar hand om dem.. 

de är i fotbollslag , åker skidor,tävlar i löpning på sommaren, spelar in skivor med musik, ( 

men någon måste ju ta hand om dem, men sen är de inte blyga ) .....de gillar att sporta och inte 

rädd för att testa nya saker... men självklart funkar ju inte detta om svenskarna är rädda 

människor från annat land och skyller allt på dem. Nu är det en svensk på radio som 

misshandlat sin sambo och försökt mörda henne i flera år.....nu åker han fast ( inte utlänning 

alltså). 

Gilla · Svar · den 26 januari 2016 13:33 
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Sverker N 

Kan bara konstatera att du blivit utsatt för Polisens/medias/sjuklöverns skadliga kod som 

numera polisen döpt till R291! 

R291 = total mörkning av invandringens konsekvenser 

Gilla · Svar · den 30 januari 2016 07:21 

 

Stefan L 

vike dåre till statsminister,, 

Gilla · Svar · den 26 januari 2016 12:27 

 

Várkonyi Z 

Vad kan man förvänta sig av en fd svetsare... 

Gilla · Svar · den 27 januari 2016 01:02 

 

Nicolas B 

Precis. 

Det finns välutbildade människor i samhället,men dom duger inte för social demokrati 

Gilla · Svar · den 27 januari 2016 04:40 

 

János C 

Garanterad Världens största idiot ! Fattar inte hur kunda han bli Statsminister ? 

Gilla · Svar · den 27 januari 2016 12:25 

 

Anita D 

Avgå omedelbart! 

Gilla · Svar · den 27 januari 2016 13:56 

 

Leif Å 

Alla ni tjejer som inte längre vågar gå ut om kvällarna, och alla ni föräldrar som inte vågar 

låta era flickor gå ut, rösta bort Lövet S, och Batra, M i nästa val. Det är dom som är roten till 

allt det onda som vi ser nu. Dom enda som kan återställa ordningen nu är SD, dom kommer 

att avsätta rikspolischefen också, var så säker! Han tar ju mördarens parti emot er, sådan har 

världen blivit för er och oss alla. 

Gilla · Svar · 1 · den 28 januari 2016 07:51 

 

Thiago C 

Pajas 

Gilla · Svar · den 28 januari 2016 12:47 

 

Mikael P 

http://www.d-intl.com/.../muslimer-kraftigt.../ 

Gilla · Svar · den 28 januari 2016 14:25 

 



37 

 

Sverker Nilsson 

Helt uppenbart att regering/sjuklövern annvänder sig av skadlig kod R291 och mörkar 

Gilla · Svar · den 31 januari 2016 09:31 

 

Henrik T 

Sweden own Bagdad Bob 

Gilla · Svar · den 3 februari 2016 07:49 

 

Hans E 

Ok! Redationen har frågat en(1) polis som säger att det mest är folk från mellanöstern. Detta 

kallas inte journalistik utan att sprida rykten. Det krävs riktiga faktaunderlag för att uttala sig 

om så här viktiga saker. 

Gilla · Svar · den 3 februari 2016 11:37 

 

Billi F 

Så han menar att det är Svenska män som är förövarna med andra ord ! 

Gilla · Svar · den 11 februari 2016 02:17 

 

Billi F 

Han våldtar folket själv genom andra och skyler på folket som vanligt. 

Gilla · Svar · den 13 februari 2016 00:57 

 

Kristoffer Y 

MEN SJÄLVKLART ÄR DET DOM SOM VÅLDTAR! Va fan, Koranen bjuder dom att 

våldta de kvinnor som inte har slöjor. Det är liskom hela jävla iden med Islam. Sex,föröka sig, 

sprida sig.  

 

Det är en bestraffning som Allah själv har lagt ut. Så, nej övergrepp uppmuntras INTE i deras 

kultur för INGEN kvinna går utan slöja i deras land. 

 

Uffe J är en komplett jubelnolla, som inte vet ett skit om Islam. 

Gilla · Svar · den 17 februari 2016 13:29 

 

Jimmy B 

Att han fortfarande lever. 

Gilla · Svar · den 26 februari 2016 17:31 

 

Petra C 

Stå och ljuga folket rakt upp i ansiktet, nä fy för. Se till att våga publicera hur fördelningen 

ligger på sexuella brott bland svenskar och invandrare. Det vågar ni inte. Det är väl självklart 

att vi haft sexualbrott i Sverige alltid. Men kom inte och säg att det inte ökat med den stora 

invandringen. De 6 gruppvåldtäkter som begåtts de senaste åren har alla begåtts av icke 

svenskar.. Och varför mörkas så mycket som gäller detta ämnet. Sluta förminska allvaret i och 

konsekvenserna för brottsoffren som kanske aldrig blir människor igen. 

Gilla · Svar · den 26 februari 2016 23:31 
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Pär W 

vilken pajas. snacka om att han marginaliserar all kvinnor. Jag har arbetat i Sthlm nattetid i 

flera år. Jag kan inte acceptera det han säger. 

Gilla · Svar · den 9 mars 2016 11:16 

 

Stefan A 

Stolle. 

Gilla · Svar · den 9 mars 2016 12:24 

 

Johnny S 

IQ mums mums 

Gilla · Svar · den 9 mars 2016 12:34 

 

Tommy E 

Vilken jävla planet har du hållit hus på sista tiden? 

Gilla · Svar · den 9 mars 2016 13:35 

 

Rolf P 

Är han som kallar sig Sveriges statsminister inte läskunnig 

Gilla · Svar · den 9 mars 2016 23:57 

 

Özcan Y 

Tror Löfven kommer gå samma öde som Palme snart Han är ju bara blåst 

Gilla · Svar · den 10 mars 2016 04:38 

 

Pierre W 

Pinocchio! 

Gilla · Svar · den 10 mars 2016 14:52 

 

Peter L  

Åvgå så kanske ngn glömt dig om tio år och du kan åter vistas ute 

Gilla · Svar · den 11 mars 2016 01:25 

 

Tomas F 

Herregud! Det kan fantamig knappast bli pinsammare än detta. Snacka om skitenödigt 

framkrystat globalistpiss! 

 

Erkänna att man varit dumnaiv och gjort fel? Ånej. Sanningsministeriet i nordkorea light kör 

på fullt ut, världens mest hjärntvättade valboskap har ju köpt all denna skit i två decennier nu 

så varför inte lite till. 

 

Kom ihåg nu allihopa, den ideologiska massinvasionen där gränskoll är likställd med rasism 

ska öras ner i halsen på folk med tvång och röstar du "fel" blir du kickad från facket.  
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Till råga på allt är detta självfallet oerhört ekonomiskt lönsamt, så lönsamt att vi går ner på 

knäna och behöver begagna oss av massiva belåningar trots dom tomma ladorna för att 

fortsätta bekosta skiten. 

Världens bästa land. 

 

Sedan gasar världens i särklass mest begåvade statsminister på i regimpravda och kläcker ur 

sig saker som att ånej..alkohol har ingenting med alkoholism att göra, Paristragedig kan 

knappast länkas till massig import av totalt okontrollerat kriminellt och extremreligiöst smuts 

från gud vet var (kom ihåg, alla dessa ska ju vara stackars snyftsnyft Syrier, lustigt att 

majoriteten är afrikaner och afghaner utan några som helst de fakto skyddsbehov annat än 

gratisbidrag i dårarnas paradis diedummeschwedenland). 

 

Ty masstafsningar utförda av grupper om tusentalet bidragsturister med underbar värdegrund, 

könsseparerade badhus pga alla dessa mohammed..jagmenar kalle och olle som inte kan ge 

fan i att onanera öppet so fort dom ser en tjej utan tält på sig och nedbrunna asylboenden på 

löpande band är ju åh så urgamla helsvenska traditioner. Helst ska allting lastas på SD om 

man kan, folk i DDR DÖ diktaturen är ju hjärntvättade till att köpa precis allting, bara man får 

sina ryggdunkar och ingen kallar en "rasist" på jobbfikat dagen efter. 

 

Det är så patetiskt att man fan inte längre vet ifall man ska skratta eller gråta menmen, nästa 

gång en grupp "svenskar" gruppvåldtar på en Finlandsfärja för att när färjan anländer i 

Finnland där man inte lier av ett sanningsministerium modell nordkorea light, hastigt och 

lustigt förvandlas till identitetslösa somalier. Bit bara ihop och kom ihåg, det KUNDE liiiika 

gärna varit en bunt budhistiska eskimååer, allt annat är rasistiskt i dårarnas pardis svärje. 

Gilla · Svar · den 11 mars 2016 23:56 

 

Cai M 

Nähä?  

Skogsbränder är inte heller relaterade med eld. 

Gilla · Svar · den 11 mars 2016 23:36 

 

Mia S 

Va ända ini helsike menar du med detta 

Tänk två ggr innan du uttalar dig. Jag utgår ifrån att du är rättciterad. 

Vad är det du inte fattar läser du det som skrivs och sägs i media? Fy tusan 

Vi är många som har fått nog!!!!!!!! 

 

Gunnar O 

Socialdemokraterna ett parti med floskler. Undra om Löfven tror på det själv. Var är din 

beskyddarinstinkt Löfven ? Eller tycker du så förbålt synd om dessa tafsare så det inte är mer 

än rätt att kvinnor ska stå ut med detta. Nej ut med dom från badhusen eller var det må vara. 

Vi måste väl stå upp för det som är vårat. Våra värderingar. Rakryggade och stolta. 

Gilla · Svar · den 14 mars 2016 17:47 
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Bilaga 3 

I Göteborg jagas mörkhyad våldtäktsman, i Östersund varnas kvinnor för att gå ut 

ensamma 

 

Ett flertal kvinnoöverfall har under de senaste veckorna skett i Östersunds centrum. På bilden 

ses centralt belägna Storgatan. Foto: Jesús Corrius. 

SEXUALBROTTSEPIDEMIN I Östersund har flera kvinnoöverfall skett på sista tiden. 

På måndagen gick polisen ut med en varning. Man avråder kvinnor för att gå ut 

ensamma på sena kvällar och nätter. I Göteborg blev en kvinna på måndagskvällen 

överfallen och utsatt för ett våldtäktsförsök. Överfallet skedde i det illa beryktade, 

invandrardominerade stadsdelen Bergsjön, i nordöstra Göteborgsområdet. 

Gärningsmannen beskrivs som en mörkhyad tonårsyngling. 

Avpixlat berättade i en artikel som publicerades på måndagen om det kvinnoöverfall som 

skedde i centrala Östersund natten mot söndag. En kvinna blev då överfallen och utsatt för ett 

våldtäktsförsök av tre gärningsmän. Samtliga tre gärningsmän är troligen, att döma av de 

signalementsuppgifter den utsatta kvinnan lämnat, invandrare. 

Överfallet under natten mot söndag var dock bara ett av flera överfall mot kvinnor och flickor 

som skett i Östersund på sista tiden. Sedan den 20 februari, dvs. sedan drygt två veckor 

tillbaks, har hela sex kvinnoöverfall anmälts i staden. I samtliga fall har det varit fråga om 
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oprovocerade överfall, där offren inte känt gärningsmannen/-männen, och där offren utsatts 

för våld och/eller sexuella övergrepp. Detta berättade Stephen Jerand, polisområdeschef i 

Östersund, vid en presskonferens på måndagen. 

Under presskonferensen framkom också att det inte bara är vuxna kvinnor som utsatts för våld 

och sexövergrepp. En av de aktuella anmälningarna gäller att flickor i 10-årsåldern ska ha 

ofredats på busstorget i Östersund. Polisen har än så länge bara lyckats identifiera en 

misstänkt gärningsman, som tros ha deltagit i ett av kvinnoöverfallen. Han misstänks ha 

deltagit i en misshandel av en kvinna den 26 februari. Han sitter nu anhållen. Han greps i 

Tyskland efter att han flytt från landet. 

Det stora antalet anmälda kvinnoöverfall och det faktum att polisen bara lyckats identifiera 

och gripa en misstänkt gärningsman har lett till att man nu går ut med en varning. Vid 

måndagens presskonferens avrådde polisområdeschefen uttryckligen kvinnor från att röra sig 

ensamma utomhus i Östersund på sena kvällar och nätter. En av de uppmaningar han gav till 

stadens kvinnor var: 

– Ordna skjuts eller gå i grupp! 

Jämtlandspolisen påstår sig ta de många kvinnoöverfallen i Östersund på stort allvar och säger 

sig vara mycket måna om att brotten ska utredas och gärningsmännen lagföras. Man vädjar 

också till allmänheten om tips och vittnesuppgifter. Vid presskonferensen uppges 

polisområdeschefen bland annat ha sagt: 

– Det rör sig folk i centrala stan, någon måste ha sett eller hört något. 

Det framstår med denna bakgrund som märkligt att polisen inte offentliggör så fullständiga 

signalement som möjligt på samtliga gärningsmän som misstänks ha varit inblandade i de 

olika kvinnoöverfallen. Såvitt Avpixlat kunnat utröna har signalement bara offentliggjorts i ett 

av fallen, nämligen det våldtäktsförsök som skedde under natten mot söndag den gångna 

helgen. 

* * * 
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Enligt polisens rapportering ska måndagskvällens våldtäktsförsök i Göteborgsförorten 

Bergsjön ha skett i närheten av denna spårvagnshållplats vid Galileis väg. Foto: Bulver. 

En kvinna i Göteborg utsattes för ett våldtäktsförsök strax efter kl. 20 på måndagskvällen. 

Kvinnan åkte spårvagn mot Bergsjön, i nordöstra Göteborgsområdet. På spårvagnen lade hon 

märke till en yngling som befann sig i sällskap med två andra personer. De två andra 

personerna klev av vid Runstavsgatan respektive Allhelgonakyrkan, men ynglingen åkte 

vidare. 

Kvinnan klev av vid Galileis gata och började gå i riktning mot Keplers gata. I höjd med 

Keplers gata 65 blev hon överfallen och neddragen på marken av en främmande person. Det 

visade sig vara den yngling hon tidigare sett på spårvagnen. Kvinnan lyckades dock slå sig fri 

innan ynglingen hann fullborda övergreppet. Ynglingen ska då ha flytt från platsen. Kvinnan 

har berättat att han sprang via en cykelbana mot Astronomgatan. 

Den utsatta kvinnan ska lyckligtvis ha klarat sig utan fysiska skador. Ynglingen som begick 

överfallet har inte identifierats eller gripits. I polisens rapportering uppges följande 

signalement: 



4 

 

Han tros vara c:a 16 – 17 år gammal. Han är c:a 170 cm lång, normalbyggd och mörkhyad. 

Han hade en liten mustasch. Han var då brottet begicks iklädd en svart jacka. Under jackan 

bar han troligen en blå kofta eller “luvtröja”. 

Polisen vill ha in tips och vittnesuppgifter gällande händelsen. De som har information att 

lämna ombeds kontakta polisen på tel. 114 14. 
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Tematisering 

Medieförakt 

Kritik mot oppositionella 

De Andra/invandrare/muslimer 

Politikerförakt  

Vi svenskar/svenska män 

Misstro mot samhällsinstitutioner  

Oppositionell åsikt  

Stackars (svenska) kvinnor 

Kritik mot rättssystemet och förespråkande av dödsstraff.    

Kostnad för skattebetalarna 

Raderad av administratör  

Övrigt 

 

 

185 kommentarer 

 

Gumod • för en månad sedan  

Mer övervakningskameror, även i klassrummen.  

Intigriteten då ?, håll dig hemma svarar jag 

 

TrainBrain • för en månad sedan  

De importerade mörka krafterna förstör Sverige på alla sätt. 

 

Ynity • för en månad sedan  

Polismyndighetens etiska råd har nu yttrat sig över när polisen får offentliggöra uppgifter om 

etnicitet, religion eller sexuell läggning. Detta har gjorts på begäran av rikspolischefen Dan 

Eliasson, skriver Expressen. 

Rådet slår fast att polisen inte får mörka känsliga uppgifter. 

http://www.expressen.se/nyhete... 

 

Drutten67 • för en månad sedan  

Tack och godnatt, Sverige ! 

 

Henrik48 • för en månad sedan  

Bara början då unga män väller in över gränserna, inget stopp synes för vårat skydd. 

 

SD + Direktdemokrati • för en månad sedan  

Våldtäkter utomhus i minusgrader. 

Vad händer när vi når den varmare halvan av året? 

 

Loskar Luhring SD + Direktdemokrati • för en månad sedan  

Då blir det inomhus med luftkonditionering. 
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Schweiziska_flottan • för en månad sedan  

Man får det man röstar på! 87% av svenskarna röstade för islam och kommunism. 

 

Kent Bergström • för en månad sedan  

87% av väljarna har fått det samhälle dom röstade på..njut nu och, håll för evigt igen käften !! 

 

Rättvisa • för en månad sedan  

Då tycker jag att polisen ska släppa alla flyktingboenden och börjar beskydda våra 

kvinnor/flickor istället eller så får Ygeman och Löfven gå ut och tala om varför dessa s.k 

flyktingar är mer värda än flickorna att beskydda. 

 

Lars Rättvisa • för en månad sedan  

Om någon ska beläggas med utegångsförbud vore det lämpligare det var våra turistande gäster 

som får hålla sig i sina förläggningar. 

 

Obstinat • för en månad sedan  

Vad är det för en dålig lösning att komma med, att kvinnor inte ska kunna räkna med att röra 

sig fritt i samhället utan att bli ofredade??? 

Detta ska samhället se till att alla kan göra, även kvinnor! Det är ordningsmaktens uppgift att 

utföra de åtgärder som krävs, och politikernas uppgift att se till att ordningsmakten har 

tillräckliga resurser för detta. 

Att lägga ansvaret på kvinnorna är detsamma som att lägga skulden på väldtäkter på offren.  

Hur är det tänkt att alla de kvinnor som arbetar kväll och natt ska göra? Ska de som jobbar 

inom t.ex. sjukvård och hemtjänst begära att deras familjer följer dem på väg till/från jobbet? 

Eller om de inte har familj, sluta sina jobb??? 

 

Varengångstolt Obstinat • för en månad sedan  

Tror du precis förtydligade deras lösning på problemet. Ett problem som enligt MSM, polis 

m.fl. funnits länge. 

 

jante Obstinat • för en månad sedan  

Min sambo slutar 24:00 och måste gå 200-300m till parkeringsplatsen där hon måste ställa sin 

bil. Hon känner sig mycket obekväm med detta idag tyvärr. Så var det inte till för bara ett par 

år sedan. Jag finner detta oacceptabelt faktiskt i vårt vackra land. Trots det så säger BRÅ idag 

att Sverige faktiskt är tryggare att leva i idag jämfört med för ett år sedan eller för att inte tala 

om 2005 då de började med sina årliga rapporter. märkligt! 

 

Rasmus Viking jante • för en månad sedan  

Gör som Löfven. Alla måste ta ansvar, hämta din kära sambo- 

 

Maja Dacke jante • för en månad sedan  

Du är härmed utnämnd till chaufför. OK? 
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jante Maja Dacke • för en månad sedan  

Det blir ett litet logistikproblem då vi arbetar olika tider på olika platser. Dessutom tycker jag 

inte man ska behöva hämta och lämna varandra för att vi känner oss osäkra på kvällar och 

nätter. Det gjorde vi inte förut. Poängen är väl mer att det känns som samhället försämras i 

snabb takt 

 

jante • för en månad sedan  

...Och idag presenterade BRÅ sin nya rapport om Sverige. Det ser mycket bra ut för Sverige. 

Sedan de började med sina årsredovisningar 2005 så går kurvorna ned för varje år. Snart har 

vi noll brottslighet i Sverige. Vi är BÄST i världen återigen. Tryggheten har ökat och 

våldsbrotten går ned. Nu blev jag faktiskt lite fundersam. Är det bara de fåtal brott, våldtäkter, 

våldtäktsförsök, flickorna som blir antastade, gängkriminaliteten, rånen mm som är kvar som 

vi läser om eller är det något som inte stämmer här. Eller är det så att allt för många 

brottsutredningar läggs ned pga resursbrist. Är en nedlagd brottsutredning också med i 

statistiken? Någon som vet? Annars är ju Sverige paradiset på jorden om vi bara kan hålla ut 

ett litet tag till!!! 

 

Obstinat jante • för en månad sedan  

Tjosan, vad glad jag blir! Så tryggt det känns... 

 

najkks • för en månad sedan  

Extremt illa att vissa medier (AB, EXp) lägger extra mycket krut på sådana här saker just 

kring Kvinnodagen (röstfiske?) 

Snäppet värre när dessa tidningar inte vågar gå ut med signalement på förövarna.. speciellt då 

de utsatta kvinnorna har vetskapen, och även delgett polisen denna! 

Dessa tidningar medverkar indirekt till att fler kvinnor kan råka illa ut, hade ett redigt 

signalement basunerats ut så hade många kunnat klara sig undan anser jag! 

 

DJdinamarca • för en månad sedan  

uppmanar alla att gå in på vänsterpartiets facebook.ser att det finns hjältar som vågar ta 

debatten där med v och rossana dinamarca som idag skriver att våld mot kvinnor är "djupt 

rotat i den svenska kulturen". kan det blir vidrigare. 

 

Obstinat DJdinamarca • för en månad sedan  

Nej tack, det vill jag inte läsa för jag är mån om min hälsa. 

 

Oxis • för en månad sedan  

Signalementet på förövarna har vi - olika nivåer av brunt (får tolkas olika efter egen 

uppfattning och tro). Ju brunare desto bättre ur etablissemangets perspektiv. Så knappast för 

den kvinnliga delen av befolkningen. Detta är bara början och en lång varm sommar med ökat 

tryck på HBV-hemmen kommer att göra livet till ett framtida helvete för många kvinnor 

framöver. 

Varför inte gå ut med att utegångsförbud råder för alla män efter kl. 22. Undantag för 

snöplogare, taxichaufförer och gamla gubbar med rullatorer som är ute med hunden. 
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thomas lindwall • för en månad sedan  

Jag är så jäv.a trött på alla dessa våldtäkter, och daltandet bakefter med 

förövaren...Gärningsmannen oavsett om han har medborgarskap put eller vad nu dom delar ut 

som det vore gratis sockerpiller.  

Ska ut utan att passera fängelse, helt ointresannt vad som händer med han utanför Sveriges 

gräns. Och det ska gälla alla som begår våldtäkter, etniskt svenskar kan vi alltid hittaå en ö 

dom kan passeras till... 

 

Bödeln • för en månad sedan  

Och det har inte ens börjat bli varmt än, vänta bara tills i sommar.... 

 

Liemannen Bödeln • för en månad sedan  

Börjar det inte bli lite väl varmt redan nu... 

 

Bertil Svensson • för en månad sedan  

Ytterligare en kvinna som lyckas slå sig fri. När majoriteten lyckas slå sig fria så är det bara 

att konstatera. 

1. Snoken har rätt (Till och med Åke har börjat gå med på att han har rätt haha) 

2. Varenda en som de möter är utbildade i självförsvar (Väldigt sannolikt att ALLA de möter 

är det...not) 

Men Snoken hävdar att det är utomjordingar, eller snarare, utomjording. Han har fått nippran 

eftersom han tror att vi har någon form av stålman/stålkvinna i Sverige. Det tror inte jag. 

 

nils • för en månad sedan  

SVT angående Östersund: Camilla Wahlman @camillawahlman 22 hHá 22 horas Östersund, 

Sverige 

@Ivarpi Vad vi förstått kommer polisuppgifterna från brottsoffer. Vi vill inte okritiskt gå ut 

med deras uppgifter. Kommer fortsättning. 

Vad säger man? 

 

VSOP XO • för en månad sedan  

Birger Jarl införde kvinnofrid, 7-klövern avskaffade den! 

 

Greger Azjebadan • för en månad sedan  

Fyfan vad jag har börjat hata MITT Sverige... 

Morsan tog mig från Bergsjön för 38 år sen, jag lipade som en jävla idiot. 

Nu förstår jag varför. 

 

Greger Azjebadan • för en månad sedan  

Orkar fan inte mer snart. 

""Polisens teori om gangstermordet" 

"Enligt polisen finns det många som kan ha haft skäl att mörda gängledaren." 

Visst, vi har hells angels, bandidos å fan vet allt, men det här e sjukt på riktigt. 
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Jag går lätt in till Hells Angels å tar en öl, för dom kan fan uppföra sig som folk...så länge 

man inte spelar allan där. 

Men gå ner till Götet å ta en öl...nää, du vet inte längre vem fan du stöter på. 

Helt sjukt, man kan åka in på sjukhus bara för att man inte har en telefon på sig, bli totalt 

sönderslagen för det. 

Tack Löfven, är det detta du menar med Nya gosiga Sverige ?? 

 

Utlandsboende • för en månad sedan  

Killen som flytt till Tyskland har ju iallafall uppnatt en ambition. Han ar ju nu utan tvekan en 

riktig flykting! 

 

Evert Karlson • för en månad sedan  

Snart är värmen och våren här, minst 10 våldtäkter om dagen. Dags att piska ansvariga 

politiker, kanske inte piska gör inte tillräckligt ont. Tycker verkligen synd om kvinnorna i 

Sverige nu. 

 

SvenneiLund • för en månad sedan  

PK-galningar ondgör sig nu över varningen eftersom oskyldiga kan bli beskyllda för 

gärningarna, att lika oskyldiga kvinnor/flickor faktiskt riskerar att blir misshandlade och 

våldtagna är tydligen inte lika allvarligt. 

Det ständiga hänsynstagandet till förövaren och det likaledes negligerandet av brottsoffren får 

mig att må illa. 

Tyvärr finns det riktigt vidrigt korkade människor i vårt land som tycker att det räcker att 

blunda för övergrepp, precis som Katolska kyrkan gjort i alla år. 

 

Algot_R SvenneiLund • för en månad sedan  

Eftersom polisen vägrar säga att de flesta brott begås av invandrare så blir ju svenska män 

oskyldigt utpekade. Men det gör ju inget!  

Och vill polisen ha mer information och vittnesuppgifter ? Det kan ju hända att något vittne 

påpekar att gärningsmannen inte var svensk. 

 

Mariah_Magdalena • för en månad sedan  

Söker polisen? 

Verkligen...? 

Är inte så säker..... 

 

ulf axelsson • för en månad sedan  

Långt tidigare än hällristningarna blev knackade in (under bronsåldern) har det funnits 

svenskar i Sverige. Här är det frågan om 1000-tals år. Well på de sista 20åren som gått har SE 

förvandlats till ett nytt Kurdistan, och sista tiden har det vällt in nya. Om våra bronsålders-

förfäder levt i dag, skulle samtliga inkräktare fått en bronsyxa i skallen, eller blivit använda 

som slavar. Men nu, år 2016, nu skall det daltas. Gräv upp yxan i stället. 
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Tredje generationen. • för en månad sedan  

Polisen vet hur han ser ut. Men verkar inte ha hittat honom. 

bara att visa övervakningsfilmen från spårvagnen till allmänheten så kommer han att åka fast. 

Nej det vill de inte, kod 291 är viktigare än att han åker fast så fort som möjligt. 

 

Dandersan • för en månad sedan  

De har väl inte genus-skolats tillräckligt. 

I Sverige är det fel att ta för sig-även om kvinnorna är utan burka! 

 

Mariah_Magdalena • för en månad sedan  

Min mormor tog skidorna till dansen på lördagskvällarna under vintern. 

Rakt genom skogen i månskenet. 

Hon var aldrig rädd. Tänkte inte ens på det har hon berättat. 

Min mor genade hem genom den stora, mörka parken efter arbetet varenda kväll. 

Hon var aldrig rädd. Mötte ensamma män på stigen utan att någonsin tänka på att något dåligt 

kunde hända. 

Mina döttrar vågar inte ge sej in i skogen. 

De vågar inte gena genom parken ens dagtid - om det inte är mycket folk. 

Eller gå till simhallen. 

Eller folkfesten. 

Vi har istället fått en generation rädda flickor som ser sej över axeln vart de går. 

Tack vare våra 2 senaste regeringar. 

Blir den Lövénska regeringen mer "feministisk" överlever nog inte nästa generation flickor. 

 

Vigor Mariah_Magdalena • för en månad sedan  

Väldigt bra sammanfattat! Det är överlag en väldig otrygghet som drabbat Sveriges kvinnor 

och tjejer på senare tid. En springtur? Gå och bada? Åka kommunalt när du vill? Glöm det!! 

 

Urkraft Mariah_Magdalena • för en månad sedan  

Vänsterns mångkulturella samhälle!  

 

Autotech Mariah_Magdalena • för en månad sedan  

Det är ju faktiskt en stor majoritet som inte röstat SD så det måste väl vara så här dom flesta 

vill ha det! 

 

Liemannen Autotech • för en månad sedan  

Av allt att döma är det nu som du säger 

för man kan ju varken höra el läsa om 

motsatsen.  
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GT • för en månad sedan  

Det bär mig emot, men rent reflexmässigt tänker jag att det man sår får man skörda. Det är 

stor sannolikhet att ingen av de överfallna tjejerna har röstat för att minska immigrationen. 

Men självklart är det inte så man kommer framåt. 

Nu gäller det att alla istället grundligt börjar fundera på orsak och verkan. 

 

Plurikus • för en månad sedan  

Om han åkte spårvagnen tillsammans med tjejen finns videobilder från övervakningskameran 

där. Bara för polisen att kolla vem som gick av med henne. 

 

ulf axelsson Plurikus • för en månad sedan  

Det finns en massa papperslösa som gått under jorden, och många som befinner sig i SE 

olagligt utan ha sökt asyl. Polisen har ett mycket tufft jobb.... 

 

Kejsartetra Plurikus • för en månad sedan  

"Oops! Tänkte inte på det" sa polisen... :-) 

 

Vethut • för en månad sedan  

7-klöver väljarna har sovit alldeles för länge. Det är hög tid att 7-klöver väljarna vaknar upp 

och tar sitt ansvar. Stefan Löfven har som bekant misslyckats med att ta ansvar för Sverige 

som han lovade före valet 2014. 

Innan dess satt Sverigeförstörande katastrofen Fredrik Reinfeldt vid makten som allvarligt 

skadade Sverige för lång tid framöver. 

Om Sverige ska räddas, om det inte är försent, måste 7-klöver väljarna tänka om och 

bestämma sig för vilket politiskt parti som är bäst för Sverige. 

Det finns bara ett politiskt parti och en statsminister som kan rädda Sverige. Det är 

Sverigedemokraterna /SD) och Jimmie Åkesson. 

 

Punchny • för en månad sedan  

Och våren har inte börjat ännu. Inte konstigt att kvinnor är mindre lyckliga. 

 

Revolt • för en månad sedan  

Sveriges förfall accelererar och 2016 kommer bli den värsta prövningen sen andra 

världskriget. Och de som kommer lida mest är våra barn, kvinnor och äldre. Jag skäms fastän 

jag inte borde det, röstat rätt i 3 olika val, röstat emot denna vansinniga politik som kommer 

ödelägga landet. 

Birro har skrivit en mycket sann och tänkvärd krönika om den svenska feministrörelsens 

hyckleri. Kunde inte uttryckt det bättre själv. 

För grejen är ju att det finns massor av strider som feministerna inte tar när de tar de där 

konstiga striderna. Eller strider de ser men inte riktigt vågar ta eftersom bilden av förövarna 

inte stämmer överens med den bilden av fienden som de stöpt i 

granit.http://nyheter24.se/debatt/833... 
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p k • för en månad sedan  

Polisen efterlyser tips. Varför inget signalement? 

 

Oxis p k • för en månad sedan  

Signalementet? Lätt som en plätt! Olika nyanser av brunt. 

 

Punchny p k • för en månad sedan  

Kod 291. Tacka Dan Eliasson, rikspolischefen. 

 

såbradå Punchny • för en månad sedan  

rikspolischef=kräkproffs!!!!!!!! hahaha 

 

baconJihad p k • för en månad sedan  

Polisen har angett signalement på deras händelsesida. Dock har de av oklara anledningar 

"glömts" bort i medias rapportering. Åtminstone då det gäller fallen i Östersund. Om man ska 

säga något till medias försvar så är det att signalementen publicerats efter förhör med offer 

och vittnen hållits. Dock brukar man vara duktig på att följa upp andra typer av händelser. 

https://polisen.se/Jamtland/Ak... 

https://polisen.se/Jamtland/Ak... 

 

Tredje generationen. Guest • för en månad sedan  

Nej , för att vara politiskt korrekta. 

Annars kommer vänster media och AFA dra i örat. 

 

Tommy • för en månad sedan  

Vi ska ha ordning och reda på påsättningarna enligt löven! Ha Ha ha!  

 

Avmaskad • för en månad sedan  

Alla medaljer har en baksida. 

Detta är baksidan av påtvingad mångkultur. 

Önskar någon kan beskriva medaljens framsida så även jag kan njuta av den. 

 

Tommy • för en månad sedan  

Undantagstillstånd kommer att i framtiden bli ett helt normalt svenskt tillstånd enligt löven!  

 

lackarn • för en månad sedan  

Bäva månde, kvinnor å flickor till sommaren, näääää, får då skulle inte den stora massan av 

män rösta på SD.  

Sorry Girls ni får stå ert val.  
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En Svensk Tiger • för en månad sedan  

SVT är noga som fan med att tala om att Trollhättedådet var ett hatbrott. 

"21-årige Anton Lundin Pettersson som beväpnad med ett svärd högg ihjäl tre personer innan 

han själv sköts av polisen. " 

Att däremot tala om invandrarnas hatbrott mot svenskarna intresserar inte SVT. 

 

Parti 8 • för en månad sedan  

Östersundspostens Stefan Nolervik menar att "nu får minsann männen i Östersund sluta att 

bete sig som svin". Men berätta då hur signalementet från början såg ut så utesluts 99% av 

alla hederliga jämtländska män..... Skamligt att det ska vara så svårt att beskriva gärningsmän. 

vad är så farligt!? Alla invandrare är INTE våldtäktsmän, snarare blir alla dragna över samma 

kam när sanningen aldrig kommer ut. 

http://www.op.se/jamtland/oste... 

 

Bara funderar Parti 8 • för en månad sedan  

Stefan Nolervik är Jämtlands mesta PK-vurmare! 

 

dr • för en månad sedan  

Nora Gbg Eskilstuna Malmö och så var det visst 6 st i Östersund de senaste två veckorna. Jag 

kanske har misssat något? Alltså ett tiotal överfall, misshandel och i vissa fall våldtäkt på 

mycket kort tid. Utomhus och inga händelser mellan folk som känner varandra.  

I princip alla som kommenterar här har ju vetat att det skulle komma. Det har bara startat 

väldigt tidigt verkar det som.  

Alla Sverigevänner vet väl om hur det ser ut hoppas jag? Då gäller det att skydda de sina nu 

och tyvärr vänta på att det blir tydligt för minst 50% av befolkningen vad som pågår. Det 

gäller att hålla sig inne och huka sig. Jag tycker att det är bästa strategin. Varna alla i de 

nätverk ni har så att minst 30% av befolkningen kommer att vara så trygga som det går. 

Resten får ta smällen. INGET annat verkar tyvärt funka.  

Efter att ha tänkt noga och lyssnat på dom som fortfarande säger att 'det är väl inte så farligt, 

du överdriver ' så tror jag att protestaktioner inte fungerar nu. Medias mörkande fungerar 

fortfarande, men det kommer inte hålla efter denna vår och sommar.  

När man väl förstår hur illa politikerna förstört landet ffa de senaste 10 åren så går man aldrig 

någonsin tillbaka till ett annat parti än SD. Därför tänker jag mig att det är viktigt att folk 

verkligen förstår. Annars är det ju risk att M lurar skjortan av väljarna och den destruktiva 

politiken tillåts fortsätta.  

 

Loke dr • för en månad sedan  

Håller med dig. Alla är inte införstådda med vad som händer. Efter sommaren lär betydligt 

fler fått insikt. Kanske det krävs att många med uppehållstillstånd placeras ut i kommunerna 

som multikulti når ut i folkhemmen?  
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Siri Kleiven • för en månad sedan  

Jeg prøver å linke til adressa men blir slettet. Trondheim er jo rett over grensa her. 

 

Kejsartetra Siri Kleiven • för en månad sedan  

Om du menar att det inte går att lägga in en länk i kommentaren så kan du prova att redigera 

en sparad kommentar och klistra in länken. Jag får göra  

så i en dator med Win10 och Iexplore... 

 

Jörgen • för en månad sedan  

Varför är alla naiva svenskar sååååå upprörda av detta? Importerar man kultur får man hela 

paketet! 

 

Tommy Jörgen • för en månad sedan  

Håller fullständigt med dig!  

Svenska folket har röstat på detta skit ! 

 

Gnurduff von vinkelstjärt . Jörgen • för en månad sedan  

Jajjamen , det är ju inte precis hundar o katter aom vägrar sluta slåss i dessa länder . 

Importerar man mängder av dessa folk då får man mängder av dessa problem . . vad är svårt 

att fatta ? ?  

 

Jesse Pinkman • för en månad sedan  

Såhär var det inte för 20 år sen, tack till alla politiker som lyckats förstöra Sverige på 

rekordtid! 

 

spindeln • för en månad sedan  

Kulturberikande eller hur alla vänsterextremister,feminister,PK-folk och klövrar. 

 

Andrej Dokic • för en månad sedan  

Hmmm, återigen en av alla dessa myter och tillfälligheter. KOnstigt nog har tillfälligheterna 

blivit väldigt standard. 

 

lasse1 • för en månad sedan  

Den något ovanliga uppmaningen från Östersundspolisen, om att kvinnor i staden inte bör gå 

ut ensamma under dygnets mörka timmar, kan nog ses som en liten västanfläkt mot vad som 

komma skall...  

Fler uppmaningar om förhållningsregler kommer säkert att dugga tätt från polisen framöver... 

När kommer den totala sprickan, mellan den politiskt korrekta Rikspolisstyrelsen, och de 

vanliga poliserna?  
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Vikingen lasse1 • för en månad sedan  

Feministerna ogillade att bli tillsagda av polisen vad de bör och inte bör göra. I samma 

mening erkände man problemet med våldtagande invandrare genom att bekymra sig över de 

kvinnor som måste ut på natten i sin yrkesutövning. 

Hur ska dom ha det, ska man envist hävda sin rätt eller solidariskt utsökta sig för risken att bli 

överfallen?  

Feministerna har lite syntax error och rykande kretskort just nu. 

 

Tant Gredelin • för en månad sedan  

Kommunalrådet (S) i Östersund rasar över att Polisen går ut med en varning till kvinnor med 

att det finns risk för övergrepp mot dem. Hon önskar alltså att kvinnor inte skall veta om 

riskerna när de går ut för att uträtta sina åligganden. Och detta skall komma från ett parti som 

kallar sig feministiskt. De visar därmed att de inte alls står på kvinnornas sida utan är mera 

rädda för att sanningen om vilka förövarna är blir offentlig. 

 

dr Tant Gredelin • för en månad sedan  

Denna kvinna är en kvinnoförrädare.  

 

raimosvensson dr • för en månad sedan  

värre än så medlem i DÖ 

 

Samuel • för en månad sedan  

Då går det när man in flyktingsbarn. 

 

baconJihad • för en månad sedan  

Efter en snabb titt i social media samt de olika lokala mediakanalerna i Östersund kan vi 

konstatera följande angående polisens uppmaning till försiktighet: 

1) Det är uppmaningen som är problemet, inte de faktiska överfallen. Hur har någon mage att 

uppmana kvinnor att hålla sig inne när ingen sagt någonting om det. Polisen har endast 

uppmanat att försiktighet bör iakttas p.g.a. den senaste tidens händelser. 

2) Män är och förblir svin. ALLA män. Polisens uppmaning har blivit ett slagträ för än mer 

radikalfeministiskt missriktat manshat. Speciellt idag eftersom det så att säga är feminismens 

D-dag. 

3) Kommunalrådet Ann-Sofie Andersson är kritisk till att någon varning ens förmedlats. Helst 

hade hon velat att polisen först kontaktat kommunledningen. Det är något oklart varför. 

Eventuellt för att kunna tona ned det hela och fortsätta leva i den mångkulturella utopi vårt 

land blivit på senare år. 

http://www.svt.se/nyheter/loka... 

4) Media har inte följt upp polisens rapportering om händelserna där det framkommer att det 

är män av utländsk härkomst som av brottsoffer och vittnen pekats ut som gärningsmän. Man 

har i vanlig ordning "glömt" vissa viktiga detaljer i sin rapportering trots att polisen nu verkar 

konsekvent i sina angivelser av signalement. 
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5) En stor del av medborgarna fortsätter att stoppa huvudet i sanden och konstruera sin egen 

verklighet p.g.a. att man inte vill eller vågar se verkligheten för vad den är. 

6) En oroväckande stor del av de kvinnliga invånarna i Östersund med omnejd är varken 

läskunniga eller förmögna att höra vad Jämtlands områdespolischef faktiskt säger och väljer 

att tolka det som att alla kvinnor ska få utegångsförbud. 

 

Lundiz • för en månad sedan  

Alla KVINNOR som kan ..GÅ UT I HORDER och TAG PLATS  

Muslimerna ska UT ..punkt slut 

 

Bjart_S • för en månad sedan  

Vad svenska myndigheter måste hata er etniska svenskar, sitt land og sin kultur! Ni har bara 2 

alternativ för att överleva: Ta Sverige till baka eller fly landet! 

Sverigevänn 

 

regardeur • för en månad sedan  

Multikulti är nog ett av de mest korkade uttryck som finns. Det finns nämligen ingen 

multikulti. Så mycket av de vi ser i dagens Sverige är tvärtom just kulturkorkar. Hur kan 

någon vara så naiv så man tror att en kulturs sexualmoral ändras bara för att de som 

uppfostrats i den och levt med den kommer hit och åker tunnelbana. Åsa Romson, det är 

obegripligt att du inte för länge sedan flyttat ut i skogen och försökt gömma dig, 

 

Lea85 • för en månad sedan  

Svenska tjejer tänder inte särskilt på dessa invandrares "charmer". Dom kommer inte att få 

ligga, och då saknar dom självbehärskningen som krävs för att rycka lite i pillesnoppen istället 

för att gå ut och våldta någon. 

 

quinna • för en månad sedan  

Ett stort problem med de som kommer till Sverige är att,det är människor som har fått kämpa 

för maten. Om vi tror att de blir tacksamma över att få all inclusive när de kommer hit,är vi 

mycket naiva. 

 

Bo Olsson • för en månad sedan  

Ni män i Östersund ! Gör som "Finnpojka" i Kemi. Kyl ned detta (red.mod) med ett rejält 

kallbad - ni har hu hela Storsjön till ert förfogande. När polisen kapitulerar övergår 

rättsskipningen i självförsvarssituationer automatiskt till "medborgarna" ! Lycka till ! 

 

HandsomeHank • för en månad sedan  

Var är SD? Skulle de inte lägga ned allt annat och vara ute och driva sina frågor. Det blev 

inget av det är jag rädd. "Talk no Action" för att citera Trump 
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Berlin91 • för en månad sedan  

På kvinnodagen idag kan vi konstatera att kvinnorna har fått det mycket sämre pga 

invasionen. 

Kvinnofriden är borta. Det är farligt att vistas ute. Migranter tvingar på oss nya normer, att en 

kvinna ska ha sällskap och att hon ska vara täckt. Detta är islams normer. 

Vad kallas främlingar som genom våld tvingar fram nya regler i ett land? 

DE KALLAS OCKUPANTER. 

Vad kallas politiker som samarbetar med ockupanter?  

DE KALLAS QUISLINGAR. 

Grattis på kvinnodagen, ni aningslösa kvinnor som röstar på dessa quislingar. Kan ni se era 

unga döttrar i ögonen? Ni har krossat deras framtid. 

 

Mullog • för en månad sedan  

Förväntar mig att vår "feministiska" regering tar krafttag mot detta och slutar prata strunt! 

Annars får de börja kalla sig något annat! 

 

Parsifal Mullog • för en månad sedan  

Det förväntar inte jag mig. Jag förväntar mig fortsatt svammel, fortsatta floskler och 

pratbubblor samt ett ivrigt förnekande och mörkande av verkligheten och förfallet i det 

svenska samhället. 

 

dr Parsifal • för en månad sedan  

Jajamensan  

 

Staffan Elisson • för en månad sedan  

Nu håller Pravda Sverige !! )aftonbladet ) på att göra en propaganda grej att vi alla som inte 

håller med deras diktaturs fasoner Är Avskyvärda rasister ????? Jag kan bara säga dessa 

Hjärtvättade sossar från unga örnar och vidare !! Ni är fan i mej mer hjäntvättade än 

Hitlerjugend !! Det skulle inte förvåna mej om dessa politruker kommer att fina en anledning 

till att stänga denna sajt . Denna trojka har mer gemenskap med diktaturens hantlangare än 

någonsin !! Dom skiter fullständigt i det fria ordet !! JÄVLA HYCKLARE !! OCH det står 

jag för !! 

 

Berlin91 Staffan Elisson • för en månad sedan  

Du har rätt men strunt i blaskan, allt färre läser den. Den går med svidande förlust. Snart 

borta. 

Synden straffar sig själv. 

 

Blåögd svensk Berlin91 • för en månad sedan  

varje dag läser jag avpixlat och kommer att fortsätta med detta utan att få ångest 

 

Dixon Berlin91 • för en månad sedan  

YEZZZ ! 
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Glenstel Staffan Elisson • för en månad sedan  

Tipset inom branschen är att Aftonbladet - i varje fall pappersupplagan - kommer att gå i 

graven 2017. 

 

Guy Fredlund Staffan Elisson • för en månad sedan  

Inget att bry sig om. Jag vet själv hur jag ser på människor av alla de slag. Rasister kan de 

vara själva. De har ju iallafall fått det på hjärnan en gång för alla. 

 

06java08 • för en månad sedan  

Det vore klädsamt om chefen för den svenska regeringen dvs Stefan Löfven lämnade sin 

säkert numer permanenta bostad i EU-parlamentet i Bryssel för att ta sig till det land han 

utsetts till att styra av massa förvirrade väljare som gav honom det mandatet. 

Han som leder världens första feministiska regering (snömos) borde väl för jösse namn prata 

på Sveriges gator o torg när det idag är åttonde mars= Internationella kvinnodagen.Idag har V 

MP FI o S mycket att göra.Av o på med niqab. 

Själv blir jag bjuden på restaurang o epitetet Feminist anser jag vara helt hysteriskt./Syster 

yster 

 

ddayperspective • för en månad sedan  

Ser fram emot nästa politikermord... 

 

Filtnisse • för en månad sedan  

NÄR ska media gå ut med att det inte är SD som har en dålig kvinnosyn? 

2013 i Agenda står ministern och påstår att SD består av män som HATAR kvinnor. 

https://youtu.be/vYkMNHwi8BI 

Vad gör kvinnliga politiker nu för att värna om flickors och kvinnors säkerhet?? 

Inget! 

 

Bengrot • för en månad sedan  

Det är helt absurt att polisen uppmanar kvinnor att hålla sig hemma. Se till så att polisen får 

resurser så att alla Sveriges medborgare kan känna sig trygga. Det här är att ge upp! 

 

quinna Bengrot • för en månad sedan  

Med så många tafsande och våldsbenägna MENA och Afrikanska män vi tagit emot, skulle vi 

behöva tusentals fler poliser för att skydda våra barn och kvinnor. 

 

Bengrot quinna • för en månad sedan  

Då får vi skaffa det, det här duger inte. 

 

quinna Bengrot • för en månad sedan  

Det är inte 291-an rätt person för. Det behövs en MAN för det. 
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Staffan Elisson • för en månad sedan  

Vet ni alla som finns här !! Enligt min personliga uppfattning !! Så är avpixlat en av de få fria 

median i Sverige !!!!!!Jag vill inte påstå att det är hundra men åtminstone sjutto % !!! Men när 

det gäller den s.k. etablerade median så är censuren nästan Total !! Hela etablisemanget är 

hjärntvättade enligt Palme andan att alla skall göra som politruckerna vill ??? Jag kommer 

ihåg !! När Sveriges justieminister Jejier var ute och PEDOFILADE !!! Då lade Denna Palme 

på locket !! Varför sitter folk och försöker göra ett helgon av denna POLITRUCK ??? Denna 

Olof kom från Adeln och såg att enda möjligheten till att göra karriär inom politiken !! Var att 

bli Sosse !! Denna person var Absolut inget helgon !! Och dessa politrucker vi har nu !! Är 

fan i mej Vedervärdiga !! Det enda ni är från höger till vänster En klubb för inbördes 

beundran !! 

 

Patrik Skoglund • för en månad sedan  

Kod 291, ett svenskt fenomen, ordning och reda, alla måste ta ansvar, den svenska modellen 

Valet är svårt, ska jag satsa på att bli statsminister eller rikspolischef? Vad tycker ni? 

 

Pajen Patrik Skoglund • för en månad sedan  

Satsa på rikspolischef! Till statsminister vill vi ha Jimmie.... 

 

Guy Fredlund Pajen • för en månad sedan  

För att bli rikspolischef i dag krävs bara att man kan räkna till 291.  

 

Emperor • för en månad sedan  

Vesten burde bure seg inne og forvare grensene med makt. 

 

Svensk Skåning • för en månad sedan  

Invällar boenden skall vara låsta från utsidan och dom skall inte släppas ut förrän deras asyl 

ansökan är beviljad, blir den inte det så skall dom ut direkt. Vi måste nu skydda vår egen 

befolkning mot invällar helvetet. 

 

Filtnisse Svensk Skåning • för en månad sedan  

Hur kan man skicka de stackars ej simkunniga barnen ensamma till badhusen? Vad gör 

personalen under tiden? Städar deras rum? 

 

Anders Svensk Skåning • för en månad sedan  

Dom ska inte ha nån asyl,dom ska hem direkt! 

 

AB Sverige • för en månad sedan  

Ännu ett bevis för att folk inte flyr från Mellanösterns våld de tar det med sig och sprider det 

här! 
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NakenKejsare • för en månad sedan  

Och i centrala Kungsbacka blev en tonårig flicka överfallen och svårt misshandlad av tre 25-

åriga män av utländsk härkomst. 

https://polisen.se/Stockholms_... 

Den 800-åriga kvinnofriden verkar vara över.  

 

dr • för en månad sedan  

Undrar hur länge polisens högre chefer ska kunna delta i mörkläggningen? Eller väntar de 

liksom vi på att det ska bli uppenbart för de 70% som fortfarande inget fattar. 

Naturligtvis måste polisen göra som i Östersund snart på nationell nivå och varna.  

 

Guy Fredlund • för en månad sedan  

Det börjar bli ganska tröttsamt, det här med att kvinnor ska anpassa klädseln efter 

främlingarnas mentala förutsättningar, undvika allmänna skattefinasierade platser osv, osv. 

Polisens situation under nuvarande inkompetenta ledning är beklagansvärd. De framstår som 

kastrerade stutar i sin tjänsteutövning. Polisbekant bekräftar inifrån, och kolleger säger upp 

sig. Sverige i fritt fall. 

 

p k Guy Fredlund • för en månad sedan  

Medelklassen tror att de ska komma undan konsekvenserna av Mångkulturen. Så blir inte 

fallet.  

 

dr Guy Fredlund • för en månad sedan  

Men hur fungerar deras chefer? Det är bara ett par som rutit ifrån. 

 

Dixon dr • för en månad sedan  

Ja just, hur gick det förresten med den göteborgske polismannen som i ett öppet brev 'sa ifrån'. 

Sitter han hemmavid nu, och begrundar sin turbosnabbt behandlade pension..!??! 

 

Guy Fredlund dr • för en månad sedan  

Det är dem jag åsyftar. Det är cheferna och presstalespersonerna som går ut i medierna och 

mesar till det varje gång, och de är ju i sin tur underställda honom vars namn jag helst avstår 

från att nämna. Polisinspektörerna själva mår ju inte bra i dagens läge. 

Läsvärt: 

http://www.metro.se/metro-deba... 

 

hva410e • för en månad sedan  

De ansvariga för hur det är nu, är "sjuklöverparterna" !!! 

De ansvariga för hur framtiden kommer att bli. är de röstberättigade svenskarna!!! 

Något att tänka på inför nästa val !!!!!!! 

 

Anders hva410e • för en månad sedan  

Minst 70%verkar inte begripa nåt iaf så det är nog rätt kört. 
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silver Anders • för en månad sedan  

Jag är av en annan åsikt. Alla jag pratar med verkar vara upprörda över läget i landet.  

Om man är modig nog att avslöja var man själv står så lossar tungans band hos andra. Vi 

börjar bli många nu. 

 

Anders silver • för en månad sedan  

Ja det har jag oxå märkt men faktum är ju att drygt 70% fortfarande röstar för eländet. 

 

silver Anders • för en månad sedan  

Du tänker på opinions undersökningarna? 

Jag vet inte, men de kan mycket väl vara riggade. Eller folk kanske inte svarar ärligt. 

Det får vi veta efter valet. 

Fram till dess måste vi tala med människor vi möter i olika sammanhang . Ju fler de känner att 

vi är, desto fler blir vi.  

 

Anders silver • för en månad sedan  

Tror tyvärr ändå att SD kan få som högst runt 30%,vilket gör ca 70% till idioter... 

 

Sven Stjernquist • för en månad sedan  

I Eskilstuna skedde en våldtäkt utomhus i helgen. ÖVERFALLSVÅLDTÄKT! Det är ju 

fortfarande vinter och kvinnorna blir överfallna i snödrivorna. Hur ska det bli till i vår och 

sommar?  

 

painless Sven Stjernquist • för en månad sedan  

Det kommer att gå hett till. 

 

uteliggarna • för en månad sedan  

Ska inte kvinnor få gå vart dom vill längre utan livakter !? Vilka är dom skyldiga till det nya 

våldet? Kan det vara dom som röstat in ett 7 k parti ja då är det 87% som är skyldiga. 

 

ichthyostega • för en månad sedan  

Godhetsknarkarna har nu fått exakt det samhälle de själva röstat fram: -Ett Sverige fullt av 

arga muslimska män från kulturer där kvinnor har samma rättigheter som boskap. 

Frågan hänger tungt i luften: -Är det som sjuklövern säger, att muslimerna blev svenskar så 

fort de klev över gränsen? ...Eller, hemska tanke, är det så att det inte räcker att flytta 

muslimerna till en annan breddgrad för att de skall ändra sitt kulturellt inlärda beteende? 

Hmmm, komplicerad fråga. Vi får nog invänta den "arabiska våren" för att få ett definivt svar. 

Kommer 87-procentarna få sin teori bekräftad? Eller är det trots allt så att om man importerar 

mellanöstern så får man mellanöstern? 

 

Svetsloppan • för en månad sedan  
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Nu är det bara att vänta på när en feminist med kommunist lugg dyker upp i Aftonbladet eller 

Expressen och påstår att så här har det alltid varit för tjejer i Sverige, det är inget nytt 

fenomen. Det är bara fler som våga anmäla. 

Glenstel • för en månad sedan  

Ledande kommunpolitiker i Östersund är kritiska till polisens varning till kvinnor att röra sig 

ensamma utomhus i staden. Politikerna pekar på de praktiska svårigheterna i att inte kunna gå 

till och från arbetet och liknande utan livvakt. Helt väntat har dessa politiker inga egna förslag 

och inte med ett ord berör de gärningsmännen!! Det har blivit så att gärningsmän av den här 

sorten skall talas om så litet som möjligt, de förvandlas till ett slags skuggor som finns där 

men samtidigt något vi skall blunda för. Östersundarna får tåla litet överfall och otrygghet då 

en kraftig näve i bordet skulle ställa migranterna och migrantpolitiken i en dålig dager. De 

unga männen från 600-talet kan väl bara känna förakt för sina värdar som kröker rygg inför 

deras översitteri och därmed legitimerar mera av samma sort. 

 

MMI • för en månad sedan  

Kvinnor varnas för att gå ut, kvinnor uppmanas att inte gå ensamma. Sverige har aldrig varit 

tryggare enligt löfvens "rövargäng" till expertis.  

 

Anpassning • för en månad sedan  

Sparka hårt som fan mellan benen på den något mörkhyade våldtäcktsbenägna människan 

som minsann har lika värde som alla vi andra som inte våldtar kvinnor. 

När kommer det öppnas återförsäljare av begagnade kameler. 

 

Tapani • för en månad sedan  

Skall inte kvinnan som lyckades ta sig ifrån DAESH våldet få uppträda i riksdagen och 

berätta vad det kan vara för folk vi importerar. - Hennes tal kunde spridas i Facebook och 

andra medier. - Obs. OM hon får tala i riksdagen skall närvaro av riksdagsledamöter och även 

partiledare, som inte är ledamöter vara OBLIGATORISK. - Jag tror inte att läget inom EU 

kommer att ändras efter "topp"mötet som gick igår, utan vi blir bara 56.2 mrd svenska kronor 

fattigare och turkarna hånskrattar åt hela etablissemanget, som samlas med jämna mellanrum i 

Bryssel, inte i Turkiet eller Grekland. 

 

mike • för en månad sedan  

Vad säger jagärinteerkvinna ??  

 

Rabalder mike • för en månad sedan  

Att de är deras kvinna.:) 

 

Guy Fredlund Rabalder • för en månad sedan  

Logiskt! 

 

Autotech • för en månad sedan  
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När ska kvinnorna vakna?? 

Fattar dom inte att det här är på riktigt?? 

Fortfarande mest män som stöder SD, helt obegripligt att kvinnor vill ha det så här. 
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uteliggarna Autotech • för en månad sedan  

Dom vaknar kanske när dom har ett gäng unga skäggiga barn över sej som turas om. 

 

Svetsloppan Autotech • för en månad sedan  

De flesta väntar på melodifestivalsfinalen och därefter att Let's Dance ska börjar. 

 

Tapani Svetsloppan • för en månad sedan  

Efter årets upplaga av Let's Dance har ALLA 29 st kändisar som vi har i Sverige varit med, 

alla har inte kunnat dansa men varit med. - Vad skall TV4 hitta på så att svenska folkets 

intresse för förda politiken inte väcks. 

 

Thor • för en månad sedan  

Sen en 16 år flicka i Kungsbacka blev överfallen av 3 "män" som var mörkhyade oxo? F! 

håller tyst. 

 

Anpassning • för en månad sedan  

Dags att kalla in militären eftersom polisen inte klarar av att sköta sitt arbete här också. 

 

abergbe Anpassning • för en månad sedan  

"Militären" i Sverige består av ca 1500 man. Den har dessutom inte utbildning för polisiära 

uppgifter, så det är inget att hoppas på, som MMI skriver nedan. Vad man måste göra är 

naturligtvis att istället kraftigt bygga ut polisen, så att alla städer har åtminstone en 

polispatrull som hela tiden, dygnet runt cirkulerar. Dessutom måste alla kvinnor -till att börja 

med - som så önskar utrustas med överfallslarm, direktkopplat till polispatrullen. En rad 

svenska regeringar har genom sin katastrofala invandringspolitik försatt svenska folket i ett 

slags belägringstillstånd och extraordinära åtgärder måste nu till. Så här kan det inte fortsätta. 

Tiden för dialog och korvgrillning tillsammans med belägrarna är för länge sedan förbi 

 

Tapani Anpassning • för en månad sedan  

Polisens uppgift från början var inte att "hålla koll" på analfabeter som väller in, det räckte 

med oss hårt arbetande "helgfyllon", som var tillbaka i jobbet måndag morgon. Det var bättre 

förr, ju förr desto bättre. 

 

MMI Anpassning • för en månad sedan  

Vi har varken militär eller polis. Kanske vanligt folk tröttnar o får ikläda sig polisens o 

militärens roll.  

 

quinna • för en månad sedan  

Så långt har det alltså,inte förvånande gått,att man uppmanar kvinnor/flickor att hålla sig 

inomhus och inte gå ut ensamma på kvällen. Vad blir nästa steg? Burka, även på dagtid? 

Läser också att nyanlända män skall utbildas i jämställdhet och sexualundervisning. Projektet 

skall enligt jämställdhetsminister Åsa Regnér sjösättas på fredag. Regeringen (läs vi 

skattebetalare) bidrar med fem miljoner till detta. 
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Jag fortsätter läsningen med att hundratals lärare VARJE ÅR,utsätts för våld och hot. 

Vidare att Paula Bieler SD vill göra det laglig för 15-åriga flickor att använda pepparspray, 

vilket, inte förvånande, snickesnacke Sarnecki "professor" i krimonoligi anser högst 

olämpligt. 

Vi vet vem de ansvariga är. Tänker ni fortsätta rösta för mer?! 

 

dr • för en månad sedan  

http://www.aftonbladet.se/sena... 

Ett till överfall i natt  

 

quinna dr • för en månad sedan  

Ursäkta att jag rättar dig, men det heter ett överfall till, inte ett tillöverfall. Det här språk-

skrivsättet är du dock långt ifrån ensam om. Politiker och media använder det flitigt i både tal 

och skrift. Exempel: Ett till barn (tillbarn), göra det en till gång (en tillgång), ta ett till bad 

(tillbad) osv,när det skall vara ett barn till, göra det en gång till,ta ett bad till etc :) 

 

Guy Fredlund quinna • för en månad sedan  

"Ytterligare ett överfall", skulle låta bäst i mina språkpolisöron. Jag redigerar så gott som alla 

mina egna kommentarer i efterhand. Känslan infinner sig när jag ser texten i helhet. 

 

dr quinna • för en månad sedan  

Tack, egentligen vet jag nog (ännu hellre ytterligare ett överfall), men det blir rätt ofta slarvigt 

talspråk när jag skriver på mobilen (man är i smsläge och passar sjuka barn samtidigt. ..). 

Skadar inte att försöka vårda språket.  

 

quinna dr • för en månad sedan  

Som sagt,inget personligt:) 

Som skånska slarvar jag ofta med svenska språket och använder en för svenskar högre upp i 

landet obegriplig svenska(skånska slangord). Men jag försöker vårda mitt språk i allmänna 

sammanhang.  

 

Adam Bertilsson • för en månad sedan  

Det Fridolinska samhället börja ta sin form. Mångkulturen är så underbar. MP ruttna 

värderingar sprider sej värre än mögel på samhällskroppen. 

 

dr • för en månad sedan  

OT nu rapporteras det i finska medier om 1000 gånger högre halter av Cesium 137 i luften i 

Helsingfors. Någon som vet något mer? 

Imigrant dr • för en månad sedan  

Chemtrail? 

https://www.youtube.com/watch?... 

 

Jarmo dr • för en månad sedan  

Enligt analyser så härrör det inte från kärnkraftverk.  
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dr Jarmo • för en månad sedan  

Nej det verkar inte så eftersom det bara är Cs 

 

Sven Stjernquist dr • för en månad sedan  

Det är nog någon läcka i Sosnovyj Bor 

 

dr Sven Stjernquist • för en månad sedan  

Konstigt att det bara är Cs i så fall?? 

 

Sven Stjernquist dr • för en månad sedan  

Ps. Vi får väl invänta Forsmark i vanlig ordning! Ds 

 

Sven Stjernquist dr • för en månad sedan  

Ja, det borde vara andra isotoper också eller Gud förbjude att det är ett attentat 

 

dr Sven Stjernquist • för en månad sedan  

Precis  

 

Imigrant Sven Stjernquist • för en månad sedan  

C 

 

Lejonet från Dalom • för en månad sedan  

Svenskar befinner sig under attack i ett tre fronts krig. Först från de importerade blodtörstiga 

våldstäktsmännen sen den ryggradslösa förrädiska 7klövern samt den förljugna svenskhatande 

media. Det ser sannerligen mörkt ut för den svenska befolkningen och i synnerhet för alla 

kvinnor och flickor. 

 

quinna Lejonet från Dalom • för en månad sedan  

Våra stackars barn och ungdomar offras som lam på altaret och majoriteten av deras föräldrar 

står bara och tittar på. Inte undra på att man får en allergisk klåda mot hela PK-

etablissemanget. 

 

p k quinna • för en månad sedan  

Förakt åt dem som bara tittar på, dvs majoriteten 

 

uteliggarna p k • för en månad sedan  

Håller med , förakt är lindrigt ändå. 

modernghost quinna • för en månad sedan  

Det beror på att om man tar ställning för svenskar då blir man av med jobbet. Inget annat.  

Svenska barn uppfostras i samma andan: hålla käften och tjäna sina herrar.  

Uppgivenheten är total. Alla är rädda för alla. 

Hur står ni ut?  
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quinna modernghost • för en månad sedan  

När det gäller att beskydda det viktigaste och mest dyrbara vi har,barnen,är inget pris för högt. 

 

modernghost quinna • för en månad sedan  

Varför gör ni då inget för att skydda era barn? 

Många starka ord, och inget annat.  

 

Varmlandstok Lejonet från Dalom • för en månad sedan  

7-klövern människor kan inte för sig själva erkänna, att de har haft fel hela tiden i den här 

frågan. 

För att inte deras självbild skall rasa samman, så förnekar de sanningen så länge det går. 

 

modernghost Varmlandstok • för en månad sedan  

Bristande intelligens.  

Dom borde erkänt och gjort en kovändning för 7 år sen, då skulle dom haft en chans för att 

rädda sina konstellationer på nationell basis samt erhålla folkligt stöd. Nu har det brakskitigt 

sig.  

 

hva410e • för en månad sedan  

Tack "sjuklövern" för det Sverige ni har skapat!!!! 

Så går det när man "öppnar sina hjärtan" och tar till sig att "vi svenskar inte har en egen 

kultur" utan måste genom massinvandring "berikas" av arabisk, kurdisk, afrikansk kultur!!!! 

 

SM811 • för en månad sedan  

Gillra fälla och ta dom j-a. Ge dom en rejäl omgång och vad får läsaren själv bestämma. 

Politikerna håller hela tiden på och gulligullar med dessa muslimer om och om igen. 

 

Varmlandstok SM811 • för en månad sedan  

Det fanns en gammal TV-serie som hette Baretta. 

I den klädde huvudpersonen ut sig till värnlösa kvinnor. 

När sedan busarna kom och gick till attack, så fick de minsann sona sina brott den hårda 

vägen.  

 

Fred Flintstone • för en månad sedan  

OT: En busschaufför blev nyligen avstängd från jobbet på Dalatrafik för att ha skrivit kritiskt 

om invandring på Facebook. Men det framgår inte vad det var som han har skrivit. Det har 

också avslöjats till arbetsgivare att vederbörande besöker och skriver inlägg på 'hatsajten' 

Avpixlat. Man undrar här om researchgruppen också är i farten att hänga ut denna man på 

mainstream. Utredning pågår just nu om det kan vara invandrare som känner sig kränkta av 

att behöva bemöta mannen på bussen. Samtidigt tar Sverige emot tyranner som har deltaget i 

folkmord och tortyr och tusentals aktiva IS jihadister årligen som flyktingar. Här bry man sig 

inte om invandrare och flyktingar blir kränkta av att veta att dessa finns i Sverige och behöva 

möta de också i samhället. 
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Lundiz • för en månad sedan  

Vad fan är det som händer i Sverige ?  

Införs det UNDANTAGSTILLSTÅND FÖR DEN EGNA BEFOLKNINGEN ..SPECIELLT 

KVINNOR OCH FLICKOR !! 

Muslimerna får som de vill ...inga kvinnor kan röra sig FRITT ute i samhället ?? !!! 

VAD GÖR VÅRA POLITIKER OCH TANDLÖSA ORDNINGSMAKT ??? 

 

birgerr Lundiz • för en månad sedan  

inte ett skit bevakar bara sina posisoner 

 

modernghost birgerr • för en månad sedan  

Troligast. Dock kommer dom även att skrika i desperation som stuckna grisar utan att någon 

lyssnar.  

 

hva410e Lundiz • för en månad sedan  

Och F! håller tyst !!!!! ---Vad konstigt!!!!! 

 

Lundiz hva410e • för en månad sedan  

Rödtjutet flödar .. 

 

Berlin91 hva410e • för en månad sedan  

FI är rabiat vänster, och vänstern har för länge sedan gått till sängs med de mest konservativa 

islamister som predikar sharia. 

Det är märkligt. Det finns faktiskt muslimska aktivister som riskerar livet i sina länder när de 

kämpar för kvinnors rättigheter, när de försöker reformera förstockad islam. Men FI, V och 

resten struntar i dessa hjältar och lierat sig istället med de mest bakåtsträvande islamistiska 

partier och grupper som föraktar demokratin. 

Svaret heter makt. Fi och V kan liera sig med fan själv för att ta makten.Och de tror att 

hårdföra islamister är bättre verktyg. De lär sig inget av historia. I Iran har islamister dödat 

tiotusentals kommunister så fort de kom till makten. Fi och V vill trampa på samma mina 

igen, men de drar hela Sverige med i fallet. 

 

sverigevän7 Lundiz • för en månad sedan  

Dom hejar på o värnar mer om våra nysvenskar än sin egna befolkning. 
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Bilaga 4 

Hovrätten fastställde livstidsdom för “svenska” terrorister 

 

30-årige Al Amin Sultan och 32-årige Hassan Mostafa Al-Mandlawi, dömda till livstids 

fängelse för muslimska terrorbrott. 

“SVENSKA” TERRORISTER” Hovrätten för Västra Sverige fastställde på onsdagen 

tingsrättens dom mot de terroråtalade “göteborgarna” Al Amin Sultan, 30, och Hassan 

Mostafa Al-Mandlawi, 32. Båda två döms till livstids fängelse för muslimska 

terroristbrott begångna i Syrien. 

Hovrätten konstaterar att det anses bevisat att de båda muslimska invandrarmännen aktivt 

deltagit i IS avrättningar av “otrogna” i Syrien och att avsikten med morden varit att injaga 

fruktan hos alla som inte delar drömmen om en värld under Koranen och sharia 

implementerad med våld. 

Den huvudsakliga bevisningen har bestått i beslagtaget videomaterial som förövarna själva 

producerat för att dokumentera sina terrorhandlingar. På filmerna syns hur Al Amin Sultan 

och Hassan Mostafa Al-Mandlawi på ett bestialiskt sätt skär halsen av två fångar. 

Axel Andersson 

 

http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/dom-terrordomda-goteborgare
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/dom-terrordomda-goteborgare
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Tematisering 

Medieförakt 

Kritik mot oppositionella 

De Andra/invandrare/muslimer 

Politikerförakt  

Vi svenskar/svenska män 

Misstro mot samhällsinstitutioner  

Oppositionell åsikt 

Stackars (svenska) kvinnor 

Kritik mot rättssystemet och förespråkande av dödsstraff.    

Kostnad för skattebetalarna 

Raderad av administratör  

Övrigt 

 

 

273 kommentarer  

 

Jack K Warner • för 4 dagar sedan  

Livstids dom ??? avrättning vore ett passande straff....dom har båda skurit halsen av minst 2 

fångar, med säkerhet flera. Dessa odjur är stolta över sin handling.... 

Kan ingen göra jobbet ??? en Husqvarna älg studs.-- kan göra jobbet på längre 

distance.....Vad blir kostanden för Deras ''Liv'' i ett fängelse som är 100% bättre än ett vanligt 

liv i Syria eller Iraq.... 

Buskatten • för 4 dagar sedan  

Vad kan det kosta oss per dag att ha dessa figurer inlåsta? (Jag har svårt att förstå att det ska 

kosta mycket pengar att låsa en dörr!) Vad har det kostat oss innan vi fick dem inom lås och 

bom? Skulle vi inte kunna använda våra resurser på bättre sätt? Löfven? Batra? Lööf? Och 

Björklund, han som vars mor kom mäd skidör övör gränsän? Karl Oskar och Kristina bla bla 

bla bla. 

pensionaren • för 4 dagar sedan  

Livstids försörjning och på detta en pension, lägenhet och inredningsbidrag. 

Sunt Bondförnuft • för 4 dagar sedan  

Är "livstid" i Sverige = att dom kommer ut i en likkista? Eller daltas det med frigivning innan 

fångarnas livstid är slut? 

Kent Bergström • för 4 dagar sedan  

Vi riktiga Svenskar får nog börja fundera på om inte ett återinförandet av dödsstraffet är 

motiverat snart..dom här två superäcklen är ju som bekant inte ensamma om en vidrigt sjuk 

övertygelse i landet vi tidigare ägde..vad än Mona Muslim säjer ! 

https://disqus.com/by/jack_k_warner/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2599534498
https://disqus.com/by/buskatten/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2599105704
https://disqus.com/by/pensionaren/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598901425
https://disqus.com/by/suntbondfrnuft/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598776888
https://disqus.com/by/kentbergstrm/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598602243
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EpiskaHunden • för 4 dagar sedan  

Det skulle inte förvåna mig om de får lättare straff för att de sköter sig och är trevliga mot 

andra i det lama lilla Svenska fängelset. 

Anpassning • för 4 dagar sedan  

Öga för öga, tand för tand. 

Patrik Skoglund • för 4 dagar sedan  

Var det de som skar halsen av fångarna? Tidigare har det sagts att de deltagit, men inte varit 

aktiva. Vad stämmer? 

Anpassning Patrik Skoglund • för 4 dagar sedan  

Tycker inte att det spelar någon roll, vem som högg av halsen. 

Väldigt bra för Sverige att de fick ordentliga straff. De som kom tillbaka till Örebro för 1-2 år 

sedan från sina avverkningar hos IS hade större tur med rättvisan. Mona Sahlin ville anordna 

mottagandet av en helt annan sort, med arbete och bostad. 

Den första folkmakten • för 4 dagar sedan  

Återkalla medborgarskapet! Är det nån som jobbar på det? 

Buskatten Den första folkmakten • för 4 dagar sedan  

Regeringen "jobbar" för fullt. På att ge dem medborgarskap. 

Grotowhol • för 4 dagar sedan  

Alla människors lika värde ......? Vilken utopi! 

vivve • för 4 dagar sedan  

De är inte ens värda att få sitta i ett svenskt fängelse. De ska ut ur mitt land tillsammans med 

sina familjer, deras svenska pass och medborgarskap ska återkallas omedelbart!  

Johan • för 4 dagar sedan  

Man kan bara hoppas att deras medfångar avslutar jobbet. Dessa människor förtjänar 

ingenting. Men antagligen lyckas de bli frikända i Högsta domstolen. Det skulle inte förvåna 

mig det minsta. 

Anpassning Johan • för 4 dagar sedan  

Tyvärr är deras medfångar av samma skrot och korn. 

Våra svenska fängelser är överbefolkade av icke svenskar naturligtvis. 

Laho • för 4 dagar sedan  

De ser jätte svenska ut. 4 st till finns i Turkiet i förvar. Mona kommer att hämta dem 

personligt och inkvartera grabbarna hos sig(hoppas jag). 

https://disqus.com/by/EpiskaHunden/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598538542
https://disqus.com/by/Anpassning/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598500002
https://disqus.com/by/patrikskoglund/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598468284
https://disqus.com/by/Anpassning/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598468284
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598506410
https://disqus.com/by/Folkmakten/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598406887
https://disqus.com/by/buskatten/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598406887
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2599115654
https://disqus.com/by/Grotowhol/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598386439
https://disqus.com/by/disqus_w0QPWIknBh/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598243319
https://disqus.com/by/disqus_CmPwbhthmz/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598211253
https://disqus.com/by/Anpassning/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598211253
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598509429
https://disqus.com/by/disqus_NXSOqXztg0/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598203557
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Big Buns Andersson Laho • för 4 dagar sedan  

Är det dom i de fyras gäng på bild , nån Turkblaska som har bättre bilder på svennarna ? 

Nån som kan se status på Z-bilen CUU 677 eller 977 föresten blå lätt lastbil här ? 

steve Nordström • för 4 dagar sedan  

Skicka ut dom va fan ska vi betala för ??????? 

Sven • för 4 dagar sedan  

Landsförräderi i krigstid borde domen vara. 

Leif Ohlsen • för 4 dagar sedan  

Varför ska vi betala för en bekväm fängelsevistelse ? Ut med dom direkt. 

Oberst • för 4 dagar sedan  

Svenskar? Den var bra! 

Nu räcker det • för 5 dagar sedan  

Tyvärr, detta fall kommer upp i HD och dessa terrorister blir tyvärr frikända och de får 

ordentliga skadestånd, som plåster på såren (eller i huvudet :-) ). Man undrar varför vi (staten 

och skattebetalare) skall stötta dessa terrorister, medan min mamma som har jobbat för detta 

land i snart 70 år, inte får den hjälp hon behöver. Men en terrorist som med berått mod skär 

halsen av folk, dessa stödjer det svenska samhället med assistenter från samma familj och en 

skön semester. Det är helt otroligt. Nu får det räcka. 

Pelle Pettersson Nu räcker det • för 5 dagar sedan  

Att detta fall kommer inte upp i HD är min övertygelse. 

Carolina_Berg Pelle Pettersson • för 5 dagar sedan  

Det gjorde det igår och domen från tingsrätten fastställdes. 

Bara funderar • för 5 dagar sedan  

Jag är en mycket ivrig anhängare av signalpolitik och konsekvenstänkande, därför så anser jag 

att dessa mördare borde överlämnas till sina offers änkor och barn, för att låta dessa utmäta ett 

lämpligt straff, som borde filmas och läggas ut för beskådande för sådana som har för avsikt 

att åka iväg för att mörda och våldta och plundra! 

Jarla • för 5 dagar sedan  

Rättvisa skipad, för en gångs skull. Lite dyrt för mig, bara. Varför har vi ö.h.t. detta fall på 

vårt bord? 

Sunnisol Jarla • för 4 dagar sedan  

Är det inte för att de är svenska medborgare?  

https://disqus.com/by/carl_buns/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598203557
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598210600
https://disqus.com/by/stevenordstrm/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598140836
https://disqus.com/by/disqus_ZbVzybLyWD/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598103745
https://disqus.com/by/leifohlsen/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598008312
https://disqus.com/by/LagochOrdning/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597980155
https://disqus.com/by/hateswedishpolitics/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597809580
https://disqus.com/by/disqus_pazTUWq6HR/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597809580
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597836049
https://disqus.com/by/Carolina_Berg/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597836049
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597850735
https://disqus.com/by/barafunderar/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597805892
https://disqus.com/by/Jarla/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597751255
https://disqus.com/by/disqus_M8jTxtUiPA/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597751255
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598193369
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Jarla Sunnisol • för 4 dagar sedan  

retorisk fråga... 

Sunnisol Jarla • för 4 dagar sedan  

Ja. 

Irene Holm • för 5 dagar sedan  

Kommer inte de andra svinpälsarna att frita sina bruschor med hjälp av... gisslantagande? Vad 

gör vi då? Varför ska de bo här, på min bekostnad? Kan man inte skicka dem till nån öde ö, 

Bikini t ex? 

G.A. • för 5 dagar sedan  

Domen kommer förmodligen leda till en vedergällning - Ett terrordåd riktat mot oss svenskar. 

Anton • för 5 dagar sedan  

Bra, men svenska fängelser är idag en lyxvistelse som kostar skattebetalarna en förmögenhet. 

Därför vill jag att vi skyndar på planerna med att OUTSOURCA fängelsevården till tredje 

världen där de behöver arbetstillfällen och kostnaden är en tusendel mot i Sverige, och 

levnadsstandarden mycket mer återhållsam. 

Jag ser framför mig ett nybyggt fängelse (med afrikansk standard alltså) i Sierra Leone, dit 

samtliga svenska fångar som är dömda för grova brott eller är återfallsförbrytare förflyttas 

med ett stort lastfartyg som chartras till detta ändamål med militär ombord som garanterar 

säkerheten. Seglatsen dit borde ta en månad på sin höjd, men går antagligen betydligt 

snabbare. 

Väl där tar lokalbefolkningen som anställs vid fängelset över bevakningen och skötseln av 

fångarna, de serveras den mat som äts i landet och får samma levnadsstandard som andra 

fångar i det landet. Är vi riktigt generösa så ger vi de som en dag kommer att släppas ut 

undervisning i lokalspråket så de får en chans till en nystart. Den dagen de släpps ut är de inte 

längre svenska medborgare utan medborgare i det nya landet. De fångar som skeppas dit 

återvänder troligtvis aldrig mer till Sverige. De som har livstid sitter där till de dör. 

Detta är en win-win-win-win situation.  

Alla vinner på det. Sierra Leone får välbetalda arbetstillfällen under många år framåt, vilket 

minskar migrantströmmen från Sierra Leone mot Europa, och sparar pengar i svenskt bistånd, 

och kostnaderna sänks till en hundradel och vi hederliga svenskar kan känna oss tryggare. 

En fängelsevistelse ska vara så obehaglig att den som en gång hamnat där aldrig i livet vill 

tillbaka dit. 

Irene Holm Anton • för 5 dagar sedan  

Underbar idé ! 

https://disqus.com/by/Jarla/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598193369
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2599385316
https://disqus.com/by/disqus_M8jTxtUiPA/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2599385316
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2599400706
https://disqus.com/by/ireneholm/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597745945
https://disqus.com/by/disqus_Ky5SEqmaSW/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597730578
https://disqus.com/by/disqus_UWiDidpnm7/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597704056
https://disqus.com/by/ireneholm/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597704056
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597747967
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Anton Irene Holm • för 4 dagar sedan  

Tack :) 

Skicka gärna vidare idén så den sprids. Jag vill inte ha nån cred, jag ger bort idén till den som 

vill motionera om den. 

Revolt • för 5 dagar sedan  

Var väl för väl att hovrätten fastställde domen. Men jag kunde inte finna något om utvisning, 

kanske jag missat det? Om inte automatiskt utvisning är inkluderad är ju domen patetisk, för 

dessa hedningar kommer ju ut efter 10-13år, om domen är tidsbestämd, vilket jag misstänker. 

Med tanke på alla IS parasiter vi har i landet så borde rättegången ske i en internationell 

krigstribunal före en svensk domstol. Och där kan man vara säker på en avsevärd hårdare dom 

än den svenska rättsväsendet dömer. 

Kent debatterade ju om hårdare domar i riksdagen för en tid sen och han var rätt ute. Förlorat 

medborgarskap/asyl/PUT/TUT, utvisning ska vara första åtgärden och går inte det ska 

fängelsestraffet vara högre än idag. Har en känsla av att vi kommer få se en inflation av 

liknande rättegångar framöver, med tanke på att Sverige tillsammans med Belgien är ju 

plantskolor för IS terroristerna. 

stormboy • för 5 dagar sedan  

Det ända tragiska är att det är skattebetalarna som får stå för notan. Det kostar massor att hålla 

någon inlåst på livstid. Kommer de vara ångerfulla när de kommer ut eller fulla med vrede 

och ännu starkare vilja att begå liknande brott är frågan? 

Irene Holm stormboy • för 5 dagar sedan  

Jaadu. Den frågan besvarar sig själv. 

gurraaktersnurra • för 5 dagar sedan  

Resten som återvänder skall nekas inresa NU 

David • för 5 dagar sedan  

Utlämna dem genast till Syrien - Bashar Al-Assad har bättre koll på vad man bör göra med 

sådana här mördarmonster än vad vi naiva svenskar har! 

Matt Forsure • för 5 dagar sedan  

Ja, vad ska man säga... Sneglade bort på lekparken idag och såg det nya Sverige. En vit kille, 

ett par vita tjejer, resten (ca 30-50 st) araber och afrikaner, bortåt 80% killar. Vart ska man fly 

egentligen? På allvar, vart ska man flytta om man vill leva bland sina egna? Visst, ett par 

tusen per år för att blanda ut generna lite, men 150.000 - 300.000 per år? Orkar inte tänka för 

mycket på det. 

https://disqus.com/by/disqus_UWiDidpnm7/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597747967
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2598294889
https://disqus.com/by/disqus_HMUu3xcY2Q/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597677127
https://disqus.com/by/disqus_I9yNwIaxsZ/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597664430
https://disqus.com/by/ireneholm/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597664430
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597749760
https://disqus.com/by/gurraaktersnurra/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597634227
https://disqus.com/by/disqus_8WV1O2X1KI/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597578903
https://disqus.com/by/disqus_EBdplpZC9c/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597568421
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gurraaktersnurra Matt Forsure • för 5 dagar sedan  

Ta bort flerbarnstillägg till en början, 

Irene Holm gurraaktersnurra • för 5 dagar sedan  

Ja! 

Matt Forsure gurraaktersnurra • för 5 dagar sedan  

Man blir nästan panikslagen. Vill svenskarna verkligen ha det så här? I ärlighetens namn.  

Irene Holm Matt Forsure • för 5 dagar sedan  

Nej. 

Svenska Rakbladet • för 5 dagar sedan  

Donald Trump vill "waterboarda" IS-terrorister ... jag föreslår att dessa två svin (förlåt alla 

grisar) sätts in på isoleringscell på livstid och dygnet alla timmar spelas Baccaras klassiker 

"Yes sir I can Boogie" och då kan jag garantera att de längtar efter snaran. 

https://youtu.be/ijsYeN9CSPs 

Anders • för 5 dagar sedan  

Varfor ska svenskarna behova finansera deras anstaltsvistelse? Det har vi aldrig tillfragats om. 

Senaste valet resulterade i decemberoverenskommelsen. 

En röst i mörkret • för 5 dagar sedan  

Det är en skymf mot alla riktiga svenskar att kalla dessa importerade parasiter för svenskar. 

Dom är muslimska terrorister och mördare som ska utvisas för att avtjäna sitt straff, vill inget 

land ha dom, synd då kan vi tejpa fast dom på en kryssningsmissil som skickas till Raqqa. 

ethnoswede • för 5 dagar sedan  

De finns inga svenska araber. Dessa apor borde få avtjäna sitt straff hos Assad i Syrien, inte 

här. 

Evert Bäckström • för 5 dagar sedan  

För några år sedan var dessa dömda "ungdomar på glid" men då fanns förstås inte Mona 

Sahlins hjälptelefon,i så fall hade allt sett annorlunda ut-eller? 

Statens Jihadister Evert Bäckström • för 5 dagar sedan  

Det är väl ingen som ringt den linjen på några månader, tror det finns en artikel om det. 

Birka101 • för 5 dagar sedan 

Jag bli så trött på detta snack om Svenskar, Nu hade Turkiet gripit fyra Svenskar som skulle 

till IS, Det är INGA Svenskar, bara terrorister som utnyttjat Sverige..Löfven någon jävla 

ordning får det väl vara!!!! 

https://disqus.com/by/gurraaktersnurra/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597568421
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597625637
https://disqus.com/by/ireneholm/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597625637
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597750499
https://disqus.com/by/disqus_EBdplpZC9c/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597625637
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597707260
https://disqus.com/by/ireneholm/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597707260
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597750771
https://disqus.com/by/svenskarakbladet/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597559900
https://youtu.be/ijsYeN9CSPs
https://disqus.com/by/disqus_Gmi1b5mKqV/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597534391
https://disqus.com/by/enrstimrkret/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597509551
https://disqus.com/by/disqus_DPNEPl9wJi/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597506482
https://disqus.com/by/evert_b_ckstr_m/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597442045
https://disqus.com/by/disqus_2Y9SkUJPL4/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597442045
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597444779
https://disqus.com/by/birka101/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597378441
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pm666 Birka101 • för 5 dagar sedan  

Kan man hoppas att de hamnar i Turkiskt fängelse? 

Evert Bäckström Birka101 • för 5 dagar sedan  

Lungn-de allra flesta boende i Sverige vet vilka det är som åker till IS för att mörda. 

SD2018 Birka101 • för 5 dagar sedan  

Dem behöver ett samtal med Mona så blir allt kumbaja igen  

oldster • för 5 dagar sedan  

"Livstid", vad blir det i praktiken? 10 år? 

SD2018 oldster • för 5 dagar sedan  

Ca 

Ynity • för 5 dagar sedan  

Allt fler asylsökande anmäls som potentiella säkerhetshot till Säpo. Bara under 2015 har 

ärendena hela tredubblats. Men med den nuvarande flyktingströmmen förväntar sig Säpo en 

ännu större ökning.  

Det rör sig om flera hundra personer bara under 2015, som kommit med asylströmmarna till 

Sverige och som kan vara redo att utföra dåd, liknande det i Paris och Bryssel. Kartläggningen 

och siffrorna har tagits fram i samarbete mellan Säpo och Migrationsverket.  

Mörkertalet är dock stort beträffande ökningen av antalet misstänkta terrorbenägna asylsökare 

och befaras kunna bli långt högre. Detta beroende på att Migrationsverket ligger långt efter 

med att handlägga alla asylärenden. 

http://www.svt.se/nyheter/inri...  

http://sverigesradio.se/sida/a...  

I Stefan Löfven och Åsa Romsons Sverige har hela fyra av tio asylbeslut fattas utan att 

Migrationsverket vetat vem den asylsökande är, enligt uppgifter från myndigheten.  

http://www.svd.se/fyra-av-tio-... 

GT Ynity • för 5 dagar sedan  

Om asylbeslutet innebär avslag är ju inte det hela ett problem. 

Livet på landet • för 5 dagar sedan  

Åhhhhhh va bra!!! Nu kommer dom två asen sitta o kosta skattebetalarna några tusen per dag 

i typ 10år. SKICKA UT SKITEN ISTÄLLET!! 

gurraaktersnurra Livet på landet • för 5 dagar sedan  

jepp, utlämna dem till Assads rättsskipning 

SD2018 Livet på landet • för 5 dagar sedan  

Ge dem tillbaka med deras egna mynt  

https://disqus.com/by/pm666/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597378441
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597455187
https://disqus.com/by/evert_b_ckstr_m/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597378441
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597453166
https://disqus.com/by/janneholk/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597378441
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597429530
https://disqus.com/by/disqus_QsC3AgY3he/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597335095
https://disqus.com/by/janneholk/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597335095
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597429867
https://disqus.com/by/Ynity/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597304720
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fler-asylfall-ses-som-potentiella-sakerhetshot
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299129
http://www.svd.se/fyra-av-tio-asylbeslut-utan-identifiering/om/flykten-till-europa
https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597304720
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597347115
https://disqus.com/by/livetplandet/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597294220
https://disqus.com/by/gurraaktersnurra/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597294220
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597628990
https://disqus.com/by/janneholk/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597294220
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597430890
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Urkraft • för 5 dagar sedan  

Vad kostar detta skattebetalarna, alla dessa kriminella invällare!!?  

https://disqus.com/by/disqus_hoXXzR1dhN/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597293877
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SD2018 Urkraft • för 5 dagar sedan  

Nån tusenlapp per dygn 

Statens Jihadister • för 5 dagar sedan  

Undra hur länge dessa får sitta innan man släpps ut igen. 

Ynity • för 5 dagar sedan  

Cirka 20 anhängare av terrororganisationen IS greps nyligen i Moskva av den ryska polisen 

och den federala säkerhetstjänsten misstänkta för att ha rekryterat personer till den 

islamistiska sekten. 

http://ria.ru/incidents/201603... 

Litetdjur • för 5 dagar sedan  

Dessa bör deporteras till kurderna i Irak och få sina straff där. 

Csaba • för 5 dagar sedan  

Skicka dem till Assad, i hans fängelse blir nog riktig livstid...han släpper dem bara med 

fötterna före... 

ASUSNEX • för 5 dagar sedan  

krigsbrott begångna i Syrien bör väl behandlas där brottet är begånget 

samt straffas och förvaras där. I Sverige vill vi inte husera dömda terrorister. 

FeliCity • för 5 dagar sedan   

Kvinnor ska stanna hemma och den som förolämpar Mohammed bör avrättas ... 

säger imam i Gävles moské ...http://petterssonsblogg.se/2015/06/22... 

Granskat moskéer – mordhotas nu .. http://petterssonsblogg.se/201... 

JoeSkattebetalare • för 5 dagar sedan  

Håll i hatten. Aftonbladet frågar idag varför inte fler multikriminella döms till utvisning, 

apropå den ihjälskjutne jihadisten i Bryssel som dömts för flera brott men aldrig utvisats ut 

landet (och aldrig betalade skatt). De försöker tom ställa några domare mot väggen. 

Om PK-media fortsätter så här så behövs ju snart inte Avpixlat... 

Urkraft JoeSkattebetalare • för 5 dagar sedan  

aftonblaskan är tydligen nazister och rasister nu då, om de vill utvisa kriminella invällare!?  

Sent ska syndaren vakna!!  

GT • för 5 dagar sedan  

Läs den här och fundera på om det överhuvudtaget går att göra någonting åt det muslimska 

terroristproblemet. 

http://www.sydsvenskan.se/kult... 

Monas Sahlins och Södertörns Högskolas analys är antagligen inte vatten värd. 

https://disqus.com/by/janneholk/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597293877
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597431726
https://disqus.com/by/disqus_2Y9SkUJPL4/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597286314
https://disqus.com/by/Ynity/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597282057
http://ria.ru/incidents/20160330/1399911853.html
https://disqus.com/by/Litetdjur/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597260057
https://disqus.com/by/csabakemeny/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597249693
https://disqus.com/by/asusnex/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597245130
https://disqus.com/by/felicjahellstrm/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597232889
http://petterssonsblogg.se/2015/06/22/kvinnor-ska-stanna-hemma-och-den-som-forolampar-mohammed-bor-avrattas-sager-imam-i-gavles-moske/
http://petterssonsblogg.se/2016/03/30/granskat-moskeer-mordhotas-nu/
https://disqus.com/by/JoeSkattebetalare/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597215885
https://disqus.com/by/disqus_hoXXzR1dhN/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597215885
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597305602
https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597211899
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/kalifatets-guldgossar/
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Lotta • för 5 dagar sedan  

Varför handlar alla nyheter, alla reportage, alla problem osv osv osv om dessa jävla 

muslimer? ???har dom på rikt tagit över hela jävla världen? ???? Muslimer, muslimer, 

muslimer! Jag är spyless alla dessa muslimer!!! 

gurraaktersnurra Lotta • för 5 dagar sedan  

ja med, och dessa människor tror politikerna allt gott om. 

Punchny Lotta • för 5 dagar sedan  

Och man ser dom på stan oavsett i vilken riktning man tittar.., 

Rawhide • för 5 dagar sedan  

Finns möjligen livstids utvisning efter avtjänat straff med i domen? 

Trots domen kommer de att släppas efter kort tid då det enligt PK kollektivet är "synd om" 

dem eftersom deras "jihadism" beror på svenska folkets rasism. 

Det är PK kollektivets uppfattning att dessa "gossars" bestialiska avskärningar av huvuden är 

svenska folkets fel eftersom detta svenska folk inte lyder sådana som Reinfelt utan istället 

stöder SD. 

PK kollektivet är ansvarigt för att ha aktivt bjudit in islamistisk terrorism till Sverige genom 

att utan nämvärd kontroll ta emot hundratusentals asylsökande från Mellan-Östern och Afrika 

bland vilka terroristerna bekvämt gömt sig och låtsats vara asylsökande. 

Snart ser vi dessvärre det första attentatet i Sverige och det sker därför att de senaste 

regeringarna varit minst sagt "naiva", ja för att vara korrekt, helt utan självbevarelsedrift och 

känsla för var sig sitt eget land eller det egna folket. 

En säger en person i regeringen har tagit till orda och faktiskt försökt börjat leda Sverige bort 

från den Löfvenska/Romsonska naiviteten, och det är Anders Ygeman, S. 

Stöd hans agerande för ett bättre Sverige. 

Stöd SD för ett ännu bättre Sverige. 

GT Rawhide • för 5 dagar sedan  

Ygeman? 

Han som vill mångkulturalisera den svenska polisen? 

gurraaktersnurra GT • för 5 dagar sedan  

polisverksamheten faller sakta men säkert sönder 

Tror gamla poliser saknar kårandan. 

https://disqus.com/by/disqus_9GcU7cANUs/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597203811
https://disqus.com/by/gurraaktersnurra/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597203811
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597633177
https://disqus.com/by/punchny/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597203811
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597216480
https://disqus.com/by/disqus_I5Ej4vduZd/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597192131
https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597192131
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597216909
https://disqus.com/by/gurraaktersnurra/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597216909
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597643024
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Jack J. Lumbherr • för 5 dagar sedan  

Ämnet utvisning efter avtjänat straff togs det aldrig upp i rätten?? 

Linuskatt • för 5 dagar sedan  

Finns sådana löjliga varelser? Jag vill inte tro att det är sant. 

Mr_Realistic • för 5 dagar sedan  

Om Mona Sahlins hjälplinje för muslimska terrorister bara hade införts tidigare så hade det 

här aldrig behövt hända. Snyft, snyft.  

pm666 • för 5 dagar sedan  

Det är ju i Syrien brotten begåtts. 

De borde överlämnas till Syrisk rättskipning. 

Eller åtminstone avtjäna straffet där. 

Linuskatt • för 5 dagar sedan  

Det trista är väl att vi svenskar ska försörja dessa två vidriga svin i fängelset på livstid - det 

kan handla om 2X25 år, dvs minst 30 miljoner kronor på slutnotan. Avrättning vore det rätta. 

Men Dumsverige försörjer av hävd miljontals varelser av deras sort. 

blåsippan • för 5 dagar sedan  

På vilka grunder har dessa "herrar" fått asyl och medborgarskap i Sverige.Kanske på tiden att 

granska Migrationsverket! 

Punchny blåsippan • för 5 dagar sedan  

Är du man, muslim, och saknar id handlingar är det röd matta. 

matte_1978 • för 5 dagar sedan  

Utvisa dem till regimen i Syrien för att få sina straff för det är där de begått sina brott. 

kokskungen • för 5 dagar sedan  

Betala ryssarna för att skicka dom till Gulag. Enkel resa! 

PeterM kokskungen • för 5 dagar sedan  

De lär trilla ut från planet innan de når Gulag 

Talibananas • för 5 dagar sedan  

Islamofobi och rasism om inte minst hälften i rätten var IS-sympatisörer. Få se om de får 

prövningstillstånd i Högsta Dumbommen. 

https://disqus.com/by/jackjlumbherr/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597187014
https://disqus.com/by/linuskatt/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597181844
https://disqus.com/by/mr_realistic/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597177688
https://disqus.com/by/pm666/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597166753
https://disqus.com/by/linuskatt/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597165493
https://disqus.com/by/disqus_3GXHo8Wn07/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597157054
https://disqus.com/by/punchny/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597157054
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597195461
https://disqus.com/by/matte_1978/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597149599
https://disqus.com/by/kokskungen/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597115914
https://disqus.com/by/disqus_tvdJNdw0P5/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597115914
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597130703
https://disqus.com/by/Talibananas/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597110591
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Rauken • för 5 dagar sedan  

Så var raderingsknappen i farten igen. Man kan verkligen undra vilken sida Avpixlat och dess 

medarbetare stå på, när man ryggar för en relevant kommentar av det här slaget, med förslag 

på ett rättvist straff? De straff som delas ut av svenska domstolar för vidriga förövare av 

värsta slag, är på tok för humana. Jag har sett videor där deras avrättningar kan beskådas in i 

minsta detalj. De är inte längre värda ett dugg och de skulle kläs av in på bara kroppen och 

rivas av människovärdet etc. etc.. 

Har Avpixlat tagit till sig av det man, i svenskt rättsväsende, kallar "positiv särbehandling"? 

standigtundrande2 Rauken • för 5 dagar sedan  

JA men här inne ska vi inte uppföra oss som barbarer, det finns tillräckligt med sådana ändå. 

Sluta gnäll och skriv om det du vill ha sagt. Svårare än så är det inte. 

Rauken standigtundrande2 • för 5 dagar sedan  

Jag har skrivit om det jag vill ha sagt, men så kom raderingsknappen i vägen. Jag ser inte det 

som gnäll. Däremot ser jag ditt svar som ett försök att spela präktig och ditt svar som ett 

präktigt fjäsk för moderatorerna.  

Avpixlat har en hel del politiskt korrekta drag som väcker frågor. 

Du fick säkert ytterligare en fjäder att sätta i hatten.  

mekanikern • för 5 dagar sedan  

Det var dom två , fler står på tur  

Och utvisning SKALL ske ! 

Anders Lindfors • för 5 dagar sedan  

Vad, har man satt guldklimparna i fängelse?? Hur skall vi klara välfärden nu? 

Apokalyps • för 5 dagar sedan  

Vi skall nog vara tacksamma för att det inte är Mona Sahlin, eller Fredrik Reinfeldt som hade 

något att säga till om beträffande domen. 

Hur som helst så är dom inga svenskar, och dom vill absolut inte heller bli betraktade som 

svenskar heller, det är bara något som makthavarna envisas med att vidhålla i detta förvirrade 

landet. 

Personligen tycker jag nog att dödsstraff är att komma för lindrigt undan, låt dom sitta på 

kåken och ruttna, tror nog det är det som känns mest, men det ska ju då handla om minst 25-

30 år. 

Rauken Apokalyps • för 5 dagar sedan  

Eller livstid med särskild utskrivning om inte dödsstraff tillämpas. 

https://disqus.com/by/Rauken/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597102047
https://disqus.com/by/disqus_3qcGxkzpsC/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597102047
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597167771
https://disqus.com/by/Rauken/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597167771
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597421488
https://disqus.com/by/mekanikern/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597062359
https://disqus.com/by/anderslindfors/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597060364
https://disqus.com/by/disqus_yKNCSwyBKD/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597056242
https://disqus.com/by/Rauken/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597056242
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597137480
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PeterM Apokalyps • för 5 dagar sedan  

Med stekt fläsk varenda dag 

Hagölu Apokalyps • för 5 dagar sedan  

25-30 år innebär minst 50-60 miljoner gånger 2, dvs. 100-120 miljoner. Dödsstraff kostar bara 

lite avlivningsvätska x 2. Vad är det för fel på USA? 

 

Denna kommentar har blivit raderad. 

Rauken Guest • för 5 dagar sedan  

Det gäller att vara ekonomisk. 

Hagölu • för 5 dagar sedan  

Till och med Mona Sahlin var överens om domen. Kors i taket! 

Bara hon inte får utökat förtroende för sitt meningslösa uppdrag som upphör nu i maj. 

Pajen • för 5 dagar sedan  

Varför är de överhuvudtaget i Sverige?  

fornuften22 Pajen • för 5 dagar sedan  

Nå blir de i Sverige for å sone sin straff.  

Dan B Cooper • för 5 dagar sedan  

Har hovrätten tagit ställning till ev utvisning efter avtjänat straff? Eller är det så tandlöst så de 

inte kan utvisas till sina hemländer då de riskerar att fara illa väl hemma. Om något så borde 

utvisning efter avtjänat straff vara självklart och en tydlig signal till nya jihadister. Om HD 

inte tar upp fallet; kan utvisning tillföras på annat vis? 

Voortrekker Dan B Cooper • för 5 dagar sedan  

Ett riktigt livstidsstraff är inte avtjänat förrän de båda herrarna är begravda. 

fornuften22 Voortrekker • för 5 dagar sedan  

Riktig straff er etter svensk lov. 

Voortrekker fornuften22 • för 5 dagar sedan  

Du är väl medveten om att även Tredje Riket -- och alla dess förbrytelser -- var en legal 

skapelse enligt de lagar som gällde i Weimarrepubliken? 

https://disqus.com/by/disqus_tvdJNdw0P5/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597056242
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597133408
https://disqus.com/by/tratsmo/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597056242
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597067153
https://disqus.com/by/Rauken/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597135121
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597140269
https://disqus.com/by/tratsmo/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597051547
https://disqus.com/by/disqus_KCw9IBin70/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597043022
https://disqus.com/by/fornuften22/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597043022
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597047679
https://disqus.com/by/dan_b_cooper/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597031897
https://disqus.com/by/stenline/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597031897
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597034123
https://disqus.com/by/fornuften22/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597034123
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597040514
https://disqus.com/by/stenline/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597040514
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597045192


15 

 

fornuften22 Voortrekker • för 5 dagar sedan  

Du holder deg ikke til saken her. 

Her gjelder saken svensk lov. 

Voortrekker fornuften22 • för 5 dagar sedan  

Jag försöker bara bena ut om din fixering vid lagtexter är konsekvent. Hur som helst står det 

varje medborgare fritt att ha åsikter om hur samhället skall utformas -- det inkluderar även 

dess straffsatser. Att svensk lag inte tillåter dödsstraff i dag betyder ju inte att den inte kan 

göra det i morgon.  

fornuften22 Voortrekker • för 5 dagar sedan  

Det betyr at du ikke kan ønske at konkrete og avbildede mennesker drepes nå og her og i 

Sverige nå. 

Det betyr at ønsker om å drepe noen helt konkrete personer nå i en konkret sak nå er feil og 

over mot kriminelle krav rent konkret. 

Voortrekker fornuften22 • för 5 dagar sedan  

Hänvisar till mitt avslutande svar nedan. 

SD2018 • för 5 dagar sedan  

ok då höjer vi skatten 

 

Denna kommentar har blivit raderad. 

fornuften22 Guest • för 5 dagar sedan  

Du bør respektere svensk lov. 

Sverige skal styres etter gjeldende lov i Sverige. 

Har du et lovforslag å komme med til Riksdagen? 

Voortrekker fornuften22 • för 5 dagar sedan  

Det är ju ingen större poäng att jag kommer med lagförslag eftersom jag inte företräder något 

parti. 

fornuften22 Voortrekker • för 5 dagar sedan  

Svensk lov forandres ikke i kommentarfeltet her. 

Du må sende dine krav og forslag til Riksdagen i Sverige eller til et svensk politisk parti. 

Svensk lov forandres ved at nye lover blir vedtatt og bestemt og ved at forslag og ønsker får 

flertall i Riksdagen. 

https://disqus.com/by/fornuften22/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597045192
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597049210
https://disqus.com/by/stenline/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597049210
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597056060
https://disqus.com/by/fornuften22/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597056060
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597062226
https://disqus.com/by/stenline/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597062226
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597064307
https://disqus.com/by/SD2018/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597021630
https://disqus.com/by/fornuften22/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597013611
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597019264
https://disqus.com/by/stenline/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597019264
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597026093
https://disqus.com/by/fornuften22/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597026093
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597037632
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Voortrekker fornuften22 • för 5 dagar sedan  

Det är upp till den enskilde huruvida han eller hon förespråkar dödsstraff eller inte. Har du 

svårt för att känsliga frågor debatteras? I så fall är du kanske på fel plats. 

Vendela Moderator Voortrekker • för 5 dagar sedan  

Förespråkar du dödsstraff i kommentarer raderas dessa. Vi uppmanar inte till våld av någon 

sort. Det får du rätta dig efter. 

fornuften22 Voortrekker • för 5 dagar sedan  

Krav om at mennesker skal drepes eller ønskes drept bør ikke komme her i kommentarfelt. 

Voortrekker fornuften22 • för 5 dagar sedan  

Att du inte tål debatt är ditt bekymmer, inte mitt. 

fornuften22 Voortrekker • för 5 dagar sedan  

Ønsker om at mennesker i Sverige skal drepes eller henrettes i strid med gjeldende svensk lov 

er ikke en debatt. 

Det er helt feil. 

Du bør respektere svensk lov nå. 

Nå. 

Og helt uten å ønske noen drept. 

Voortrekker fornuften22 • för 5 dagar sedan  

Jag har inte sagt att någon bör avrättas i strid mot svensk lag. Min ståndpunkt är att lagen bör 

ändras så att dödsstraff under vissa omständigheter blir ett alternativ. Det är dock inte upp till 

mig att skriva detaljerade lagförslag eftersom jag varken sitter i riksdagen eller företräder 

något parti. 

Härmed är denna diskussion avslutad för mitt vidkommande 

fornuften22 Voortrekker • för 5 dagar sedan  

Jeg ser at du vil ha Islamsk Stat lover og den typen lover og dødsstraff. 

Det er helt feil nå. 

Skattebetalaren Stickan • för 5 dagar sedan  

Det är oerhört kränkande mot det arbetande, skattebetalande och hedersamma Svenska 

folket att benämna dessa två vidriga kräk för svenskar. Vi måste sluta med att kalla alla som 

någon gång beträtt Svensk helig mark för svenskar. T.o.m Åsa Romson har i vår folkvalda 

församling,i riksdagen, sagt att alla de hon möter i Stockholms tunnelbana är svenskar. Vår 

Sverigevän Jimmie kontrade då med att fråga om han är i Tokyo och åker tunnelbana där, 

skulle han vara Japan då. Jimmie överglänser de andra töntarna med flerfaldig råge. Hårda tag 

mot jihadister, det är det minsta vi kan erbjuda dessa. 

https://disqus.com/by/stenline/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597037632
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597041948
https://disqus.com/by/Vendeltid/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597041948
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597111388
https://disqus.com/by/fornuften22/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597041948
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597044748
https://disqus.com/by/stenline/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597044748
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597046613
https://disqus.com/by/fornuften22/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597046613
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597056157
https://disqus.com/by/stenline/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597056157
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597062277
https://disqus.com/by/fornuften22/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597062277
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597068387
https://disqus.com/by/skattebetalarenstickan/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597003800
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VIDSTIGE • för 5 dagar sedan  

Sossenästet Göteborg.  

Jihadisternas nordiska mecka.  

Just nu fyra stycken gripna i Turkiet på väg att tjäna den blodstörstande Allah. 

http://www.gp.se/nyheter/goteb... 

standigtundrande2 VIDSTIGE • för 5 dagar sedan  

Inte bara göteborgare....mellan sverige också. Jag tippar på örebroare! 

VIDSTIGE standigtundrande2 • för 5 dagar sedan  

Sossestyrt även där. Liksom i Malmö, Trollhättan, Borlänge, osv. You just name it! 

VIDSTIGE VIDSTIGE • för 5 dagar sedan  

Bura in två stycken så uppstår genast fyra nya. Sossarna i GBG är synnerligen produktiva när 

det gäller att framställa Islamister. 

StänkOchFlikar • för 5 dagar sedan  

SVENSKARNA krigar på för fullt...LOL 

http://www.expressen.se/nyhete... 

HSV • för 5 dagar sedan  

Livstids utvisning efter avtjänat straff och indraget svenskt medborgarskap är det minsta man 

kan begära. 

En sak till förresten. Isolering från alla kontakter med andra fångar så att de, liksom de 

belgiska mördarterroristerna, inte "omvänds" i fängelset..  

fornuften22 Guest • för 5 dagar sedan  

Hva er ditt alternativ til at svensk lov skal respekteres og brukes i Sverige? 

Vil du ha andre svenske lover? 

Hva er ditt krav og ønske?  

neutrino3 • för 5 dagar sedan  

Rena halalslakten. Men det gick väl av bara farten för så gör dom t.ex. med kycklingar också 

vilket kan åberopas som förmildrande omständighet. 

Stig Holmbom • för 5 dagar sedan  

Inget snack om den saken man ser ju att det är svenskar som fått hjärnsläpp och ballat ut, 

inget snack om det det ser vi ju alla svenskar eller hur. 

latmask • för 5 dagar sedan  

De bör straffas som de själva har "straffat" andra. 

https://disqus.com/by/VIDSTIGE/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596999793
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.3042616-goteborgare-gripna-i-turkiet-skulle-ansluta-sig-till-is
https://disqus.com/by/disqus_3qcGxkzpsC/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596999793
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597170783
https://disqus.com/by/VIDSTIGE/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597170783
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597257566
https://disqus.com/by/VIDSTIGE/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596999793
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597006060
https://disqus.com/by/stnkochflikar/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596999631
http://www.expressen.se/nyheter/flera-svenskar-med-koppling-till-is-gripna/
https://disqus.com/by/disqus_XMLJ3EHyQb/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596995379
https://disqus.com/by/fornuften22/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596994332
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597015149
https://disqus.com/by/neutrino3/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596989360
https://disqus.com/by/stigholmbom/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596988676
https://disqus.com/by/latmask/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596985297
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Sam Vete • för 5 dagar sedan  

Hur många muslimer har vi i svenska fängelser, vilken andel av totalen? Nu vill svenska 

folket veta. Sen är det på tiden att vi lejer ut fängelsevården till ett land där det får kosta max 

10kr per dag, inga förmåner utan "vatten och bröd". Definitivt för den här typen av klientel. 

latmask Sam Vete • för 5 dagar sedan  

Jag föreslår ett läger i trakten av Jakutsk i Sbirien. Dessutom bör vi studera sharia för att få 

ned fångkostnaderna, i synnerhet när det gäller mördare, dråpare, rånare, våldtäktsmän och 

stortjuvar. 

 

brutilutus • för 5 dagar sedan  

Jag tycker att skattebetalarna skall bjuda de båda terroristerna på en enkel flygresa till 

lämpligt muslimskt land efter avtjänat straff. 

neutrino3 Guest • för 5 dagar sedan  

Cirka 1m för varje jungfru som väntar på Allahs landningsbana blir det. 

Captain Obvious • för 5 dagar sedan  

Hoppas dom blir väl mottagna av personal och intagna på anstalten.. 

Hans-Gösta Pehrsson • för 5 dagar sedan  

...och Reinfeldt kommer att gråta sig till sömns inatt...kulturivrare som han är... 

Hans-Gösta Pehrsson • för 5 dagar sedan  

"Svenskar" ha ha ha...de är inte, och kommer aldrig att bli det, om de så har 80 svenska pass. 

Sam Vete • för 5 dagar sedan  

Saudiarabien bekostar moskéer i Sverige. Inte en enda moské till borde få byggas om saudi 

inte dessutom bekostar fängelsenotan för alla muslimer i Sverige. 

Mr Montaro • för 5 dagar sedan  

Dom är lika "Svenska" som jag är Afrikan. Å nej jag glömde ju alla kan ju bli Svenskar men 

Svenskar kan aldrig bli någon annan Nationalitet! 

svensketnisk • för 5 dagar sedan  

Nu kan de be ALLAh om hjälp. Men den lär inte komma, för någon Allah existerar inte annat 

än i deras fantasier. 

meta • för 5 dagar sedan  

Verkligen! Hoppas bara att livstid verkligen innebär livstid eller åtminstone sådär en 15 år 

https://disqus.com/by/sam_vete/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596983632
https://disqus.com/by/latmask/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596983632
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596990040
https://disqus.com/by/brutilutus/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596978038
https://disqus.com/by/neutrino3/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596988026
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596998568
https://disqus.com/by/GregerJohansson/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596971946
https://disqus.com/by/hansgstapehrsson/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596971339
https://disqus.com/by/hansgstapehrsson/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596966337
https://disqus.com/by/sam_vete/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596954419
https://disqus.com/by/mrmontaro/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596951289
https://disqus.com/by/svensketnisk/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596950489
https://disqus.com/by/disqus_0LHXuVfV4a/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596945318


20 

 

VIDSTIGE meta • för 5 dagar sedan  

Får Mona & Eliasson laggt manken till så är de ute inom ett år. 

https://disqus.com/by/VIDSTIGE/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596945318
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596949673
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Max • för 5 dagar sedan  

2 goa göteborgare som säkert kommer få några spårvagnar uppkallade efter sig. 

Dandersan Max • för 5 dagar sedan  

Spårvagnarnas namn-Ding Ding ! 

När jag var liten fick man frågan om man var ett tåg eller en spårvagn ;-) 

Tuff tuff eller ding ding! 

svensketnisk • för 5 dagar sedan  

Det är riktigt. De tog andras liv, nu tas deras liv ifrån dem. Hoppas livstiden blir livstid. 

De har förverkat rätten till sina egna liv. 

MrBboy svensketnisk • för 5 dagar sedan  

nja, svenska fängelser är inte något helvete precis, ganska behagligt, gott om nya vänner man 

kan rekrytera och bedriva sitt heliga uppdrag inifrån medan man grillar halal korv med 

fängelsevakterna. 

svensketnisk MrBboy • för 5 dagar sedan  

Är i alla fall glad att inte HD fegade ur, 

Dandersan • för 5 dagar sedan  

Tala om självmål! 

Filma som bevis för att de gjort vidrigheter. 

Sigge Dandersan • för 5 dagar sedan  

Kan inte hjälpa, men tankarna går tillbaka till en annan som gjorde lika (filma alltså) 

klantigheter. 

Closen Sigge • för 5 dagar sedan  

Lite magstarkt att jämföra ett gruff på stan med att skära halsen av folk eller?  

Sigge Closen • för 5 dagar sedan  

Nej, där missförstod du mig, parallellen var filmningen, inte handlingen som sådan. 

Closen Sigge • för 5 dagar sedan  

Ok, ja det var klantigt och onödigt. 

Dandersan Sigge • för 5 dagar sedan  

De fick oxå livstid! 

Utanför SD! 

https://disqus.com/by/disqus_Lxhdn006bl/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596940483
https://disqus.com/by/Dandersan/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596940483
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596946852
https://disqus.com/by/svensketnisk/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596939860
https://disqus.com/by/MrBboy/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596939860
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596951183
https://disqus.com/by/svensketnisk/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596951183
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596963489
https://disqus.com/by/Dandersan/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596938973
https://disqus.com/by/disqus_losgQJwVR6/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596938973
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596946338
https://disqus.com/by/Closen/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596946338
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596953617
https://disqus.com/by/disqus_losgQJwVR6/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596953617
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596962661
https://disqus.com/by/Closen/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596962661
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596973056
https://disqus.com/by/Dandersan/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596946338
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596948998
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nitohu • för 5 dagar sedan  

Hoppas verkligen det är livstid på riktigt. Det första dom här individerna kommer att göra 

annars om dom kommer ut är garanterat någon form av terrorhandling. Vore oerhört naivt att 

tro något annat. 

flaffe • för 5 dagar sedan  

Enligt Reinfeldt är vi svenskar barbarer, aningen förfinade av utländska influenser. Och 

apropå barbarer mån tro han klassar dessa som kulturberikare? 

Skattebetalaren Stickan flaffe • för 5 dagar sedan  

Han har ju själv sina rötter bland hottentotter. 

Christian • för 5 dagar sedan  

Sådana typer förtjänar inte att sitta i ett svenskt fängelse, de borde skickas till arbetsläger i 

Sibirien.  

De ska kosta svenska skattebetalare närmast noll kronor att ha dessa monster inspärrade! 

Anton Vlassiouk Christian • för 5 dagar sedan  

Christian... Varför just i Sibirien?! Utvisa dem till det land de kom ifrån!!! 

Anna • för 5 dagar sedan  

Vidriga odjur! 

gealdrigupp • för 5 dagar sedan  

Är det bara jag som undrar hur många liv dessa två herrar har på sina samveten? 

Livstid är för lite... 

VIDSTIGE gealdrigupp • för 5 dagar sedan  

För att inte nämna alla våldtäkter! Kastrering saknades i domen! 

Zorro555 gealdrigupp • för 5 dagar sedan  

Jag lyssnade på en diskussion i utländsk nyhetskanal. Experter menade att livstid är det värsta 

straffet dessa människor kan tänka sig. Döden innebär martyrskap och hjältestatus. 

Sigge Zorro555 • för 5 dagar sedan  

Jag tror det är alldeles riktigt, den här typen av brott borde man kunna hitta på något som gör 

det än värre. Man har lyckats bra med Brejvik i Norge. Kanske det hade varit något att byta ut 

Kumla mot en svinstia. 

Anna gealdrigupp • för 5 dagar sedan  

Iallafall i svenskt fängelse! 

https://disqus.com/by/nitohu/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596933666
https://disqus.com/by/flaffe/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596933616
https://disqus.com/by/skattebetalarenstickan/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596933616
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597008903
https://disqus.com/by/disqus_xIlvuO8Lda/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596929731
https://disqus.com/by/anton_vlassiouk/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596929731
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596981398
https://disqus.com/by/Angelinia/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596929189
https://disqus.com/by/gealdrigupp/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596923057
https://disqus.com/by/VIDSTIGE/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596923057
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596941834
https://disqus.com/by/Jonas852/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596923057
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596939621
https://disqus.com/by/disqus_losgQJwVR6/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596939621
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596955622
https://disqus.com/by/Angelinia/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596923057
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596930589
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Dana • för 5 dagar sedan  

Skrämmande att det finns såna här människor som är "svenskar" 

Pro Patria • för 5 dagar sedan 

 BRA! 

hedda • för 5 dagar sedan  

Äntligen en god nyhet! 

Hoppas de ruttnar bort, slaktarjävlarna.  

VIDSTIGE • för 5 dagar sedan 

 En sorgens dag för Svetsarn & Eliasson. Vilka trauman har dessa stackars män genomgått? 

Sådana här (Grisar) har S-regeringen tidigare skickat regeringsplanet för att rädda! 

MMI • för 5 dagar sedan  

Jag personligen tycker dödsstraff borde införas då det gäller mord o faktiskt även grövre för 

gruppvåldtäckter. En personlig åsikt bara.  

Zorro555 • för 5 dagar sedan  

Man får hoppas att man slipper höra att dessa terrorister föreläser på de muslimska 

familjedagarna innan valet 2018. 

Den svenska föreställningen, att "ingen blir bättre av att sitta i fängelse", håller inte längre. 

Livstid skall innebära livstid, om man har den minsta medkänsla med offren och med dem 

som har en annan religion än dessa terrorister. 

Mangan • för 5 dagar sedan  

Vore intressant att höra kommentarer från muslimer i Sverige vilka som stöder straffet. Enligt 

sharia har de knappast gjort något fel. Snarare tvärtom. 

Zorro555 Mangan • för 5 dagar sedan  

"Att försöka stoppa radikaliseringen bland unga är allas ansvar, menar Salahuddin Barakat. 

De muslimska samfunden kan vara en del i detta, men bör inte åläggas något särskilt ansvar, 

anser han."  

http://www.svd.se/oro-hos-sven... 

De muslimer som går till moskéerna vet vad som händer.  

http://www.svd.se/jihadister-i... 

Muslimer som anser att terrror inte är en del av islam, borde därmed inte ha några problem 

med att rapportera om terrorister till polisen. Istället försöker man komma undan ansvar, 

genom att använda det vanliga dravlet om diskriminering och utanförskap.  

hsvahn6 • för 5 dagar sedan  

Sænd dom till sibirien. 

https://disqus.com/by/swerox/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596919690
https://disqus.com/by/disqus_V1PvbExq91/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596919122
https://disqus.com/by/hedda3/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596915682
https://disqus.com/by/VIDSTIGE/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596910514
https://disqus.com/by/MMI/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596906140
https://disqus.com/by/Jonas852/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596904793
https://disqus.com/by/disqus_5iZ5QgjrJy/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596904306
https://disqus.com/by/Jonas852/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596904306
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596925142
http://www.svd.se/oro-hos-svenska-muslimer-efter-daden
http://www.svd.se/jihadister-i-is-kommer-till-sverige-som-asylsokande
https://disqus.com/by/hsdk/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596904258
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GT hsvahn6 • för 5 dagar sedan  

Putin vill absolut inte ha dem. 

Mangan hsvahn6 • för 5 dagar sedan  

Ge bort som gratis arbetskraft. Vi slipper betala och straffet blir kännbart på riktigt. 

TopsyCrett • för 5 dagar sedan  

Jag läste nånstans att åklagaren i målet sa att den filmen av morden var det absolut vidrigaste 

hon nånsin sett. Trots mental förberedelse så på vad hon skulle se så gick det inte ens att 

föreställa sig det vidriga, utdragna våldet, och dödsångesten från offren. 

Vad krälar det runt för sorts ruttna maskar i huvudena på personer som kan utföra såna här 

vidriga dåd? Man måste vara rätt speciellt rubbad, och i avsaknad av alla känslomässiga 

spärrar, för att kunna genomföra det. 

Zorro555 TopsyCrett • för 5 dagar sedan  

Vad krälar det runt för sorts ruttna maskar i huvudena på journalister och politiker som 

försöker relativisera sådana vidriga dåd? 

Vänsterns önskan om att störta vårt demokratiska samhälle måste tas på allvar. 

GT Zorro555 • för 5 dagar sedan  

Det är Reinfeldt som öppnade portarna för den här utvecklingen. 

Han var/är nyliberal. 

Samma immigrationsdyrkare som Annie Lööf. 

Nota bene. 

raimosvensson TopsyCrett • för 5 dagar sedan  

Inavel 👵 

Fredrik TopsyCrett • för 5 dagar sedan  

Invandrare det stavas INVANDRARE 

Mangan TopsyCrett • för 5 dagar sedan  

Ja det är häpnadsväckande minst sagt. Fylld av religiös övertygelse att det är Allahs vilja och 

därmed gott kanske? Tillräckligt för att slå ut vanliga empatiska spärrar. Som vissa kan göra 

vid etniska folkmord. 

Gamla_tanten • för 5 dagar sedan 

 Hörde domen läsas upp av en yrvaken reporter i TV. Alla dessa "hackemånsar" som jobbar 

på TV. Han borde varit bättre påläst när han kom i rutan. Tycker man. 

https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596904258
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596917268
https://disqus.com/by/disqus_5iZ5QgjrJy/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596904258
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596912096
https://disqus.com/by/TopsyCrett/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596901515
https://disqus.com/by/Jonas852/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596901515
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596933170
https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596933170
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596941387
https://disqus.com/by/raimosvensson/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596901515
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596918530
https://disqus.com/by/disqus_xfC3AIDvKc/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596901515
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596911058
https://disqus.com/by/disqus_5iZ5QgjrJy/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596901515
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596909818
https://disqus.com/by/Gamla_tanten/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596899609
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Sigge Gamla_tanten • för 5 dagar sedan  

Påläst? Han hade fått domen i sin hand två sekunder tidigare, ganska imponerande att han 

lyckades med det han gjorde, tycker jag. 

Eva på Södermalm • för 5 dagar sedan  

"Hovrätten fastställde livstidsdom för 'svenska' terrorister" 

Mycket bra! Jag hoppas att de får avtjäna straffet i ett fängelse i det land där de har sina rötter 

och aldrig mer tillåts att beträda svensk mark! Hur många dylika psykopater går lösa i Sverige 

eller sitter på Sveriges alla asylboenden som inhyser 100 000 migranter? 

raimosvensson Eva på Södermalm • för 5 dagar sedan  

Kommer fler är på väg de gaur ej räkna de alla falleralla 

Fredrik • för 5 dagar sedan  

Jävligt bra att hovrätten inte sänkte straffet. I detta landet hade jag nästan räknat med 

frigivning eller nåt sånt.Frågan är nu om deras IS vänner som finns i Sverige kommer hämnas 

denna domen på något sätt. 

GT Fredrik • för 5 dagar sedan  

Du menar en liten muslimsk hit-squad som fritar dem, dessa muslimska kalifathjältar? 

Fredrik GT • för 5 dagar sedan  

Fritar? Tänkte mer på att det finns ett hundratal fria likasinnade terrorister i sverige som 

troligtvis inte är nöjda med domen.med domen visar sverige att vi menar allvar.terroristerna 

blir nojiga och vill uföra attentat innan dom också blir gripna 

GT Fredrik • för 5 dagar sedan  

Jodå, alla möjligheter i muslimland är uppe på bordet. 

Så sant så. 

Jan Englund • för 5 dagar sedan  

Livstidsfängelse som skattebetalarna ska betala. 

Känns ju sådär roligt att vara med och betala för nått skräp som våra parasiter till politiker 

importerat. 

raimosvensson Jan Englund • för 5 dagar sedan  

DÖ nickarna ska betala som beslutat detta Nürnbergrättegång snart bara så ni vet . 

GT Jan Englund • för 5 dagar sedan  

Om någon råkar dråpmörda dem i fängelset sjunker gissningsvis kostnaden radikalt. 

Inget som skall förespråkas förstås. 

Endast en sannolikhetsbedömning av den då uppkomna kostnaden. 

https://disqus.com/by/disqus_losgQJwVR6/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596899609
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596914143
https://disqus.com/by/evapsdermalm/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596899293
https://disqus.com/by/raimosvensson/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596899293
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596925476
https://disqus.com/by/disqus_xfC3AIDvKc/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596888358
https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596888358
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596909257
https://disqus.com/by/disqus_xfC3AIDvKc/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596909257
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596917663
http://domen.med/
https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596917663
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596936360
https://disqus.com/by/jan_englund/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596884041
https://disqus.com/by/raimosvensson/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596884041
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596935047
https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596884041
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596901851
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Fredrik Jan Englund • för 5 dagar sedan  

Sverige ser ut så här nu..Hade du hellre velat att dom är ute i det fria svea rike och spränger 

svenskar till döds som i bryssel än livstid på kåken? Bara betala och vara glad att inga liv gick 

till spillo 

raimosvensson Fredrik • för 5 dagar sedan  

Dönickarna ska betala klart slut . 

Drutten67 Jan Englund • för 5 dagar sedan  

Asylboenden eller fängelse ? 

I stort sett samma KOSTNADER. ... 

svinhugg • för 5 dagar sedan  

Kan man verkligen sätta "kulturberikare" i fängelse ? 

Det sägs ju att vi behöver fler "kulturberikare" för att kunna greja välfärden ! 

Men å andra sidan så skapar dom arbetstillfällen för plitar, poliser, jurister, och byggjobbare 

behövs till alla nya fängelser som "kulturberikningen" tvingar oss till att bygga, mm mm. 

Helst skulle dessa äckel få tvångsarbete på en grisfarm och tvångsmatas med blodpalt och 

fläsk. För dessa odjur har vi i vår svenska feghet inga lagar som förskräcker, men har vi tur 

finns det säkert välväxta svenska män även där dom kommer att vistas. 

horn 4 svinhugg • för 5 dagar sedan  

Hoppas kan man ju alltid, troligen finns där övervägande delen likasinnade. 

Anton Vlassiouk • för 5 dagar sedan  

Helsvenska terrorister åker ej till Syrien för att begå terrorbrott.... 

De åker ner till Ukraina och begår terrorbrott där! ( Jag tycker att både etniskt svenska 

naziterrorister), som jag vet att SD ej stödjer och Arabiska terrorister skall stanna i det land, 

där de begår terrorbrott!!! 

Pro Patria • för 5 dagar sedan  

Bra att de blev dömda! 

Jag tror dock inte att Hovrätten har skrivit att gärningsmännen syftat till att injaga fruktan hos 

alla som inte delar "drömmen om en värld under Koranen och sharia implementerad med 

våld". Det sista tror jag är Avpixlat som har broderat ut lite. 

HovR:n skrev väl att syftet var att injaga fruktan hos de som har en annan åsikt. 

Hur som helst. Det viktiga är att de får sina straff. 

https://disqus.com/by/disqus_xfC3AIDvKc/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596884041
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596901304
https://disqus.com/by/raimosvensson/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596901304
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596937989
https://disqus.com/by/Drutten67/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596884041
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596897478
https://disqus.com/by/svinhugg/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596882056
https://disqus.com/by/horn4/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596882056
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596890330
https://disqus.com/by/anton_vlassiouk/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596879806
https://disqus.com/by/disqus_V1PvbExq91/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596879403
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GT Pro Patria • för 5 dagar sedan  

Vad är en annan åsikt? 

Dvs att inte önska en värld under koranen och sharia. 

IS är tydligt. 

p k 2 Pro Patria • för 5 dagar sedan  

Viktigt att Avpixlat håller sig till sanningen.  

Pro Patria p k 2 • för 5 dagar sedan  

Javisst. När det framstår som ett citat ("Hovrätten konstaterar") så vill man ju veta exakt hur 

Hovrätten har formulerat sig 

Pro Patria Pro Patria • för 5 dagar sedan  

PS Om citatet är exakt så betyder det att en svensk hovrätt har dömt ut en muslimsk religiös 

dogm som delas av många muslimer. Det vore rätt sensationellt! 

Sigge Pro Patria • för 5 dagar sedan  

Det är klart att citatet inte är exakt, varför skulle Avpixlat urskilja sig från annan media och 

hålla sig vad som är korrekt, lite små modifiering förstärker bara agendan. 

Pro Patria Sigge • för 5 dagar sedan  

Nja, så hårt vill jag inte gå fram. Men citat är citat och jag tyckte det kändes som underligt om 

en hovrätt hade formulerar sig så. 

För domstolen är ju det viktiga att döma gärningsmännen, inte att dödskallemärka Koranen 

och sharia - hu läskiga alster det än är. 

Det kan vi ju här med rätta göra på Avpixlat, men det hör ju inte hemma i en dom. 

Om det nu inte är så att domstolen faktiskt uttryckte sig så??...... 

GT Pro Patria • för 5 dagar sedan  

Sharia är redan dödskallemärkt i och med att utövningen och praktiserandet av sharia här ger 

livstidsstraff. 

Detta borde väl gå in i skallen på någon välbetald politiker och journalist tycker man. 

Eller? 

Pro Patria GT • för 5 dagar sedan  

Nej, uppriktigt sagt så tror jag inte det. Sharia kanske de tycker känns lite främmande och så, 

men det är ju ändå deras kultur eller hur f-n nu de tänker. Inte "kritisera invandrare".... De är 

helt kokta i pallet. 

https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596879403
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596897824
https://disqus.com/by/disqus_Ozkdbb0wCz/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596879403
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596886936
https://disqus.com/by/disqus_V1PvbExq91/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596886936
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596890166
https://disqus.com/by/disqus_V1PvbExq91/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596879403
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596884219
https://disqus.com/by/disqus_losgQJwVR6/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596884219
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596890771
https://disqus.com/by/disqus_V1PvbExq91/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596890771
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596896064
https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596896064
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596933576
https://disqus.com/by/disqus_V1PvbExq91/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596933576
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597743533
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Sigge Pro Patria • för 5 dagar sedan  

Så här säger rådmannen "Inge fruktan till de som inte har samma uppfattning". Jag tar tillbaka 

vad jag skrev i mitt förra inlägg "lite små modifieringar", och låter var och en bilda sig en 

egen uppfattning hur mycket Axel Andersson tänjt på sanningen. 

modesty blaise • för 5 dagar sedan  

Man borde inte ha en medelålders frustrerad kvinna som Mona Sahlin, som samordnare till 

unga hemkomna terrorister. Jag misstänker att hon uppfattar den här typen av män som 

väldigt "spännande". 

Rolf115 • för 5 dagar sedan  

jag tror deras "svenska namn" går tillbaka till vikingatiden..nu får de tid att släktforska..:-) 

baljo • för 5 dagar sedan  

tortera dem sakta för dom måste renas!! Slipa och fila och lite brännäslor 

och kaktusar!! 

Vendela Moderator • för 5 dagar sedan  

Domen sänder en signal till "hemresta" "svenska" jihadister. Samt till andra sadistiska, fega, 

empatilösa seriemördare att Sverige nu visat att domar kommer att avkunnas mot kalifatets 

slaktare. 

Oavsett vad Mona tar sig för, ska dessa varelser lagföras när de kommer inom svensk gräns. 

Terrordåden i Europa har visat att västvärlden måste sätta hårt mot hårt mot dessa 

urtidsbestar. De förstår bara sitt eget språk. Ensamcell utan internet. Helst vatten och bröd. 

Ingen kontakt med medfångar eller kalifatbröder... 

Brasse Vendela • för 5 dagar sedan  

fast domen har inte hunnit få laga kraft ej heller lär det räcka här, det hela skall överklagas. 

http://www.aftonbladet.se/nyhe... 

Vendela Moderator Brasse • för 5 dagar sedan  

Självklart ska domen överklagas. Dessa xxxxxxx (oläsligt) är givetvis oskyldiga enligt 

advokaten som tjänar grova pengar på att försvara dessa jordens xxxx (oläsligt igen!) Jag 

hoppas dock att domen antingen står fast, eller att nästa domstol plussar på några år... 

Disqus Vendela • för 5 dagar sedan  

Nja, nästa domstol skulle vara Högsta domstolen men jag tror knappast att de beviljar 

prövningstillstånd. 

Vendela Moderator Disqus • för 5 dagar sedan  

Det blir långa rättegångar och dyrt. Men de ska ha sitt straff... 

https://disqus.com/by/disqus_losgQJwVR6/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596896064
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596907892
https://disqus.com/by/disqus_AVYNIlIT17/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596878601
https://disqus.com/by/Rolf115/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596874820
https://disqus.com/by/baljo/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596868963
https://disqus.com/by/Vendeltid/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596865965
https://disqus.com/by/disqus_Q2pQdZq0jj/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596865965
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596869469
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22534232.ab
https://disqus.com/by/Vendeltid/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596869469
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596877336
https://disqus.com/by/Navigare/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596877336
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596893421
https://disqus.com/by/Vendeltid/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596893421
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596955132
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Sigge Vendela • för 5 dagar sedan  

Hallå, vakna. Det var just hovrätten som meddelade sin dom. 

Vendela Moderator Sigge • för 5 dagar sedan  

Ok Sigge, nu är jag vaken... 

GT Vendela • för 5 dagar sedan  

En sensmoral är att utövning av sharia ger livstidsstraff i Sverige. 

Inte illa det. 

Borde iaf mana till någon slags eftertanke hos någon ingrodd riksmediejournalist. 

Vendela Moderator GT • för 5 dagar sedan  

Ja, det borde mana till eftertanke. Men inte mer. Vi ska inte ha barbariska seder och bruk i 

Sverige som redan haft en barbar vid makten. Därför, och pga nuvarande härskare går landet 

sönder... 

p k 2 Vendela • för 5 dagar sedan  

Det är ytterst sällan det blir prövningstillstånd i Högsta domstolen. Du kan sova lugnt. 

Vendela Moderator p k 2 • för 5 dagar sedan  

Hoppas på det... 

Disqus p k 2 • för 5 dagar sedan  

Ursäkta, såg inte din kommentar. 

p k 2 Brasse • för 5 dagar sedan  

http://unvis.it/www.aftonblade... 

Rätt länk! 

Brasse p k 2 • för 5 dagar sedan  

Den jag angav fungerar för mig. Undrar varför.. 

p k 2 Brasse • för 5 dagar sedan  

Din länk fungerar, men om du använder unvis.it så undviker vi att betala pengar till 

aftonbladet varje gång någon klickar. 

Brasse p k 2 • för 5 dagar sedan  

aha visste inte att dom drog massa pengar från mig. 

GT • för 5 dagar sedan  

Goa göbbar! 

https://disqus.com/by/disqus_losgQJwVR6/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596955132
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596977809
https://disqus.com/by/Vendeltid/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596977809
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596980358
https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596877336
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596883315
https://disqus.com/by/Vendeltid/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596883315
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596952772
https://disqus.com/by/disqus_Ozkdbb0wCz/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596877336
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596881699
https://disqus.com/by/Vendeltid/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596881699
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596948353
https://disqus.com/by/Navigare/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596881699
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596894743
https://disqus.com/by/disqus_Ozkdbb0wCz/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596869469
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596873501
http://unvis.it/www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22534232.ab
https://disqus.com/by/disqus_Q2pQdZq0jj/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596873501
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597450566
https://disqus.com/by/disqus_Ozkdbb0wCz/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597450566
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597452468
http://unvis.it/
https://disqus.com/by/disqus_Q2pQdZq0jj/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597452468
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597522554
https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596862470


30 

 

BGD GT • för 5 dagar sedan  

Så👹heller! 

https://disqus.com/by/berntgtedahl/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596862470
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596863921
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GT BGD • för 5 dagar sedan  

Ser du inte att det är Albert och Herbert..?? 

Parti 8 GT • för 5 dagar sedan  

Al-Alberthammed och Al-Herberthammed.... 

GT Parti 8 • för 5 dagar sedan  

Det är bara yta förstår du. 

Vi är alla samma människor. 

Alltså innerst inne någonstans på något sätt i någon mening. 

Det har iaf Mona sagt. 

DJdinamarca GT • för 5 dagar sedan  

exakt, och mona har oxå förklarat att svenskar oxå begår sexbrott, för hon blev tafsad på 1975 

av en sk "lintott". alltså hon sa det på riktigt. 

GT DJdinamarca • för 5 dagar sedan  

Mona kan allt, vet allt. 

Så är det bara. 

Ingen idé att försöka tänka själv. 

maxx GT • för 5 dagar sedan  

Men hon har ju otur när hon tänker 

GT maxx • för 5 dagar sedan  

Du menar så... 

Alltså som Göran säger? 

maxx GT • för 5 dagar sedan  

Ok han vet 

Parti 8 • för 5 dagar sedan  

Starta ett fängelse i Kurdistan med kvinnliga Pershmergasoldater som vakter, ett Svenskt 

Guantanamo till en bråkdel av kostnaden än i Svenska fängelser och ett skräckscenario för 

dessa Jihadister. Att bli dödad av en kvinna så tror dessa Isis-as att dom inte kan komma till 

paradiset och få alla oskulder.... Ska man skratta eller gråta 

Alicia Nixon • för 5 dagar sedan  

Tänka sig att de en gång beskrevs som Flyktingar!  

BGD • för 5 dagar sedan  

Vadå Svenskar? 

https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596863921
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596865296
https://disqus.com/by/kimjongont/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596865296
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596868095
https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596868095
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596871376
https://disqus.com/by/djdinamarca/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596871376
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596876703
https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596876703
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596878864
https://disqus.com/by/disqus_WDd6cFthmX/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596878864
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596910453
https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596910453
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596911508
https://disqus.com/by/disqus_WDd6cFthmX/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596911508
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2597005214
https://disqus.com/by/kimjongont/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596860599
https://disqus.com/by/alicianixon/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596859455
https://disqus.com/by/berntgtedahl/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596859230
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GT BGD • för 5 dagar sedan  

Om man inte kämpar för Sverige och svenskarnas bästa så kan man knappast räknas som 

svensk. 

Om man nu inte gör det och ändå måste juridiskt anses som svensk räknas man allmänt som 

förrädare. 

Svårt för liberalerna att smälta urgamla sanningar. 

thomas lindwall • för 5 dagar sedan  

"Muslimska invandrarmän" Krigiska asylflyktingar.. Det är för jäv.igt att dom bara trampar 

svensk mark.. Sänd ner dom till deras fiender och spara dom miljoner dom kommer kosta 

skattebetalarna... 

p k 2 thomas lindwall • för 5 dagar sedan  

Utlämningsavtal med Syriens regeringstrupper nu! Dom kan nog "ta hand om" grabbarna. 

Brottet är ju också begånget på Syriskt territorium. 

HEN RIK • för 5 dagar sedan  

Fanskapen kostar multum för oss skattebetalare oavsett om det sitter inne eller är ute på fri 

fot. 

Fast skadeglädjen jag känner över att dom nu får ruttna på Kumla i 15-20 år gör ändå att jag 

kan dra lite på smilbanden i dag. 

svinhugg HEN RIK • för 5 dagar sedan  

Finns säkert stora starka svenska grabbar på anstalten som minskar deras trivsel ! 

Jan Englund HEN RIK • för 5 dagar sedan  

Fast Svenska fängelser är ju rena hotell.Det har batikhäxorna sett till att dom är. 

Veteranen1947 • för 5 dagar sedan  

Vad då Svenska terrorister? Svenska medborgare kanske på sin höjd. Men de är lika lite 

Svenskar som jag är Nord Korean. 

obekvaeM • för 5 dagar sedan  

Då kan vi andas ut... den här gången vek inte hovrätten ned sig i alla fall... 

Stuhre obekvaeM • för 5 dagar sedan  

Det blir säkert överklagan till Högsta Domstolen. 

Och hjälper inte det så blir det väl EU och FN. 

Advokaterna tjänar multum på dessa galenskaper och förlorare är skattebetalarna som får 

notan. 

https://disqus.com/by/disqus_rtsUlWW5a8/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596859230
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596877427
https://disqus.com/by/thomaslindwall/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596852283
https://disqus.com/by/disqus_Ozkdbb0wCz/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596852283
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596853751
https://disqus.com/by/disqus_VUbp3kwbdD/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596849984
https://disqus.com/by/svinhugg/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596849984
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596889830
https://disqus.com/by/jan_englund/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596849984
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596889017
https://disqus.com/by/disqus_3WAt3NJ0Kp/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596849607
https://disqus.com/by/obekvaeM/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596846023
https://disqus.com/by/Stuhre/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596846023
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596867382
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LIX • för 5 dagar sedan  

Det stora felet som svenskar har gjort, är att man förknippat religiositet med blidhet. 

Nu, kanske det börjar att gå upp för folk, att krigiskhet också kan förknippas med religiositet. 

Vethut • för 5 dagar sedan  

Dödsstraff med omedelbar verkan hade varit mest ekonomiskt och humant. Att Sveriges 

skattebetalare ska betala kostnaden för fängelsetiden är inte rätt. Skattepengarna behövs på 

bättre ställen för att trygga vårt demokratiska samhälle. 

Parti 8 • för 5 dagar sedan  

Sen då? Återanpassning hos Mona med saft, bullar och femrummare på Strandvägen...?! 

Utvisning utan prövningsrätt ngn... 

såbradå • för 5 dagar sedan  

bör vi inte införa dödsstraff????? 

Rollo såbradå • för 5 dagar sedan  

Gränsfall. Straffarbete i någon nerlaggd gruva uppe i djupa skogen. Vi får gratis malm m.m. 

Det biter bra med straffarbete.  

Big Buns Andersson såbradå • för 5 dagar sedan  

Absolut så det inte sker igen.  

Parti 8 såbradå • för 5 dagar sedan  

Nä det ska vi nog inte, men korrekta påföljder måste till nu. Livstid bör vara livstid men på ett 

fängelse i ett annat land, typ ett svenskt Guantanamo i ngn öken... 

Berlin91 Parti 8 • för 4 dagar sedan  

Vi kunde hyra platser i Baltikum eller Ryssland: billigt och är riktiga anstalter, till skillnad 

från svenska daltet. 

thomas lindwall såbradå • för 5 dagar sedan  

Jo... 

Adde såbradå • för 5 dagar sedan  

En sak är säker det är att jag har ingen lust att betala deras fängelse kostnader i det här landet 

iallafall  

Cœur de Lion • för 5 dagar sedan  

Se ut som en reklamplansch för försvarsmakten. 

p k 2 • för 5 dagar sedan  

De ser precis ut som SL-trygghetsvärdar i Stockholms tunnelbana. 

https://disqus.com/by/disqus_Ts3JzDaE9l/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596846010
https://disqus.com/by/Vethut/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596843959
https://disqus.com/by/kimjongont/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596843163
https://disqus.com/by/trying_to_survive/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596840375
https://disqus.com/by/Tarzanruna/
http://avpixlat.info/2016/03/30/hovratten-faststallde-livstidsdom-for-svenska-terrorister/#comment-2596840375
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Parti 8 p k 2 • för 5 dagar sedan  

eller som de flesta väktare numer... Vem bevakar vem liksom...?! 

p k 2 Parti 8 • för 5 dagar sedan  

Det är dags för skäggförbud hos ordningspersonal. Skägget är alltför förknippat med terror. 

Skägg var länge förbjudet inom polisen. 

Parti 8 p k 2 • för 5 dagar sedan  

Ja jag tolkar Jihadistskägg som just Jihadistskägg oavsett på vem det sitter på... 

Sanningskommision • för 5 dagar sedan  

Och dessa monster menar svensk media har bättre värdegrund än Sverigedemokrater. Smaken 

är ju delad. 

Cœur de Lion Sanningskommision • för 5 dagar sedan  

Korrekt, sverigedemokrater tar man inte i med tång. Dessa får däremot bostäder, bidrag och 

praktikplats på hemtjänsten/förskolan. 

kirre • för 5 dagar sedan  

Blir dyrt för svenska skattebetalare att ge dessa terrorister livstidsförsörjning. 

Robert S. kirre • för 5 dagar sedan  

Ja dyrt blir det med all halal mat. Stekt, rimmat och kokt fläsk var dag. 

Dixon • för 5 dagar sedan  

Kom igen när livstid betyder LIVSTID. Ett par års frihetsberövande är alldeles för smått. 

p k 2 Dixon • för 5 dagar sedan  

Livstid är i genomsnitt 21 år bakom galler. 

Cœur de Lion p k 2 • för 5 dagar sedan  

Då kommer de ut från fängelset som imamer. En utbildning du och jag betalat åt dom. 
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Bilaga 5  

Kodning av tematisering för samtliga användarkommentarer. 

 

  Maria Sara Gemensam 

Bilaga 1       

Medieförakt    1   

Politikeförakt 43 43 44 

De andra/invandrare/muslimer 24 25 23 

Vi svenskar/svenska män 1 1 1 

Misstro mot samhällsinstitutioner 6 6 6 

Kritik mot oppositionella 2 2 2 

Stackars (svenska) kvinnor       

Strängare straff/dödsstraff       

Kostnad för skattebetalarna        

Oppostionell åsikt 4 4 4 

Raderad av administratör        

Övrigt 13 11 13 

Total 93 93 93 

      Maria Sara Gemensam 

Bilaga 2       

Medieförakt  2 3 3 

Politikeförakt 104 110 111 

De andra/invandrare/muslimer 67 64 60 

Vi svenskar/svenska män 7 3 5 

Misstro mot samhällsinstitutioner 2 2 2 

Kritik mot oppositionella 13 15 15 

Stackars (svenska) kvinnor 1 1 1 

Strängare straff/dödsstraff       

Kostnad för skattebetalarna        

Oppostionell åsikt 20 19 20 

Raderad av administratör        

Övrigt 28 27 27 

Total 244 244 244 
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  Maria Sara Gemensam 

Bilaga 3       

Medieförakt  9 9 9 

Politikeförakt 17 16 15 

De andra/invandrare/muslimer 42 40 40 

Vi svenskar/svenska män 12 12 11 

Misstro mot samhällsinstitutioner 27 28 30 

Kritik mot oppositionella 34 35 35 

Stackars (svenska) kvinnor 7 8 8 

Strängare straff/dödsstraff 2     

Kostnad för skattebetalarna        

Oppostionell åsikt       

Raderad av administratör * 1 1 1 

Övrigt 33 35 35 

Total 183 183 183 

      Maria Sara Gemensam 

Bilaga 4       

Medieförakt  5 6 5 

Politikeförakt 14 14 15 

De andra/invandrare/muslimer 59 60 54 

Vi svenskar/svenska män 11 11 11 

Misstro mot samhällsinstitutioner 19 17 16 

Kritik mot oppositionella 2     

Stackars (svenska) kvinnor       

Strängare straff/dödsstraff 62 62 63 

Kostnad för skattebetalarna  23 25 28 

Oppostionell åsikt 11 2 2 

Raderad av administratör * 3 3 3 

Övrigt 71 80 83 

Total 277 277 277 

 

*Är ej inkluderade i tematiseringen, 
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