
 

 

 

Kandidatuppsats 

Svenskhet på Flashback 

forum? 

 
Idealtypsanalys om Svenskhet utifrån fyra implicita 

kulturdefinitioner om svenskhet/svensk kultur på 

Flashback forum 
 

Författare:  Torbjörn S. Brandhill  

Handledare: Patric Lindgren 

Examinator: Gunnar Hansson 

Termin:  VT15 

Ämne:  Statsvetenskap  

Nivå: Kandidatnivå 

Kurskod  2SK300 



 

 

 

- 1 - 
 

Abstract 
Swedes and Swedish Culture are controversial political subjects in Sweden. The 

definitions for Swedish culture are very vague and what is the answer to the question: 

Who can be called Swedes? It has been debated in Sweden more since Swedish 

Democrats crossed the four percent threshold necessary for representation in the 

Swedish parliament. Swedes or Swedish culture on a large internet forum with 2 million 

visitors per week called Flashback forum is material for this thesis.  

 

Flashback forum has currently more than 50 million posts published and has more than 

970 000 users. Flashback forum is more and more often mentioned in Swedish media. 

This is a new study of Swedes or Swedish culture in an internet context based on 

specific definitions of culture. The specific definitions of culture are based on Professor 

emeritus Karl-Olov Arnstberg’s book “Svenskheten – den kulturförnekande kulturen”. 

The specific definitions of culture are used in a classification of the posts on Flashback 

forum in an ideal type analysis.  

 

Which out of four specific definitions of culture are most notable on Flashback forum 

and what is significant for that particular definition? The most notable definition of 

culture on Flashback forum is “mentalt kapital”. “Mentalt kapital” is a definition about 

social values, political values and communicational skills such as the Swedish language.  

 

Nyckelord 
Flashback, anonymitet, svenskhet, etnicitet, svensk kultur, Flashback forum, swedes, 

Swedish culture, anonymity, ethnicity, Karl-Olov Arnstberg 
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1 Inledning  

Svenskhet eller svensk kultur i en internetforumskontext utifrån implicita 

kulturdefinitioner. Flashback forum är föremål för denna nya studie om synen på 

svenskhet eller svensk kultur på Flashback forum. Internetforum blir allt mer 

tongivande i den politiska debatten i form av att media tar upp frågor kopplade till 

denna kontext. Media uppmärksammar frågor om hur individer uttrycker åsikter på 

internet under anonymitet. Denna studie tittar specifikt på synen på svenskhet eller 

svensk kultur på Flashback forum. Svenskhet eller svensk kultur som är ett 

kontroversiellt ämne är intressant att studera utifrån en internetkontext. Anonymitet 

råder på Flashback forum och att det finns i denna kontext gör det till ett intressant 

ämne för en kandidatuppsats. Anonymiteten kan vara en bidragande orsak till att folk 

vågar yttra sig om ett kontroversiellt ämne. Det är därmed intressant att titta på 

svenskhet i en internetforumskontext. 
1
   

 

Svenskhet eller svensk kultur är ett kontroversiellt ämne i den politiska debatten i 

Sverige. Definitionerna av svenskhet eller svensk kultur är ibland vaga och otydliga. 

Vem är svensk på Flashback forum? Det är fokus i denna studie och studien är en 

pionjär i sitt slag. Det har genomförts få studier av Flashback forum och ännu färre 

studier, där svenskhet eller svensk kultur är i fokus. 

 

Vem som är svensk och frågor om svensk kultur kan ha en stor betydelse för framtidens 

Sverige. Det kan ha politisk betydelse utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv och ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv. En del av de tongivande åsikterna på Flashback 

forum kan komma att bli allt mer tongivande i den politiska debatten eller den allmänna 

debatten. Det är något som jag enbart kan spekulera om däremot, men det är ett ämne 

som kan leda till politiska konsekvenser och är därför ett intressant ämne att studera 

närmare.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Läs mer om det under ”Användarregler på Flashback”  
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1.1 Problemformulering och syfte  
Nätforum blir mer tongivande i den politiska debatten, i det politiska spelet och 

uppsatsen har som idé att undersöka Flashback-inläggs syn på svenskhet genom 

idealtypsanalys med olika inlägg som klassificeras. Flashback forum har omnämnts i 

tidningar som Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och har 

över 2 miljoner läsare i veckan. 
2
Anonymiteten finns med som en faktor som gör sidan 

intressant för en uppsats. Svenskhet är ett kontroversiellt ämne och att det skrivs 

anonymt på Flashback forum kan göra att sidan därför blir intressant för en studie om 

åsikter om svenskhet. Anonymiteten kan ge upphov till kritik om en undersökning av 

åsikter. Det finns naturligtvis en problematik kring huruvida anonymiteten kan 

användas som en orsak eller en anledning. Undersökningen handlar däremot om att 

undersöka åsikter utifrån en given analysmodell med specifika grupperingar där 

idealtypsanalysen utgår ifrån dessa grupperingar efter en noggrann indelningsprocess. 

Undersökningen sätter in en analysmodell i en specifik kontext och denna kontext 

innefattar bland annat anonymitet. Det går inte att förbise att anonymiteten är en del av 

undersökningen även om det primära inte är själva anonymiteten utan åsiktsyttringar 

inom en specifik kontext.  

 

”Svenskhet” är ett kontroversiellt ämne och är därmed intressant att analysera utifrån en 

internetforumskontext. En kontext som bygger på att användare kan skriva inlägg i 

diskussionstrådar om ämnen under anonymitet.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 (Flashback 2015) https://www.flashback.org Hämtad 2015-05-27 

https://www.flashback.org/
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1.1.1 Begreppsapparat  

Internettroll = Internettroll eller ett nättroll är en individ som deltar socialt på internet 

genom att genom att försöka provocera fram gräl, ofruktbara diskussioner som inte 

leder någon vart eller provocerar fram känslomässiga reaktioner.  

Flashback-tråd = En diskussionstråd som startas av en användare, där medlemmar 

skriver inlägg som går att följa som en tråd. Det är möjligt att citera andra inlägg, svara 

på andra inlägg samt skriva ett fristående inlägg i Flashback-tråden.  

Flashback forum = Flashback forum är internetforumet som grundades år 2000 av Jan 

Axelsson.  

Flashback Community = Ett namn som Flashback antog när de övergick från att vara 

ett webbhotell till en internetleverantör som erbjöd gratis modempooler, gratis 

internetuppkoppling och gratis e-post.  

Flashback = En punktidning som startades av Jan Axelsson som kom att kallas 

Flashback.  

Flashback Media Group = Företaget som äger och styr Flashback forum.  

 

1.1.2 Därför är Flashback intressant 

Varför är sidan intressant för en undersökning?  

Enligt Flashback forums egna uppgifter har internetforumet ca: 970 000 medlemmar 

och över 50 miljoner inlägg publicerade. Flashback forum har omnämnts i annan media, 

det finns en egen sektion på Flashback forum med rubriken ”Flashback i media”.  

Sektionen beskriver den mediala spridning som Flashback forum har haft.
3
 

 

Den mängd besökare som sidan har, den mängd användare som sidan har men även 

sättet som sidan behandlar användarkonton och gamla inlägg gör att sidan är tacksam att 

använda i en studie. Webbsidan raderar sällan konton och raderar sällan inlägg, vilket 

flera andra stora webbsidor gör. Det finns en förhoppning om att granskningen kan vara 

en nyckel eller åtminstone en ögonöppnare för framtida studier om politisk aktivitet på 

nätdiskussionsforum. Studien är ny, infallsvinkeln är ny och researchmaterialet är något 

nytt eller åtminstone oprövat för den här formen av kandidatuppsats.  

 

                                                 
3
 (Flashback 2015) https://www.flashback.org Hämtat 2015-05-14 

(Flashback 2015) https://www.flashback.org/f217 Hämtat 2015-05-14 

https://www.flashback.org/
https://www.flashback.org/f217
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1.2 Frågeställning 

 

Synen på svenskhet har inte förut undersöks utifrån en internetforumskontext med 

idealtypsanalys. Det var en bidragande orsak när det gällde beslutet att skriva om detta 

ämne, men orsaken är inte intressant för själva uppsatsprocessen. Problematiken när det 

gäller vilken analys som ska användas och vilka variabler som ska användas i en analys 

är något som kan vara en bidragande orsaker till att detta ämne inte har undersökts på 

detta sätt. Man kan däremot enbart spekulera kring orsakerna till att få har studerat detta 

ämne utifrån den här infallsvinkeln. Det är en punkt som gör uppsatsen synnerligen 

relevant och kan även göra att den metodologiska processen blir intressant. Relevansen i 

det slutgiltiga resultatet är naturligt svårt att svara på och att föregå ett resultat som ska 

processas i en uppsats vore ett misstag. Huvudfrågeställningen i uppsatsen är:  

 

 Vilka av de fyra implicita kulturdefinitionerna representativ kultur, folkkultur, 

finkultur och mentalt kapital om svenskhet förekommer på Flashback forums tråd 

om vem som är svensk och vilka exempel är tongivande för dessa grupper?  

 

Hur framställs en svensk i diskussioner kring svenskhet på Flashback forum? För att 

besvara huvudfrågan kommer jag som författare av uppsatsen att klassificera inlägg 

utifrån idealtypanalys. Idealtypsanalysens variabler har beslutats utifrån litteraturen som 

ligger grund för teorin. Problematiken för mig när det gäller att finna variabler, är att det 

idag inte existerar några statsvetenskapliga arbeten utifrån denna teori. Det är 

information som gör en undersökning besvärlig, men synnerligen intressant ur ett 

vetenskapligt perspektiv. ”Att det inte har gjorts förut” är en bra mening att ha i åtanke 

när man skriver en kandidatuppsats.  Det är en utmaning av den anledningen men det 

finns även ett vetenskapligt värde i att göra en uppsats om ett ämne på ett nytt eller på 

ett annorlunda sätt. 
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Politiska åsikter kopplat till anonymiteten och den specifika opinionsplattformen. 

Flashback forum som undersökningen i uppsatsen bygger på har en bakomliggande idé. 

Idén är att göra en kvalitativ fallstudie med analys där ställningstaganden om svenskhet 

klassificeras utifrån givna implicita kulturdefinitioner. De implicita kulturdefinitionerna 

handlar om grupperingar som är grundande på boken ”Svenskhet: den kulturförnekande 

kulturen” av Karl-Olov Arnstberg (tidigare professor i etnologi vid Stockholms 

universitet) och boken ”Gillar vi olika? - hur den svenska likhetsnormen hindrar 

integrationen” av Andreas Johansson Heinö (filosofie doktor i statsvetenskap vid 

Göteborgs universitet). Likhetsnormen används som diskussionsunderlag till analysen 

och till diskussionsdelen av uppsatsen.  

 

 

1.3 Teori  

Det finns få genomförda studier med detta ämne och med den här infallsvinkeln och det 

teoretiska perspektivet är därmed essentiellt. Flashback forum har använts i 

vetenskapliga studier och i andra kandidatuppsatser, men det är enbart några fåtal av 

dessa som varit statsvetenskapliga/samhällsvetenskapliga. Dessa uppsatser har 

emellertid inte haft den infallsvinkeln som min uppsats har. En idealtypsindelning är en 

användbar teori som kan vara intressant vid en analys av det material som finns i tråden 

på Flashback forum om svenskhet. 
4
 

 

Idealtypssanalysen kommer att vara baserad på gruppindelningar och ställningstaganden 

som beskrivs i böckerna ”Svenskhet: den kulturförnekande kulturen” av Karl-Olov 

Arnstberg (tidigare professor i etnologi vid Stockholms universitet)
5
 och boken ”Gillar 

vi olika? - hur den svenska likhetsnormen hindrar integrationen” av Andreas Johansson 

Heinö (filosofie doktor i statsvetenskap). 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Idealtypsindelning beskrivs under rubriken ”Idealtypsindelning”  

5
 Arnstberg, Karl-Olov.  http://www.arnstberg.se/cv.html Hämtad 2015-05-10 

http://www.arnstberg.se/cv.html
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Huvudfrågeställningen och två antaganden och prövas i uppsatsen:  

- Vilken grupp av de fyra indelningsgrupperna är mest framträdande på 

Flashback och vilka uttryck gör dessa? – Huvudfrågeställningen i uppsatsen 

som kan testas och presenteras på ett kvalitativt plan och ett kvantitativt plan.  I 

denna studie presenteras detta på ett kvalitativt plan.  

- Den svenska likhetsnormen råder på Flashback forum. Grundat på Anders 

Johansson Heinös bok ”Gillar vi olika? – hur den svenska likhetsnormen 

förhindrar integrationen”. 

- Ett utsuddande av likhetsnormen påverkar klassificeringen av inläggen på 

Flashback forum. 

 

Antagandena är tänkta att vägleda under studiens gång för att lyckas få fram material till 

en idealtypssanalys. Två antaganden används i uppsatsen som en fördjupande aspekt i 

diskussionsdelen av uppsatsen.   

 

Undersökningsprocessen blir eljest med stor sannolikhet en för överväldigande börda, 

eftersom sovrandet av undersökningsmaterialet blir vagt och svårklassificerat. 

Diskussionsdelen av uppsatsen får även mer struktur. Likhetsnormen är ett naturlig 

antagande, eftersom en av böckerna som används till diskussionsdelen handlar specifikt 

om en påstådd likhetsnorm i Sverige.  
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1.3.1 De fyra implicita kulturdefinitionerna 

I Karl-Olov Arnstbergs bok ”svenskhet – den kulturförnekande kulturen” används fyra 

olika indelningsgrupper för att definiera vad som är svenskt. Indelningarna grundar sig 

på fokusgrupper som Karl-Olov Arnstbergs forskarteam satte ihop i sitt fältarbete för att 

få fram vad som är svenskt. Fokusgrupperna bestod av lärare med svensk härkomst och 

modersmålslärare med utländsk härkomst. Det som avses i dessa indelningar är de olika 

implicita kulturdefinitionerna som vad svensk kultur kan vara:  

 

1. ”Kultur är levande traditioner som att äta köttbullar, dansa kring 

midsommarstången och fira lucia.”
6
  

Det är en representativ kultur som är synlig för de som lever inne i en kultur, eftersom 

det är lätt att gå in i ett utanifrånperspektiv. Det är en schablonvärld, där folk har olika 

karakteristiska traditioner som är levande traditioner. Exempel på representativ kultur i 

andra länders kulturer är finländarnas sisu, att brasilianare ständigt dansar samba, att 

italienare äter spagetti och att greker dansar zorba.
7
 

 

2. ”Kultur är gamla seder och bruk, sådant som vi gjorde förr.”
8
   

Denna kulturdefinition grundar sig på en enkät som gjordes med ca: 250 personer vid 

institutet för folklivsforskning vid Stockholms universitet. Det är en uppfattning om att 

kultur är det samma som folkkultur. Kulturbegreppet handlar om en utbredd 

folkdefinition eller om hur det var förr. 
9
 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Arnstberg, Karl-Olov (1989) “Svenskheten – den kulturförnekande kulturen”: Karl-Olov Arnstberg och 

Carlssons Bokförlag, s.38 
7
 Arnstberg, Karl-Olov (1989) “Svenskheten – den kulturförnekande kulturen”: Karl-Olov Arnstberg och 

Carlssons Bokförlag, s.38-39  
8
 Arnstberg, Karl-Olov s.39 

9
 Arnstberg, Karl-Olov, s.39  

Hannerz, Ulf 1983: den svenska kulturen. Projektet Kulturteori för komplexa samhällen, rapport nr 9. 
Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.  
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3. ”Kultur är det förnämsta vi kan uppvisa inom litteratur, teater, musik, dans 

etc.” 
10

 

Det kan översättas med begreppet finkultur. Finkultur är en form av kulturyttringar som 

kan användas vid en kulturdiskussion om vad som är bra kultur. Det kan betyda mycket 

för den inre identitet som förklaring för en individ som står utanför en kultur. 

Finkulturen kan vara en god presentatör för kulturen för en person som står utanför en 

specifik kultur.
11

 

 

4. ”Kultur är värden, regler, språk etc. ett slags mentalt kapital.”
12

  

Kulturbegreppet mentalt kapital har inte en entydig definition bland kulturteoretiker. 

Kultur är i denna kategori ”allt sådant vi behöver och tycker om”. Det synsättet kan inte 

exkludera övriga kulturdefinitioner. Denna kulturdefinition behöver representativ 

kultur, folkkultur eller finkultur. Kultur blir i detta begrepp ett kvalitetsbevis, det är 

något bra som borde bevaras. Kulturbegreppet är socialt integrerande och förutsätter 

värdegemenskap mellan två debattörer. Det uppfyller nyckelsymbolvärdet som ett 

kulturbegrepp gärna bör uppfylla. Nyckelsymboler kan vara sammanfattande respektive 

utredande. En sammanfattande nyckelsymbol kan vara ett kors eller den svenska 

flaggan. Det är symboler som verkar som katalysatorer för en känsla. En utredande 

nyckelsymbol blir under kulturbegreppet ett redskap för tanken. Kring de utredande 

symbolerna kan man lägga ut innehåll om verkligheten och har då förståelsefunktioner, 

samtidigt som det kan stärka integrationen. 
13

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Arnstberg, Karl-Olov, s.39 
11

 Arnstberg, Karl-Olov, s.39-40 
12

 Arnstberg, Karl-Olov, s.40 
13

 Arnstberg, Karl-Olov, s.40-41 
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1.3.2 Likhetsnormen 

Likhetsnormen används inte i själva idealtypssanalysen utan likhetsnormen som är 

grundad på ”Gillar vi olika? - hur den svenska likhetsnormen hindrar integrationen” 

används i diskussionsdelen i uppsatsen. Uppsatsen delar in inlägg från tråden ”Vem är 

svensk?” och problematisera de olika inlägg som analyseras i studien. Likhetsnormen är 

tänkt som en fördjupande punkt under diskussionsdelen av uppsatsen.  Likhetsnormen 

är den norm som säger att Sveriges befolkning behöver vara lika för att kunna hålla ihop 

som befolkning. Andreas Heinö Johannsson menar att likhetsnormen i Sverige har en 

avgörande roll för integrationens misslyckande. Likhetsnormen handlar om att Sverige 

har en norm om att man behöver vara lika i ett land för att ha en svenskhet eller för att 

vara ett svenskt folk. 
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Heinö Johanssson, Anders (2012) ”Vi gillar olika – den svenska likhetsnormen hindrar integrationen”: 

Timbro  
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1.4 Analysschema 

Analysschemat är ett rutnät grundat på de implicita kulturdefinitioner som beskrevs 

under rubriken ”de fyra implicita kulturdefinitionerna”.   

Indelningsgrupper Inlägg från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg 

från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Levande 

traditioner – 

Exempel: Äta 

köttbullar, – 

representativ 

kultur 

     

Gamla seder och 

bruk, sådant som 

vi gjorde förr – 

Exempel: Asatron 

Folkkultur 

     

Förnämsta inom 

litteratur, teater, 

musik, dans etc. 

Exempel: August 

Strindberg, - 

Finkultur 

     

Värden, regler, 

språk m.m. 

Exempel: Svenska 

språket, 

jantelagen, 

Mentalt kapital 
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1.5 Metod och Material  

Metoden i uppsatsen är en idealtypsanalys av användares politiska inlägg om ämnet 

svenskhet under rubriken ”Vem är svensk?”
15

 som skrivs under anonymitet på 

internetforumet Flashback forum. Det handlar om att ta del av material och sedan 

klassificera materialet utifrån bestämda grupperingar genom en idealtypsanalys om 

svenskhet. Hur en del åsikter uttrycks kan vara intressant, men studien är mer 

intresserad av att klassificera och gruppera de åsikter som förs fram. Vilka åsikter som 

förs fram är mer i fokus än hur de framförs i denna studie. I Studien används två 

vetenskapliga böcker, som grupperingarna i idealtypsanalysen grundar sig på. 

Grupperna om synen på svenskhet ska inläggen på Flashback forum delas in i. Inläggen 

i tråden om svenskhet kommer att sovras med grupperingarna grundat på böckerna som 

underlag. Grupperingsdelen motiveras i litteraturdelen och uppdelningen beskrivs i 

teoridelen av uppsatsen. 
16

 

 

 Det är grundläggande att understryka att det väsentliga i undersökningen inte är 

användarna utan det som skrivs eller uttrycks i inläggen på Flashback forum. För att 

undersökningen av inläggen på Flashback forum ska fungera används en tydlig 

analysmodell för undersökningen där inlägg klassificeras. Risken finns att 

klassificeringen blir godtycklig och obalanserad om inte det finns en analysmodell. När 

ett ämne är nytt eller när en analysmodell används i en ny kontext är min ambition som 

författare att försöka minimera alla problem med klassificeringen eller alla tänkbara 

andra problem med idealtypsanalysen. 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 (Flashback 2015) https://www.flashback.org/t574518 Hämtad 2015-05-17 

 
16

 George, Alexander L. & Bennett, Andrew (2005)”Case Studies and Theory development in the Social 

Sciences”: Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University. Page 4-36 

 

https://www.flashback.org/t574518
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Idealtypsanalys går ut på att författaren får fram en idealtypsidé om ett ämne eller en 

situation. Den idealtypsidén utvecklas till ett analysschema som används som 

analysmall av de material som finns i Flashback-tråden. Problemet med metoden kan 

vara att de teorier som läggs fram missar olika delar om det ämne som diskuteras. Min 

studie har som mål att vara en nyckel för framtida studier. Det utgör att den kritiken 

som finns mot idealtypsanalyser är inte särskilt problematisk. Det finns ingen ambition 

om att hitta en allmän sanning om synen på svenskhet på Flashback forum. Studien har 

en ambition att ge svar på frågeställningen samt att försöka söka svar på de antaganden 

som nämndes i teoridelen. Synen på svenskhet på Flashback forum är ett ämne som 

kräver flera olika studier som väver in olika aspekter om svenskhet. Den här studien 

fokuserar på fyra implicita kulturdefinitioner och använder implicita kulturdefinitioner i 

en idealtypsanalys ur ett särskilt internetkontext. Det har gjorts studier om svenskhet 

förut, men har inte gjorts särskilt många utifrån en internetforumskontext. 
17

 

 

 

 

Analysen 

Analysprocessen gick ut på att jag satte upp ett slutdatum som var 18:e maj 2015 och 

startdatumet i Flashback-tråden var 15 november 2007. En begränsning när det gäller 

tiden var viktig, eftersom materialet blir hanterbart och om hela tråden används utan 

slutdatum uppkommer problemet att det tillkommer nya inlägg i tråden hela tiden. Ett 

analysschema eller en analysmodell designades grundat på Karl-Olov Arnstbergs bok 

”Svenskhet: den kulturförnekande kulturen” var grunden för analysen. 
18

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

  Bergström, Göran & Boréus (2014) ”Textens mening och makt”: Studentlitteratur AB, Lund. s. 150-
155 
18

 Analysschemat går att finna under rubriken ”analysschema” och exempel på hur denna mall används 
finns i analysdelen av uppsatsen  
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1.6 Material  

 

Diskussionstråden ”Vem är svensk”?  

Material är inlägg som skrivits i en utvald tråd på Flashback forum kopplat till frågan 

”vem är svensk?”. Problem med materialtillgången kan vara mängden inlägg samt 

problemet med att individanalysera inlägg. Mängden inlägg i en tråd på Flashback 

forum kan vara tusentals och en hel del av uppsatsarbetet fokuserar på att gå igenom 

tusentals olika inlägg.
19

 Problemet med att individanalysera inlägg uppkommer genom 

att en person kan skapa flera olika konton och därmed kan det uppfattas som om en viss 

hållning i frågan om svenskhet är mer utbredd än vad det egentligen är. Det är däremot 

inget som går emot uppsatsens syfte, eftersom det är politiska åsikter kopplat till 

anonymiteten och den specifika opinionsplattformen som ska undersökas i uppsatsen. 

Studien är inte individanalyserande utan kontextanalyserande.  

 

En viktig aspekt med Flashback forum är att inga konton raderas och inga inlägg 

raderas. 
20

Författaren av uppsatsen behöver därmed inte göra skärmdumpar och det är 

lättare att göra en liknande analys med samma underlag. Det är något som generellt sätt 

kan vara problematiskt att genomföra på internet, eftersom undersökningsmaterialet 

förändras hela tiden. Kommentarsfält modereras eller de som själva har skrivit i 

kommentarfältet raderar sin kommentar alternativt hela sitt konto. Det är naturligtvis en 

aspekt med Flashback som är både negativ och positiv. Aspekter som problematisera 

det material som undersökts samt problematisera de eventuella slutsatser som jag 

kommer fram till kommer att diskuteras i min uppsats. Det är något som görs i en 

diskussionsdelen riktad mot metoderna samt undersökningsmaterialet.
21

 

 

Ett tänkbart problem med undersökningsmaterial på internet är förändringen på nätet. 

Inläggen ligger kvar och användare finns kvar på Flashback forum, vilket gör det 

material som redan finns åtkomligt samt undersöksvänligt. Det kan vara ett problem att 

framtida material som förekommer på samma eller en snarlik plattform avviker 

                                                 
19

 4369 inlägg för att vara mer exakt. (Flashback 2015) 
https://www.flashback.org/sok/vem+%C3%A4r+svensk Hämtat 2015-05-27 
20

 Det förekommer att inlägg raderas, men det är sällan att en sådan åtgärd görs på Flashback forum. Läs 
mer om det under rubriken ”Flashbacks användarregler”   
21

 Diskussionsdelen av uppsatsen tar upp dessa aspekter och de tas även med under rubriken 
”slutsatser”.  

https://www.flashback.org/sok/vem+%C3%A4r+svensk
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väsentligt på grund av denna förändring. Denna skillnad är däremot inte ett argument 

till att inte undersöka detta ämne. Det är ett bevis på att det är ett svårundersökt område.  

 

Diskussionstråden ”Vem är svensk” har den 28:e maj 2015 210 930 visningar, 4 369 

inlägg och första inlägget skrevs 2007-11-15. Tråden ger möjlighet till flera olika typer 

av analyser på grund av mängden inlägg, visningar samt det tidiga startdatumet på 

tråden. Det finns möjlighet att välja delar av tråden eller hela tråden, vilket gör tråden ur 

en del aspekter undersöksvänlig.
22

   

 

1.6.1 Litteraturen 

Böckerna som används i uppsatsen är en bok utgiven 1989 av en professor emeritus i 

etnologi Karl-Olov Arnstberg, medan den andra boken är skriven 2012 av Anders 

Johansson Heinö som är filosofie doktor i statsvetenskap. 
23

 Böckerna används som 

underlag för den idealtypsanalys om svenskhet som uppsatsen bygger på och det 

handlar framförallt om att klassificera och kategorisera de uttryck som uppkommer i 

diskussionstråden ”Vem är svensk?”. Indelningsgrupperna grundar sig på Karl-Olov 

Arnstbergs bok ”Svenskhet: den kulturförnekande kulturen” och Anders Johansson 

Heinö bok ”Gillar vi olika? - hur den svenska likhetsnormen hindrar integrationen” 

används i diskussionsdelen. Det kan vara en viktig aspekt att låta litteraturen vara grund 

för den undersökning som genomförs i studien.  Det är en process som måste följa 

mallen: Läs litteraturen, utforma en mall och analysera med mallen som grund. 

Grupperna arbetas fram med böckerna som stöd och därmed är grupperna för 

indelningsanalysen inte bestämda före uppsatsarbetet. 
24

En beskrivning av olika syn på 

svenskhet är en del av arbetet, medan en annan del av arbetet handlar om att granska 

och att plocka in Flashback-inläggens ställningstaganden i de olika grupperna. 

Indelningen av inläggen efterföljs av en analys samt diskussion med slutsatser.  

 

 

 

 

                                                 
22

 (Flashback forum 2015) https://www.flashback.org/sok/vem+%C3%A4r+svensk Hämtad 2015-05-28 
23

 (Göteborgs Universitetet 2015) http://pol.gu.se/personal/larare-och-forskare/johansson-heino--
andreas  
24

 Läs om grupperna under teoriavsnittets rubrik ”De fyra implicita kulturdefinitionerna” 

https://www.flashback.org/sok/vem+%C3%A4r+svensk
http://pol.gu.se/personal/larare-och-forskare/johansson-heino--andreas
http://pol.gu.se/personal/larare-och-forskare/johansson-heino--andreas
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1.6.2 Karl-Olov Arnstberg  

Karl-Olov Arnstberg är ett ämne som behöver behandlas utifrån ett källkritiskt 

perspektiv, eftersom han är en kontroversiell person i den akademiska världen. Det är 

något som kan förklaras på flera tänkbara sätt: Ett kan vara att ämnet svenskhet är något 

som upprör, eftersom det kan finns ett mått av exkludering av andra människor i studier 

kring svenskhet. En annan orsak är de texter som Karl-Olov Arnstberg har skrivit om 

romer eller ”zigenare” som det står i Karl-Olov Arnstbergs böcker. Jag tänker inte 

behandla den delen i denna uppsats, eftersom det har ingenting att göra med hans 

studier rörande svenskhet. Karl-Olov Arnstbergs bok ”Svenskhet: den kulturförnekande 

kulturen” är enligt min mening en välbalanserad bok som trycker på komplexiteten i 

etnologiska studier. 
25

Boken är som det beskrivs i litteraturdelen av uppsatsen en 

samling av flera olika fältstudier och forskarinsatser rörande ämnet ”svenskhet” utifrån 

ett etnologiskt perspektiv.
26

 Min studie/uppsats är inte en etnologisk studie utan en 

statsvetenskaplig studie. Min studie försöker avspegla och klassificera det som skrivs på 

Flashback forum om svenskhet i Flashback-tråden ”Vem är svensk?” utifrån fyra 

implicita kulturdefinitioner. Studien stipulerar inte vad svenskhet eller svensk kultur är 

utan vilka implicita kulturdefinitioner av svenskhet eller svensk kultur som framförs i 

Flashback-tråden ”Vem är svensk?”. Det är med detta inte intressant vad det är för 

teorier om svenskhet som förs fram i Karl-Olov Arnstbergs bok, eftersom detta inte är 

en etnologisk studie utan det är en statsvetenskaplig studie.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Arnstberg, Karl-Olov (1989) “Svenskheten – den kulturförnekande kulturen”: Karl-Olov Arnstberg och 
Carlssons Bokförlag, s.13 
26

 Arnstberg, Karl-Olov (1989) “Svenskheten – den kulturförnekande kulturen”: Karl-Olov Arnstberg och 
Carlssons Bokförlag, s.11 
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2 Bakgrund 

2.1 Bakgrund till Flashback  

Flashback grundades av Jan Axelsson år 1983 som en punktidning. Tidningen eller 

tidningarna hade flera olika namn tills Flashback antogs som namn 1984. Namnet 

speglar de ämnen som togs upp i tidningen.  Flashback-tidningen flyttades över till 

internet 1996 av Jan Axelsson. Det var en hemsida som lät användare diskutera de 

ämnen som de tyckte var angelägna. Sidan var ett webbhotell som erbjöd plats för olika 

annonsörer, skribenter m.m. Flashback forum som den här studien handlar om 

grundades först 2000. Flashback blev Flashback forum 2000, med slogan 

”yttrandefrihet på riktigt”.
27

 

 

1997 var Flashback ett webbhotell och under sommaren 1997 lanserade man sig som 

internetleverantör. Det innebar att sidan erbjöd modempooler och en fullständig 

uppkoppling till internet. Gratis webbhotell, gratis e-post och gratis uppkoppling till 

internet var det som Flashback erbjöd folk. 1998 kunde Flashback erbjuda 

modempooler i varenda svensk stad.  Internetleverantören kallades Flashback 

Community och det var både en internetleverantör och ett community. Varje vecka 

publicerades det en lista i FNA nyhetsbrev som talade om vilken av Flashback 

Community:s hemsidor som hade flest besökare. Det fanns interna grupper kopplade till 

Flashback och externa grupper som var kopplade till Flashback genom att användarna 

utnyttjade Flashback Community som internetleverantör.
28

   

 

 

Flashback forum som den här studien grundar sig på skapades år 2000 genom att 

Flashback Community utvecklades till Flashback forum. Ett diskussionsforum på 

internet där användarna kunde välja att vara anonyma. Skillnaden mellan Flashback 

forum och Flashback Community var att på Flashback forum var alla välkomna medan 

det tidigare var slutna grupper kopplade till internetleverantören Flashback Community. 

                                                 
27

 Flashback forum, “Flashback: de första 30 åren [1983-2013]” http://www.flashback.se/flashbacks-
historia 2015-05-20 
28

 Flashback forum, “Flashback: de första 30 åren [1983-2013]” http://www.flashback.se/flashbacks-
historia Hämtad 2015-05-20 
 

http://www.flashback.se/flashbacks-historia
http://www.flashback.se/flashbacks-historia
http://www.flashback.se/flashbacks-historia
http://www.flashback.se/flashbacks-historia
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Flashback forum var genom sin totala frihet en kontroversiell företeelse som ledde till 

att olika aktörer spärrade sidan. Ett exempel på det är Singapore Broadcasting Authority 

som valde att hindra alla som kopplade upp sig i Singapore, från att besöka Flashback 

forum. 
29

 

 

I Sverige dömde Marknadsdomstolen 2003 Flashback Media Group AB till att vara 

tvungna att förhandsgranska allt material som publiceras på internetdiskussionsforumet 

Flashback forum. Marknadsdomstolen slog fast ett vite på 400 000 kronor vid brott mot 

beslutet. Flashback forum låg nere i 6 månaders tid men valde efter 6 månader att flytta 

verksamheten samt lägga servern i London. Företaget Flashback Media Group AB 

startades upp i London igen och genom att företaget inte låg i Sverige längre, kunde inte 

Marknadsdomstolens dom påverka Flashbacks verksamhet.  
30

 

 

Jan Axelsson lever idag under skyddad identitet och har hemliga personuppgifter efter 

att han tagit emot hot från kriminella nätverk på grund av känsliga publiceringar på 

Flashback forum.
31

 

 

 

 

Flashbacks server ligger idag i USA och företagets verksamhet ligger också utomlands. 

Flashback forum har idag enligt sin egen sidas utsago 965 791 medlemmar och 

50 439 170 inlägg publicerade. Sidan är med över 2 miljoner besökare i veckan en av 

Sveriges mest besökta hemsidor. 
32

 

                                                 
29

  Flashback forum, “Flashback: de första 30 åren [1983-2013]” http://www.flashback.se/flashbacks-
historia Hämtad 2015-05-20    
Flashback forum, “Flashback: 20 år på yttrandefrihetens barrikader [1983-2003]” 
http://www.flashback.se/faq/ Hämtad 2015-05-20 
 
30

 Flashback forum, “Flashback: de första 30 åren [1983-2013]” http://www.flashback.se/flashbacks-
historia Hämtad 2015-05-20 
Marknadsdomstolen DOM 2003:27, 
 http://www.marknadsdomstolen.se/Filer/Avg%C3%B6randen/Dom03.27.pdf Hämtad 2015-05-25 
31

 Aschberg, Rickard, ”Här är Mannen bakom Flashback”, Aftonbladet 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20306765.ab 2015-02-13 Aftonbladet är inte den bästa 
källan, men har fått ta detta som en källa på grund av problemet att Jan Axelsson lever under skyddad 
identitet.  
32

 (Flashback forum 2015-05-20) http://www.flashback.org/ Magasinet NEO, 2012, 
http://magasinetneo.se/artiklar/flashbacks/ Hämtad 2015-05-20 

http://www.flashback.se/flashbacks-historia
http://www.flashback.se/flashbacks-historia
http://www.flashback.se/faq/
http://www.flashback.se/flashbacks-historia
http://www.flashback.se/flashbacks-historia
http://www.marknadsdomstolen.se/Filer/Avg%C3%B6randen/Dom03.27.pdf
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20306765.ab
http://www.flashback.org/
http://magasinetneo.se/artiklar/flashbacks/
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2.2 Användarregler på Flashback forum 

Flashback forum har användarregler som består av 22 punkter om vilka användare som 

får finnas på Flashback forum och hur användare får bete sig på Flashback forum. 

Användarreglerna består av att lagbrott inte är acceptabla, bara texter på svenska, 

danska, norska eller engelska får förekomma, det finns en 18 årsgräns för medlemmar 

och det är förbjudet att försöka ta reda på vem som gömmer sig bakom en avatar på 

Flashback forum. De åtgärder som görs om en användare bryter mot användarreglerna 

kan resultera i avstängning temporärt eller permanent. Det är värt att nämna att en 

användare kan skapa ett nytt konto på Flashback forum. Användare har enligt regel 

1.07. inte rätt till att starta upp fejkkonton under en rådande avstängning. 
33

 

 

Flashback har en officiell slogan som lyder ”yttrandefrihet på riktigt” och det finns i 

användarreglerna att man får inte efterforska eller diskutera identiteten bakom ett 

användarkonto. Det står uttryckligen i Flashbacks användarregler att ingen får diskutera 

eller försöka ta reda på identiteten bakom en Flashback-användare. Det finns exempel 

på flera Flashback-trådar som har stängts ner på grund av att det har skett. Vid ett brott 

mot användarreglerna på Flashback kan Flashback forum välja att stänga av en 

användare eller bannlysa en användare. 
34

 

 

Den tråd som används mig av i den här uppsatsen har rubriken ”Vem är svensk?” och 

det inledande inlägget som beskriver trådens diskussion finns i bilaga 1.  Teorier om 

svenskhet beskrivs i teorisektionen i uppsatsen och det är uppdelat i fyra olika grupper 

dit inlägg på Flashback forum ska inordnas. Frågeställningarna eller hypoteserna är det 

som är guidelines genom studien.
35

   

 

                                                                                                                                               
Aschberg, Rickard, ”Rikskrim utnyttjar inte amerikansk hjälp”, Aftonbladet 
http://www.aftonbladet.se/incoming/article20293817.ab Hämtat 2015-05-23 Aftonbladet är inte den 
bästa källan men har fått ta detta som en källa på grund av problemet att få andra källor har skrivit om 
var Flashback forums server ligger.  
33

 (Flashback forum 2015) https://www.flashback.org/regler Hämtad 2015-05-16 
34

 (Flashback forum 2015) https://www.flashback.org/regler Hämtad 2015-05-16 
35

 (Flashback forum 2007) https://www.flashback.org/t574518 Hämtad 2015-05-28 

http://www.aftonbladet.se/incoming/article20293817.ab
https://www.flashback.org/regler
https://www.flashback.org/regler
https://www.flashback.org/t574518
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3 Analys 

Analysschemats utformning:  

Indelningsgrupperna Inlägg från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg 

från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg 

från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Levande traditioner 

– Representativ 

kultur 

     

Gamla seder och 

bruk, sådant som vi 

gjorde förr - 

Folkkultur 

     

Förnämsta inom 

litteratur, teater, 

musik, dans etc. – 

Finkultur 

     

Värden, regler, 

språk m.m. – 

Mentalt kapital  

     

 

I vänsterspalten står de implicita kulturdefinitioner som Flashback-inlägg klassificeras i. 

Klassificeringen avhandlar varje implicit kulturdefinition för sig i en mall med de 

kopplade inlägg samt en mall med en sammanställning av inläggen. I slutet av analysen 

placeras sammanställningarna i den övergripande analystabellen.   
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3.1 Representativ kultur 

Indelningsgrupperna Inlägg från 

Flashback-

tråden: ”Vem 

är svensk?” 

Inlägg från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg från 

Flashback-

tråden: ”Vem 

är svensk?” 

Inlägg från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Levande traditioner – 

Representativ kultur 

”Lever 

någorlunda 

svenskt”
36

 

Värnar 

normer, 

högtider som 

påsk, 

skolavslut. i 

kyrkan samt 

jul. 

Firar 

svenska 

traditioner 

flitigt 
37

  

Människors 

handlingar 

som är 

regionalt 

eller 

geografiskt 

betingade
38

 

Heja på 

Sverige i 

ishockey- 

matcher mot 

Finland
39

 

Folks 

handlingar
40

 

 

Kunskap 

om ortnamn 

och 

traditioner 

 

I vänsterspalten står indelningsgruppen representativ kultur som Karl-Olov Arnstberg 

exemplifierar med traditioner som dans kring midsommarstången och att äta köttbullar. 

Det är en representativ kultur som är synlig för de som lever inne i en kultur, eftersom 

det är lätt att gå in i ett utanifrånperspektiv. Det är en schablonvärld, där folk har olika 

karakteristiska traditioner som är levande traditioner. Få inlägg i ”vem är svensk”- 

tråden faller under denna definition av svenskhet. Några exempel på inlägg som faller 

under denna implicita kulturdefinition är uppradade i kolumnerna till höger om 

”levande traditioner – representativ kultur.”: Att leva någorlunda svenskt, att fira 

svenska traditioner. Dalahästar, att äta köttbullar, att äta sill benämns som regionala 

företeelse istället för nationella företeelser. Regionala frågan återkommer även om att 

man är enbart svensk efter en vunnen ishockeymatch mot Finland och återvänder sedan 

                                                 
36

 Se bilaga 2 under rubriken ”representativ kultur” 
37

 Se bilaga 2 under rubriken ”representativ kultur” 
38

 Se bilaga 2 under rubriken ”representativ kultur” 
39

 Se bilaga 2 under rubriken ”representativ kultur” 
40

 Se bilaga 2 under rubriken ”representativ kultur” 
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till en regional identitet.
 
Folks handlingar läggs fram som viktiga för svenskheten utan 

att precisera vad som avses med ”folks handlingar”.
41

 

 

Sammanställning av representativ kultur på Flashback forum 

Indelningsgrupperna Sammanställning av inlägg 

Levande traditioner – Representativ kultur Svenskt beteende, firar 

svenska traditioner, leva 

svenskt, geografiskt eller 

regionalt baserade beteenden, 

värna påsk, jul och 

skolavslutningar i kyrkan, heja 

på Sverige i ishockey mot 

Finland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Se bilaga 2 representativ kultur 
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3.2 Folkkultur 

Indelningsgrupp Inlägg från 

Flashback-tråden 

”Vem är 

svensk?” Inlägg 1 

Inlägg från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg 

från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg 

från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Gamla seder 

och bruk, 

sådant som vi 

gjorde förr - 

Folkkultur 

”Urbefolkningens 

etniska 

integritet”
42

  

Föräldrarnas 

ursprung, 
43

 

Värderingar 

och gränser 

förändras 

men 

folkslaget 

består. 
44

 

Inte 

traditioner 

utan en  

folksjälv
45

 

Historiska 

problem 

med 

svenska 

språket
46

 

 

Det är en uppfattning om att kultur är det samma som folkkultur. Kulturbegreppet 

handlar om en utbredd folkdefinition. Några exempel på inlägg som faller under denna 

implicita kulturdefinition är uppradade i kolumnerna till höger om ”Gamla seder och 

bruk, sådant som vi gjorde förr - folkkultur”. 

 

Indelningsgrupp Summering av inlägg 

Gamla seder och bruk, sådant som vi 

gjorde förr - Folkkultur 

Urbefolkningens etniska integritet, 

föräldrarnas ursprung, historiska 

problem med svenska språket, inte 

traditioner utan en folksjäl, trots 

förändring av värderingar och gränser 

består folkslaget.  

 

 

                                                 
42

 Se bilaga 2 under rubriken ”folkkultur” 
43

 Se bilaga 2 under rubriken ”folkkultur” 
44

 Se bilaga 2 under rubriken ”folkkultur” 
45

 Se bilaga 2 under rubriken ”folkkultur” 
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3.3 Finkultur 

Indelningsgrupp  Inlägg från 

Flashback-

tråden ”Vem 

är svensk?” 

Förnämsta inom 

litteratur, teater, 

musik, dans etc. 

– Finkultur  

Gustaf 

Sundbärg ”
47

 

 

Finkultur en form av kulturyttringar som kan användas vid en kulturdiskussion om vad 

som är bra kultur. Inlägg som faller under denna implicita kulturdefinition är uppradade 

i kolumnerna till höger om ”Förnämsta inom litteratur, teater, musik, dans etc. - 

finkultur”. 

 

Indelningsgrupp  Sammanställning av 

inlägg 

Förnämsta inom 

litteratur, teater, musik, 

dans etc. – Finkultur  

Gustaf Sundbärg 

nämns vid namn 

och citeras. 

 

Gustaf Sundbärg nämns vid namn och citeras i Flashback-tråden om svenskhet i början 

av 1900-talet och det var det enda inlägget som kunde klassificeras under den implicita 

kulturdefinitionen finkultur.
48
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 Se bilaga 2 under rubriken ”finkultur” 
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3.4 Mentalt kapital 

Indelningsgrupp  Inlägg från 

Flashback-

tråden: ” 

Vem är 

svensk?” 

Inlägg från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg från 

Flashback-

tråden: ”Vem 

är svensk?” 

Inlägg 

från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?” 

Inlägg från 

Flashback-

tråden: 

”Vem är 

svensk?”  

Värden, regler, 

språk m.m. 

Mentalt kapital 

”talar 

svenska 

språket utan 

brytning”
49

  

”sociala 

regler, 

jantelagen”  

”Jämställdhet 

– demokrati 

” 
50

 

Normalt 

uppförande
51

 

- Att känna 

tillhörighet i 

samhället
52

 

Anammat 

svenskt 

beteende
53

 

 

Konflikträdd
54

 

Ser sig 

själv som 

svensk, 
55

 

Lojalitet 

vid krig
56

 

 

 

”anpassa 

till 

svenska 

språket, 

samhället
57

  

 

Kulturbegreppet mentalt kapital har inte en entydig definition bland kulturteoretiker. 

Kultur är i denna kategori ”allt sådant vi behöver och tycker om”. Det synsättet kan inte 

exkludera övriga kulturdefinitioner. Denna kulturdefinition behöver representativ 

kultur, folkkultur eller finkultur. inlägg som faller under denna implicita 

kulturdefinition är uppradade i kolumnerna till höger om ”Värden, regler, språk m.m. – 

mentalt kapital”. 
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 Se bilaga 2 under rubriken ”mentalt kapital” 
55

 Se bilaga 2 under rubriken ”mentalt kapital” 
56

 Se bilaga 2 under rubriken ”mentalt kapital” 
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Sammanställning av inlägg kopplade till mentalt kapital  

Indelningsgrupp  Summering av Inläggen som är kopplade 

till mentalt kapital 

Värden, regler, språk m.m. Mentalt 

kapital 

”svenska språket”, prata svenska utan 

brytning  

”sociala regler”, ”känna sig svensk”, 

”anpassa sig till samhället”,  

”Jämställdhet – demokrati ”, ”jantelagen”, 

konflikträdd 

 

Tabellen summerar de inlägg som passar in i gruppen mentalt kapital från Flashback-

tråden ”Vem är svensk?”.
58

 Svenska språket var den vanligast förkommande punkten 

med olika former av inlägg om att det svenska språket är viktigt och att man prata 

svenska utan brytning.
59
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 (Flashback 2007)  https://www.flashback.org/t574518 Hämtad 2015-05-28 
59

 Se bilaga 2 under rubriken “mentalt kapital”  

https://www.flashback.org/t574518
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4 Sammanställning 

Indelningsgrupperna Sammanställning av inlägg från 

Flashback-tråden ”Vem är svensk? 

Levande traditioner – 

Representativ kultur 

Svenskt beteende, firar svenska 

traditioner, leva svenskt, 

geografiskt eller regionalt baserade 

beteenden, värna påsk, jul och 

skolavslutningar i kyrkan, heja på 

Sverige i ishockey mot Finland. 

Gamla seder och bruk, 

sådant som vi gjorde 

förr - Folkkultur 

Urbefolkningens etniska integritet, 

föräldrarnas ursprung, historiska 

problem med svenska språket, inte 

traditioner utan en folksjäl, trots 

förändring av värderingar och 

gränser består folkslaget. 

Det finaste som man 

kan uppvisa inom 

kultur - Finkultur 

Gustaf Sundbärg 

Värden, regler, språk 

m.m. – Mentalt 

kapital  

”svenska språket”  

”sociala regler”, ”känna sig 

svensk”, ”anpassa sig till 

samhället”, 

”Jämställdhet – demokrati ”, 

jantelagen 

 

Summering av de fyra implicita kulturdefinitionerna i en enhetlig tabell. Mentalt kapital 

är den kolumn med flest exempel och finkultur är den med minst antal exempel.  
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5 Slutsatser och diskussion  

5.1 Slutsatser 

  Mentalt kapital är den vanligast förekommande kulturdefinitionen av Karl-Olov 

Arnstberg och svenska språket är ett övergripande exempel på vad det mentala 

kapitalet kan bestå av. Det täcker upp att kunna det svenska språket, samt även 

att ha svenska värderingar kombinerat med ett svenskt beteende. 

  Finkultur är ett ämne som inte är vanligt förekommande utan enbart en känd 

svensk statistiker nämns och citeras.  

 Det finns plats för framtida studier inom ämnet utifrån flera infallsvinklar. 

  Likhetsnormen är rådande på Flashback forum och utan likhetsnormen skulle 

integrationen bli lättare.  

 Karl-Olov Arnstbergs implicita kulturdefinitioner är inte helt applicerbara för en 

statsvetenskaplig studie. De implicita kulturdefinitionerna är grundade på 

etnologiska studier om svenskhet och det är bevisligen inte helt applicerbart i en 

statsvetenskaplig studie.  

 Ett exempel på bristfälligheten i de fyra implicita kulturdefinitionernas 

applicerbarhet i en statsvetenskaplig studie är avsaknaden av en implicit 

kulturdefinition som innefattar yttre attribut som utseende, gener, kläder m.m.    
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5.2 Det saknas en implicit kulturdefinition 

 

Det saknas en kulturdefinition i Karl-Olov Arnstbergs bok eller han har åtminstone 

bortsett från yttre attribut i form av kläder och utseende. En förklaring till att det inte 

finns med bland hans implicita kulturdefinition är att de diskussionsgrupper som hans 

analys bygger på kanske inte tog upp något om yttre attribut. Detta är en punkt som jag 

tar upp, eftersom yttre attributs koppling till begreppet ”svenskhet” var väldigt 

framträdande bland flera Flashback-inlägg i tråden ”Vem är svensk?”. Det tyder på att 

de etnologiska teorierna inte är helt applicerbara i en statsvetenskaplig studie.   

 

”En katt är inte en häst för att den föds i ett stall”
60

 är ett ordspråk som dyker upp vid ett 

flertal tillfällen i Flashback-tråden ”Vem är svensk?”.
61

Det är ett ordspråk som är svårt 

att klassificera. Är det tänkt som en punkt som faller under gener och därmed under den 

implicita kulturdefinition som saknas eller ska det tolkas som något annat? Det är svårt 

att svara på men flera varianter av den formen av ordspråk är vanligt förekommande i 

Flashback-tråden. 

 

5.3 Antaganden 

Det är dags att diskutera de två antaganden som nämns i teoridelen av uppsatsen. 

Antagandena användes som nycklar till att öppna upp det undersökningsmaterial som 

studien använder sig av. Antagandena är tänkta som fördjupande aspekter för 

diskussionsdelen av uppsatsen.  Huvudfrågeställningen var ”Vilken grupp av de fyra 

indelningsgrupperna är mest framträdande på Flashback forum och vilka uttryck gör 

detta? Det första antagandet var: Den svenska likhetsnormen råder på Flashback forum. 

Ett enkelt svar på den frågan är: Ja.  
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(Flashback 2009) https://www.flashback.org/t574518p86  
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Likhetsnormen på Flashback forum 

Två antaganden kopplade till likhetsnormen som nämns i teoriavsnittet bygger detta 

avsnitt på. Det första antagandet var: Den svenska likhetsnormen råder på Flashback 

forum. Ett enkelt svar på antaganden är ja. Likhetsnormen bygger på att svenskhet 

handlar om enhetlighet som stärker invånarna i ett land genom att man känner en 

tillhörighet med resten av befolkningen. En tillhörighet som kan resultera i att man 

känner sig som ”svenskar”. Mentalt kapital talar om hur det är upp till individer själva 

känna sig svenska samt hur vi har egenskaper som folkslag i form av ett svenskt språk, 

demokratiska värderingar och sociala regler.  

 

Integrationen skulle bli lättare i Sverige om man slopade likhetsnormen, på grund av det 

som begreppet integration står för: integration är den process där invandrare får 

medborgarskap, etablerar sig i ett samhälle och där samhället anpassar sig efter den 

förändring som sker i befolkningssammansättningen.
62

 Assimilering är något som inte 

nämns som term på Flashback forum mer än vid något enstaka tillfälle. Modellerna 

visar upp en splittring när det gäller synen på svenskhet på Flashback forum, men 

samtidigt ett mått av gemenskap i de exempel som lyfts fram.  

 

Det andra antagandet: ”Ett utsuddande av likhetsnormen påverkar klassificeringen på 

Flashback forum” Ett utsuddande av likhetsnormen på Flashback forum skulle förändra 

klassificering genom att indelningsgrupperna skulle vara tvungna att ändras. 

Likhetsnormen hade med stor sannolikhet varit i fokus ihop med flera andra generella 

definitioner om kultur. Definitioner som är mer övergripande och generella hade testats 

mot varandra. Det är ännu en infallsvinkel som en framtida studie om ett internetforum 

Flashback forum kontext skulle kunna använda sig av.    
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 (ne.se 2015) http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/integration Hämtad 2015-05-
28 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/integration
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5.4 Begreppen ”svenskhet” och ”svensk kultur” 

Det är möjligt att identifiera etnicitet utifrån flera infallsvinklar. Karl-Olov Arnstberg 

beskriver i boken ”Svenskhet – den kultur förnekande kulturen” olika lager där kultur, 

etnicitet m.m. gör uttryck. De fyra lager som beskrivs under delen ”vem är svensk” i 

uppsatsen är definitivt diskutabla. Kulturbegreppet är ett diskutabelt begrepp. Kultur är 

ett ämne som gärna måste tittas på med töjbara ramar. Kultur existerar trots att man inte 

kan säga exakt var det börjar eller var det slutar. Att man inte kan säga exakt var det är, 

betyder inte att kulturen inte existerar. Det finns flera företeelser hos människor som 

forskare studerar som inte skulle forskas om utifall tesen ”Det måste gå att säga vad det 

exakt är” var den rådande normen för vad som är acceptabel forskning. Det finns 

forskningsområden där forskare inte kan sätta tydliga ramar för vad något faktiskt är 

utan ett begrepp kanske innefattar ett mått av tvivel eller även ett mått av reson.  

Vetenskapen kommer att ändra begreppet om det visar sig att de tidigare slutsatserna 

inte var ackurata. Begreppet har i denna process inte förlorat sitt värde vetenskapligt 

utan har bara följt den normala påverkan som forskningen ska ha på tidigare forskning.  

 

5.5 Bortfall 

Det fanns diskussioner om specifika personer som Zlatan Ibrahimovic och Paolo 

Roberto. Det är inget som har tagits upp i den här studien, eftersom det inte har 

någonting att göra med svensk kultur. Det har möjligen att göra med definitionsfrågan 

om vem som är svensk, men har inte att göra med den generella kulturdefinitionsfrågan.  

 

Internettroll är även ett bortfall i själva analysschemat, men tänker behandla det lite kort 

här i diskussionsdelen. Internettroll är personer som hotar, hatar eller fäller 

kommentarer som ska bli ansedda som roliga. Inlägg som inte är tänkta att berika tråden 

utan mer är ett störande eller komiskt element i tråden. Det är svårt att veta om en 

användare är ett internettroll eller om det är personens faktiska åsikter. 
63

 

 

 

 

 

                                                 
63

 (Onlineslangdictionary.com 2015) http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/troll 
Hämtad 2015-05-27 

http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/troll
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En annan sak som kan påverka vad som kommer med i en uppsats är tidpunkten samt 

situation då granskaren hämtar samt plockar in inläggen. Det kan översättas med 

begreppet ”den mänskliga faktorn”. En dator som hade haft specifika sökord eller om 

uppsatsen hade varit ett grupparbete med 3-10 personer som enbart granskade 

Flashback-trådar hade resultatet varit byggt på fler inlägg och fler trådar. En sådan 

undersökning hade kunnat titta på fler infallsvinklar kopplade till svenskhet/svensk 

kultur och Flashback forum. Där hade det uppkommit andra problem om att det är 

svårare att styra flera olika personer samtidigt.  

 

5.6 Vem är inte svensk och svenskhet kopplat till medborgarskap 
Flera Flashback inlägg förde fram teorier och slutsatser om vad som inte är svenskt. Det 

mer frekvent med kommentarer som definierar vad svensk kultur inte är jämfört med 

inlägg som svarar på vad svensk kultur är. Ett exempel på saker som inte är svenska 

enligt Flashback-tråden: Islam
64

 Det är en intressant notering att det ofta lyfts fram vad 

som inte är svenskt till skillnad mot exempel som styrker inläggets definition om 

svenskhet.  

 

Medborgarskap 

Var placeras medborgarskap bland de fyra implicita kulturdefinitionerna? 

Medborgarskap finns inte med i modellerna på grund av svårigheten med att placera 

begreppet medborgarskap. Problemet med att prata om att vara medborgarsvensk är att 

begreppet medborgare är något som regleras av den svenska staten och därmed är det 

inte något statiskt. Det är staten som bestämmer när man inom ett visst geografiskt 

område har särskilda rättigheter och skyldigheter. Staten kan välja att ha särskilda regler 

som språktester, kulturella tester, demokratitester, etniska regler m.m. Det är svårt att 

sätta in medborgarskap i någon av modellerna, eftersom flera av de implicita 

kulturdefinitionerna kan innefattas i ett medborgarskap. Medborgarskap kan ses som en 

väsentlig punkt för ett samhälle eller för ett land men också ointressant i en implicit 

kulturdefinition. 
65
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 Se bilaga 2  
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 Ett exempel på när medborgarskap lyfts fram som den enda officiella definitionen för vem som är 
svensk: https://www.flashback.org/t574518p94  
66

 Karl-Olov Arnstberg nämner medborgarskapsmodellen som kallas den amerikanska och jämför den 
med en så kallad tysk-modell: https://www.youtube.com/watch?v=nvu3oZNOGh8 1,12 minuter in.  

https://www.flashback.org/t574518p94
https://www.youtube.com/watch?v=nvu3oZNOGh8
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Det är noterbart att det var många slutsatser som kunde härledas till de fyra implicita 

kulturdefinitionerna. Det var få konkreta bevis på vad som menade med dessa slutsatser 

däremot. En generalisering om att man ska ”bete sig svenskt” eller ”att ha svenska 

värderingar” slängdes fram, men inga senare ambitioner om att förklara vad som avsågs 

med att ”bete sig svenskt” eller ”att ha svenska värderingar”.  

 

5.7 Framtida studier inom ämnet 

Det kan för framtiden vara intressant med en större studie som tittar på begreppen 

”etnisk svensk” och ”svensk kultur” kopplat till begreppen ”svenskhet” och 

”medborgarskap”. Det är en studie som kan komplettera och bredda spektret för 

eventuella slutsatser.  Det nämns i diskussionsdelen om två metoder om svenskhet i 

form av syner på att vara svensk som kunde vara intressant för framtida studier där 

statsvetenskap och etnologi arbetar sida vid sida.  

 

En annan infallsvinkel som vore intressant vore den motsatta infallsvinkeln om att 

undersöka vad som är svenskt genom synen på vad som inte är svenskt. Det var vanligt 

förekommande i Flashback-tråden med inlägg som stipulerade saker som inte var 

svenskt. Denna studie tittar inte på dessa delar, men i en framtida studie vore det en 

intressant variabel att ta med. 
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Sammanfattning  

Svenskhet eller svensk kultur i en internetforumskontext utifrån implicita 

kulturdefinitioner. Flashback forum är föremål för denna nya studie om synen på 

svenskhet eller svensk kultur på Flashback forum. Internetforum blir allt mer 

tongivande i den politiska debatten i form av att media tar upp frågor kopplade till 

denna kontext. Media uppmärksammar frågor om hur individer uttrycker åsikter på 

internet under anonymitet. Denna studie tittar specifikt på synen på svenskhet eller 

svensk kultur på Flashback forum. Svenskhet eller svensk kultur som är ett 

kontroversiellt ämne är intressant att studera utifrån en internetkontext. Anonymitet 

råder på Flashback forum och att det finns i denna kontext gör det till ett intressant 

ämne för en kandidatuppsats. Anonymiteten kan vara en bidragande orsak till att folk 

vågar yttra sig om ett kontroversiellt ämne. Det är därmed intressant att titta på 

svenskhet i en internetforumskontext.  

 

Frågeställningen i uppsatsen är:  

Vilka av de fyra implicita kulturdefinitionerna representativ kultur, folkkultur, 

finkultur och mentalt kapital om svenskhet förekommer på Flashback forums tråd 

om vem som är svensk och vilka exempel är tongivande för dessa grupper? 

 

Idealtypsanalysen utgår från fyra implicita kulturdefinitioner grundat på Karl-Olov 

arnstbergs bok ”Svenskheten – det kulturförnekande folket”. De fyra implicita 

kulturdefinitionerna är representativ kultur, folkkultur, finkultur och mentalt 

kapital.
67

 

 

Två antaganden om likhetsnormen kopplat till svenskhet tas upp som en fördjupande 

aspekt för diskussionsdelen i uppsatsen. Teorin om likhetsnormen är grundat på 

Andreas Johansson Heinös bok: ”Vi gillar olika – den svenska likhetsnormen hindrar 

integrationen”. Det första antagandet: Den svenska likhetsnormen råder på Flashback 

forum. Det andra antagandet: Ett utsuddande av likhetsnormen påverkar klassificeringen 

på Flashback forum.  
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 Läs i teoriavsnittet för att få reda på mer om de fyra implicita kulturdefinitionerna 
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Metoden i uppsatsen är en idealtypsanalys av användares politiska inlägg om ämnet 

svenskhet under rubriken ”Vem är svensk?” som skrivs under anonymitet på 

internetforumet Flashback forum. Det handlar om att ta del av material och sedan 

klassificera materialet utifrån bestämda grupperingar genom en idealtypsanalys om 

svenskhet. Ett analysschema utformades under uppsatsens gång grundat på Karl-Olov 

Arnstbergs bok ”Svenskheten – det kulturförnekande folket”. 

 

Studien är en övergripande studie som visar att de fyra implicita kulturdefinitionerna är 

inte lika vanliga, de har olika uttryck och använder sig av olika exempel. Den mest 

tongivande implicita kulturdefinitionen som är kopplad till svenskhetsbegreppet är yttre 

attribut. Den av Karl-Olov Arnstbergs implicita kulturdefinitioner som har flest exempel 

är mentalt kapital.   

 

Representativ kultur är den implicita kulturdefinition som har näst flest exempel. 

Exempel som tas upp: Dansa runt midsommarstången, att äta köttbullar, fira påsk, fira 

jul och att fira skolavslutningar i kyrkan.  Folkkultur är väldigt sällan förekommande i 

tråden ”Vem är svensk” på Flashback forum.  

 

Finkultur är inget tongivande för svenskheten eller den svenska kulturen i Flahback-

tråden ”Vem är svensk?”  En enda framstående person vid namn Gustav Sundbärg 

nämns och används för att prata om svenskars beteende och kultur. Han nämns enbart 

vid ett tillfälle och kan därmed inte vara föremål för någon större analys. Finkultur är 

inte ett uttryck som är intressant när det kommer till svenskhet eller svensk kultur 

baserat på det resultat som jag har fått fram i den här studien.   

 

Mentalt kapital är den implicita kulturdefinitionen som förekommer mest i Flashback-

tråden och det är den kategorin som det råder mest enighet om i form av exempel som 

svenska språket.   

 

De fyra implicita kulturdefinitionerna svarar inte på frågan om vem som är svensk, 

eftersom ordet ”svensk” har inte definierats. Det har förts fram exempel på svenskhet på 

inlägg.  
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Den svenska likhetsnormen råder i allra högsta grad på Flashback forum och det hade 

förenklat integrationens grundpelare om likhetsnormen skulle försvinna.  

 

Medborgarskap finns inte med i modellerna på grund av svårigheten med att placera 

begreppet medborgarskap. Problemet med att prata om att vara medborgarsvensk är att 

begreppet medborgare är något som regleras av den svenska staten och därmed är det 

inte något statiskt. Det är staten som bestämmer när man inom ett visst geografiskt 

område har särskilda rättigheter och skyldigheter. Staten kan välja att ha särskilda andra 

regler som språktester, kulturella tester, demokratitester, etniska regler m.m. Det är svårt 

att sätta in medborgarskap i någon av modellerna, eftersom flera av de implicita 

kulturdefinitionerna kan innefattas i ett medborgarskap. 

 

Studien visar även att det behövs flera former av implicita kulturdefinitioner i en analys 

av svenskhet. Etnicitet utifrån yttre attribut är vanligt förekommande på Flashback 

forum och dessa attribut täcks inte av de fyra implicita kulturdefinitionerna.  

 

Studien visar även att likhetsnormen är rådande på Flashback forum och utan 

likhetsnormen skulle integrationen bli lättare. De två antagandena kopplade till 

likhetsnormen diskuteras i diskussionsdelen och ett utsuddande av likhetsnormen är i 

linje med begreppet integration.  

 

Den kan för framtiden vara intressant med en större studie som tittar på begreppen 

”etnisk svensk” och ”svensk kultur” kopplat till begreppen ”svenskhet” och 

medborgarskap. Det är en studie som kan komplettera och bredda spektrumet för 

eventuella slutsatser.  Det nämns i diskussionsdelen om två metoder om svenskhet i 

form av syner på att vara svensk som kunde vara intressant för framtida studier där 

statsvetenskap och etnologi arbetar sida vid sida.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1  
 

”Har sett att det debateras mycket här om vem som är egentligen svensk och undrar kan 

man bli ”svensk”? Är man född utomlands och blir svensk medborgare, är man svensk? 

Om man födds här av invandrar föräldrar är man svensk? Vi anser att man först räknas 

som infödd efter 3-4 generationer, är det så?”
68

 

 

1. ”Karl Erik är han svensk om man heters så, kanske föräldrarna är 

polska”
69

  

2. ”Ahmed Svensson är han svensk, han har bytt namn?”
70

 

3. ”Adolf von Sydow är han svensk, holländsk ättling?”
71

 

 

”Om man tar till ex Zlatan så kan man läsa om svenske stjärnan i Inter osv. Ett annat 

exempel är Helena Paparizou hon är svensk här men i Grekland, grekisk.  

Om det är så hur många blir det kvar som är svenskar.”
72
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Bilaga 2 

Representativ kultur 

Spelar ingen roll hur mycket sill man äter - https://www.flashback.org/t574518p8   

Firar svenska traditioner flitigt - https://www.flashback.org/t574518p13  

Sill, dalahästar, midsommarstänger är regionalt baserade och är mer representativt för 

en viss region än för staten Sverige.  https://www.flashback.org/t574518p8 , Regionala 

frågan återkommer även här om att man är enbart svensk efter en vunnen 

ishockeymatch mot Finland. Annars är man regional: 

https://www.flashback.org/t574518p11  

Följer svenska traditionerna - https://www.flashback.org/t574518p29 Hämtad 2015-05-

28 

Märks på folks handlingar. (Handlingar i form av var man bor nämns) 

https://www.flashback.org/t574518p68 Hämtad 2015-05-28 

Kunskap om ortsnamn, Kunskap om midsommarfirandet, - 

https://www.flashback.org/t574518p7 Hämtat 2015-05-28 

”Värnar svenska normer och kristna högtider som jul påsk skolavslutning i en kyrka.  

- https://www.flashback.org/t574518p100 Hämtat 2015-05-28 

 

Folkkultur 

Ursvensk, rötter i Sverige https://www.flashback.org/t574518p3 - Inte samma som 

svensk etnicitet enligt den som använder sig av ursvenska begreppet. - 

https://www.flashback.org/t574518p5 Hämtat 2015-05-28 

Föräldrarnas ursprung - https://www.flashback.org/t574518p6  Hämtat 2015-05-28 

Historiska problemet med svenska språket. - https://www.flashback.org/t574518p8 

2015-05-28 

En folksjäl pratas det om i ett inlägg, inte traditioner utan en folksjäl. - 

https://www.flashback.org/t574518p11 Hämtat 2015-05-28 

Värderingar och gränser förändras. Folkslaget är detsamma – folkkultur - 

https://www.flashback.org/t574518p277 Hämtat 2015-05-22 

 

Finkultur  

https://www.flashback.org/t574518p8
https://www.flashback.org/t574518p13
https://www.flashback.org/t574518p8
https://www.flashback.org/t574518p11
https://www.flashback.org/t574518p29
https://www.flashback.org/t574518p68
https://www.flashback.org/t574518p7
https://www.flashback.org/t574518p100
https://www.flashback.org/t574518p3
https://www.flashback.org/t574518p5
https://www.flashback.org/t574518p6
https://www.flashback.org/t574518p8
https://www.flashback.org/t574518p11
https://www.flashback.org/t574518p277
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Gustaf Sundbärg citeras om synen på ”svenskhet” i början av 1900-talet. - 

https://www.flashback.org/t574518p11 Hämtat 2015-05-28 

 

Mentalt kapital 

Snacka flytande svenska utan brytning - https://www.flashback.org/t574518p3, 

https://www.flashback.org/t574518p9 Hämtat 2015-05-28 

Talar perfekt svenska: https://www.flashback.org/t574518p6 , Talar flytande svenska - 

https://www.flashback.org/t574518p40 Hämtat 2015-05-28 

Uppföra sig svenskt, ha svensk kultur? - https://www.flashback.org/t574518p2 Hämtat 

2015-05-28 

Stolt över att vara svensk, Älskar/gillar sitt land. Beter sig svenskt - 

https://www.flashback.org/t574518p4 Hämtat 2015-05-28 

lojalitet vid krig - https://www.flashback.org/t574518p32 , 

https://www.flashback.org/t574518p33  

”Ordentligt och reglerat efter paragrafer, Tråkig, bitter, oförmögen att skapa en ordnad 

kö till bussen, skiter i att erbjuda gamla sin plats på buss/spårvagn utan låter de hellre 

stå och leva efter jantelagen?”
73

  

 

Utseende - https://www.flashback.org/t574518p4 , 

https://www.flashback.org/t574518p3  Hämtat 2015-05-28 

Betraktar sig själv som svensk: https://www.flashback.org/t574518p6 , 

https://www.flashback.org/t574518p16 Hämtat 2015-05-28 

Den dagen man har anammat ett fullständigt svenskt beteende, den dagen kan man kalla 

sig svensk. - https://www.flashback.org/t574518p7  

https://www.flashback.org/t574518p7 Hämtat 2015-05-28 

Ifrågasätter svenska språket - https://www.flashback.org/t574518p8  

Att känna tillhörighet i samhället. - https://www.flashback.org/t574518p10  

Självständiga människor och den sekularism som råder i Sverige. 

https://www.flashback.org/t574518p12 Hämtat 2015-05-28 

Konflikträdd - https://www.flashback.org/t574518p12 Hämtat 2015-05-28 

Erkänna sig själv som svensk, svensk kultur och värderingar - 

https://www.flashback.org/t574518p14 Hämtat 2015-05-28 

                                                 
73

  (Flashback 2007), https://www.flashback.org/t574518p2 Hämtat 2015-05-28 
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Ha ett normalt uppförande och beteende - https://www.flashback.org/t574518p25 

Hämtat 2015-05-28 

 

1.”Dom som är födda i Sverige, uppväxt i svensk miljö, gått i en svensk skola, pratar till 

100 % ren svenska, har det svenska synesätt om kvinnor, jämställdhet, rättvisa m.m. 

inte styrs sitt liv efter en religion.”
74

  

 

2. ”Dom som är födda i ett annat land kommer till Sverige och vill integreeras. Dom tar 

till sig den svenska kulturen, synesätt på kvinnor, jämstäldhet, rättvisa m.m. inte är 

religiös fanatiker (kan självklart ha en anna tro än just kristen men inte mer troende en 

”medelsvennson”), lär sig Svenskan snabbt, umgås med massor av svenska, VILL 

umgås med svenskar, gör allt för att få jobb m.m.”
75

  

”En svensk är en person som av sin omgivning betraktas som svensk”
76

 

https://www.flashback.org/t574518p12  

Anammat svensk kultur och värderingar - https://www.flashback.org/t574518p48  

 

”Man kan väl vara svensk &/ el osvensk på olika vis, Etniskt, värderingsmässigt, 

språkmässigt, utseendemässigt, medborgarskapsmässigt, kulturellt. Beroende på 

situation/frågeställning är de olika sätten mer el mindre intressanta.”
77

  

 

Kritisk till fixeringen kring utseendet:  

”Hmm har läst lite i tråden och det verkar som att många bedömer ”svenskheten” på 

utseendet. Jag har en svensk mamma och en pappa från mellanöstern. Ser väl inte 

svensk ut direkt, mörkt hår bruna ögon men har blivit uppfostrad som en ”svensk”. Har 

ingen som helst koppling till min fars hemland förutom att han råkara vara därifrån. Kan 

inte språket, aldrig varit där och kan i princip inget om deras kultur. Vad ska jag då se 

mig/ vad ses jag som. Är jag bara något löst luder som driver omkring utan att tillhöra 

någon av dessa nationaliteter fullt ut?”
78
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76
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 https://www.flashback.org/t574518p49 Hämtat 2015-05-28 
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Flashback forum  https://www.flashback.org/t574518p51 Hämtat 2015-05-28 
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”Den stora skillnaden är ju att en ”amerikan” inte är en etnisk homogen folkgrupp. Är 

man medborgare i USA så är man en amerikan, även om man rent etniskt är en jude 

eller nåt annat. Begreppet ”svensk däremot har ju hittills varit detsamma som en person 

som ingår i den etniska gruppen svenskar. På samma sätt som att en syrian ingår i den 

etniska gruppen syrianer eller kurd i en etniska gruppen kurder, dock med skillnaden att 

vi svenskar har ett hemland. Nu försöker dock vissa att omdefiniera begreppet. Man ska 

betrakta ”svensk” på samma sätt som man betraktar en ”amerikan”. Har du svenskt 

medborgarskap sär är du svensk. Eller ännu värre enligt vissa, har du PUT så är du 

svensk.”
79

  

”Andra betraktar svenskar som enbart de som ingår i den etniska gruppen svenskar. 

Därför denna ständiga förvirring. Vem är svensk egentligen? Vem är en svensk?”
80

 

 

”Naturaliserad svensk och en diversifiering av begreppet svenskhet”
81

 

https://www.flashback.org/t574518p57  

Frågan är felaktigt ställd. Varför ska man fråga: Vem är svensk när man inte frågar vem 

som är somalier? – Flashback forum https://www.flashback.org/t574518p58, 

https://www.flashback.org/t574518p59  

 

Värden – lojalitet till landet - https://www.flashback.org/t574518p60 Hämtat 2015-05-

28 

”En svenne är nåt man födds till. För att klassas som svensk, måste man prata svenska 

med svenska accenten, ha den där svensson livsstil dvs vara töntig, messig, ha altlid 

svannsen mellan ben och alltid unvika tjafs o bråk. Hoppa o sjunka smågordorna 

smågrodorna sång. Festa varje helg och knulla runt, nästan som på vikingarstider, där 

man inte visste vem e din far. Ingen familj känsla/lojalitet. När föräldrarna blir äldr så är 

den en börja. Det kallar jag svenskt!!”
82

  

 

”Kan det svenska språket mer eller mindre flytande” ”Värnar svenska normer och 

kristna högtider som jul påsk skolavslutning i en kyrka.”
83
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83
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Väljer själv, upp till dig själv - https://www.flashback.org/t574518p111 Hämtat 2015-

05-28 

”Du är per definition svensk” kopplat till olika värderingar som ska vara typiskt 

svenska: https://www.flashback.org/t574518p147 Hämtat 2015-05-28 

 

Inte omfattas av lagen om hets mot folkgrupp - https://www.flashback.org/t574518p180 

Hämtat 2015-05-28 

Född av etniska svenskar - https://www.flashback.org/t574518p201 - Bred eller generell 

folkdefinition 

  

 

(Infödd och svensk medborgare) Svenska språket, svenska kodsystemet, svenska 

värderingar – demokrati, mänskliga rättigheter, alla människors lika värde, anammat 

den svenska kulturen – Kan kanske översättas med ideologi? - 

https://www.flashback.org/t574518p206 Hämtad 2015-05-27 

 

Utseende - https://www.flashback.org/t574518p251 Hämtad 2015-05-27  

Sverige har präglat personens uppväxt socialt. https://www.flashback.org/t574518p256 

Hämtad 2015-05-28 

Firar svenska traditioner - https://www.flashback.org/t574518p284 Hämtad 2015-05-28 

 

”Bor man i Sverige, är man svensk medborgare, kan man tala svenska och har bott i 

Sverige i x antal år, anser man att Sverige är ens hemland, då är man svensk. Ja, du kan 

vara både kurd och svensk, likväl som du kan vara finsk och svensk eller somalier och 

svensk.”
84

  

”Snacket om att du ska vara "fullblod" för att få kalla dig svensk kan vara det dummaste 

jag någonsin hört. Det finns inte många människor i Sverige, om ens någon, som inte 

har rötter i ett annat land. Dessutom är det helt ointressant huruvida du har bevarat ditt 

vikingablod eller inte, av den enkla anledningen att Sverige ständigt reformeras vilket 
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 Flashback forum https://www.flashback.org/t574518p296 Hämtad 2015-05-27 
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gör innebörden av begreppet svensk också förändras. Sedan att religionstillhörighet 

skulle betyda det minsta i debatten om svenskhet är befängt.”
85

 

 

 

Exempel på ett rasbiologiskt inlägg eller inlägg om genetik:  

Utseendet är ointressant: https://www.flashback.org/t574518p11  

Har inte med kromosomer att göra. - https://www.flashback.org/t574518p11 - 

https://www.flashback.org/t574518p18  

Genetisk forskning visar att man är besläktad med jägarmän - 

https://www.flashback.org/t574518p21  

 

Avvikande:  

”Den som är svensk medborgare är svensk vare sig denne själv anser sig vara svenskt 

eller inte. Det går inte att dribbla med alla dessa argument om svenskhet fram och 

tillbaka. Det enda absoluta beviset för att du är svensk är just medborgarskapet, det kan 

inte handla om hur många köttbullar du kan trycka i dig under ett år eller vart du eller 

dina föräldrar är födda nånstans.”
86

  

 

”plocka bort människan från jorden och ingen svenskhet är möjlig. Det är endast en 

subjektiv identifikationsföreställning i den mänskliga hjärnan.”
87
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