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Utgivarens förord
Reportern, författaren och utforskaren Björn Häger
är en oförtröttlig granskare av journalistikens svaga
punkter. Men han nöjer sig inte med att konstatera
olika brister utan anstränger sig för att föreslå förändringar och förbättringar som utbildare och författare
till handböcker i intervjuteknik och journalistik.
I Sim(o)-boken Journalistisk kvalitet? En antologi
om hot och möjligheter när medievärlden förändras
från 2010 bidrar han med kapitlet ”Så blir journalistiken bättre – ett manifest i 17 punkter”.
I punkt nr 16 påminner han om en av nyhetsförmedlingens rituella funktioner för medieanvändarna:
att på morgonen konstatera att ingenting av omskakande vikt har hänt. Först då kan läsare, lyssnare, tittare lugnt fortsätta med dagens sysslor. Men denna ritual hänger på att medieanvändarna litar på redaktionernas nyhetsvärdering. Björn Häger skriver:
… det förutsätter förstås att de vet att vi aldrig skulle
missa något riktigt viktigt. Den dag de slutar lita på att
det viktigaste skulle ha blivit berättat i Nyheterna om det
verkligen hänt, den dagen slutar också Nyheterna att
vara nyheter. Och så kan man bäst definiera kärnan i nyhetsförmedlingens uppdrag. (Häger 2010:96)

Boken du håller i din hand (eller har i din läsplatta) utvecklar resonemanget i punkt 16. Vilken nyhetsvärdering råder på redaktionerna vad gäller bevakningen av
B Häger, (2012): Problempartiet. Stockholm: Sim(o) | 9

Sverigedemokraterna? Vilka principer har redaktionerna för att säga att något har hänt som ska rapporteras?
Björn Häger har intervjuat reportrar och redaktörer om deras bevakning och finner att åtskilliga svävar
på målet om principer och målsättningar. För många
av dem är Sverigedemokraterna problempartiet framför andra. I denna bok analyserar Björn Häger vari redaktionernas dilemma ligger – och hur det kan hanteras.
Stockholm i maj 2012
Torbjörn von Krogh
Föreståndare Sim(o), Institutet för mediestudier
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Inledning
”Sen kom den här Jan Helineffekten, eller vad man
väljer att kalla den.”
Jimmie Åkesson om att SD etablerat
sig över fyra procent.1
Äntligen var debatten slut. Publicistklubben hade
diskuterat mediernas bevakning av Sverigedemokraterna. Som vanligt var det lite varmt och svettigt i
lokalen när mikrofonerna stängdes av och folk skyndade iväg för att köpa sig ännu en starköl. Det jag
minns tydligast var inte argumenten från publicisterna i panelen.
Mest minns jag hur människorna formerade sig
där högst upp i Kulturhusets panoramasal när debatten var slut och det blev tid för mingel.
Jimmie Åkesson och några andra från partiledningen var där. Inte så konstigt, med tanke på att det
var om dem debatten handlade. Men nu satt de där
med sina ölglas, sammanpackade vid ett av borden,
som några lagårdskatter som virrat in sig i en hermelinflock.

1)

Sagt vid Publicistklubbens debatt den 18 januari 2010. Åkesson syftade
på den uppmärksamhet partiet fått i medierna efter den debattartikel
med rubriken ”Muslimerna är vårt största utländska hot” han publicerat
i Aftonbladet 19 oktober 2009.
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Ett hav av stockholmsjournalister rörde sig, som i
en samlad flyttfågelrörelse, bort från den lilla gruppen
i mitten av lokalen. Jag stod och diskuterade det symboliska i iakttagelsen med radions Katarina Gunnarsson. Hon är en sådan reportertyp som mer än andra
dras till det som är avvikande och problematiskt; och
hon tog tag i min arm.
”Vi går fram och pratar med dem?” sa hon.
Men vi avstod, även vi. Kanske därför att det sett
märkligt ut inför kollegerna.
Inte så konstigt, kan man tycka. Varför skulle journalister gå fram och småprata med politiker? Jo, därför att det är det de gör, i andra sammanhang. Med
andra partier. Det är den politiska journalistikens metod att dricka öl med partiernas folk för att knyta
kontakter och fiska efter nyheter.
Men SD är inte som andra partier, i alla fall inte för
oss publicister.
Just detta har väckt mitt intresse. Situationen inför
valet 2010 ställde saker på sin spets, och gjorde SD till
ett bra studieobjekt för att se hur de etablerade mediehusen ser på sin egen roll. Med partiet prövades mediernas demokratiska uppdrag i praktiken.
Vad händer när det dyker upp en aktör som journalisterna tycker genuint illa om? Vad händer med nyhetsvärdering, rättvisa och partiskhet? Ska man vara
konsekvensneutral även gentemot ett parti som går
utöver vad som anses demokratiskt acceptabelt? Och
var går i så fall gränsen för det?
För att få svar på detta intervjuade jag, inför valet
2010, totalt 26 chefer och politiska reportrar på de dominerande nyhetsmedierna i Stockholm och i Skåne.
12 | Inledning

Fram tonar en intressant bild av ängslighet och ambivalens. Mediesverige har inte haft det lätt när man
sökt stöd i sina publicistiska beslut om nyhetsbevakning, annonser, insändare och debattartiklar.
På flera sätt visar det att den nuvarande publicistiska utrustningen är otillräcklig och att olika delar av
journalistikens demokratiska uppgifter kolliderar.
Här finns ny typ av politisk aktör som kräver en tydligare definition av det journalistiska uppdraget.
Ett problemparti – som medierna kan anklagas för
att vara partisk till. Och då kan det vara särskilt viktigt att känna sig själv. Eller som en av de intervjuade
journalisterna säger:
”Det är viktigt att man har principer. Och att de
gäller även partier som vissa journalister inte gillar.”

Inledning | 13
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Kapitel 1. Bakgrund

Skinnskallar lägger en krans vid Karl XII-statyn. Foto: Peter Kjellerås
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På många sätt var det enklare för medierna när
Sverigedemokraterna representerades av skinnskallar
som gjorde nazihälsningar och skränade ”ut med
packet” vid marscher för stupade krigarkungar. Partiet var inte rumsrent och släpptes inte in i mediernas
salonger. I alla fall inte i direktsändande studiolokaler,
eftersom de kunde häva ur sig saker som kunde få den
ansvarige utgivaren fälld eller dömd.
Då passade SD in i medielogiken som hot eller fara.
Nu när bombarjackor och nationalistiska symboler
bytts till kostymer och blåsippor är SD:s roll i samhällsdramaturgin mera oklar. Ett parti med eget kontor i riksdagen blir visserligen bevakat av riksdagens
journalister. Men de håller distansen, mer än till andra
partier.
SD har aldrig haft journalisterna med sig, i alla fall
inte så som Ny demokrati när de seglade in i riksdagen 1991.
Och det till beror till stor del på SD:s historiska
bakgrund.
SD 1988 – partibildning
Sverigedemokraternas tidiga historia är väl dokumenterad. Den som inför valet 2010 ville läsa på om detta
led ingen brist på litteratur. Enbart året före valet publicerades ett tiotal böcker som granskade partiets
rötter och politiska agenda (Ekman/Poohl 2010,
Mattsson 2009, Hamrud/Qvarford 2010, Lodenius/
Wingborg 2009, Uvell/Carlsen 2010, Orrenius 2010,
Bengtsson 2009, Hellström 2010, Jakobsson 2009).
Tidskriften Expo gav inför valet ut ett specialnummer

16 | Kapitel 1. Bakgrund

om SD och har sedan länge ett särskilt historiskt arkiv
om dess bakgrund, delvis presenterat på sin hemsida.
Flera dagstidningar har publicerat artiklar om partiets
ursprung.
Och det är ingen tvekan om vilka rötter partiet har.
När SD bildades 1988 var det som en fortsättning på
organisationen Bevara Sverige Svenskt. Många skinnskallar, nazister och andra i den svenska extremhögern sökte sig till det nybildade partiet. Flera av dem
var aktiva i Sverigedemokraterna samtidigt som de
var med i nazistiska grupperingar (Ekman/Poohl
2010:74–79).
Partiets ledare hade allt annat än fläckfri bakgrund. Anders Klarström som valdes till talesman
kom från Nordiska Rikspartiet och var bland annat
dömd för att ha mordhotat underhållaren Hagge Geigert med formuleringar som: ”Du kommer inte att
leva så många dagar till, vi ska bränna dig, ditt lilla judesvin” (Lodenius/Larsson 1991:43).

SD:s dåtida fackla och den som används av brittiska fascistpartiet National Front.

Partiets hårt nationalistiska image lyftes fram i dess
symbol som blev en flammande fackla, inspirerad av
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den symbol som engelska nazistorganisationen National Front använde.
I riksdagsvalet 1988 fick SD 1 120 röster. Det gav inga mandat någonstans.

SD 1988–1991 – kravaller och Karl XII-hyllningar
Karl XII:s dödsdag, den 30 november, var i slutet av
1980-talet och början av 1990-talet den dag då Sverigedemokraterna kunde räkna med rubriker. Dessa
fick de bara genom att marschera till kungastatyn i
Kungsträdgården och hamna i bråk med motdemonstranter.
Den mediebilden avspeglade hur partiet då såg ut.
Många av de aktiva, framförallt i ungdomsförbundet,
var skinnskallar med bakgrund i nazistiska och rasistiska organisationer. I partiets tidningar hyllades vitmaktmusik med textrader som ”Vad gör ni här era
blattesvin?” (Mattsson 2009:18–20).
I riksdagsvalet 1991 fick SD 4 889 röster. Partiet fick mandat i Höör och
Dals-Ed.

SD 1991–1994 – Ny demokrati, Lasermannen
och Ultima Thule
I SD:s egen utvärdering av valet 1991, förklarades det
dåliga valresultatet bland annat med hård konkurrens
av ”nya partier” som hade ”kritik av flyktingpolitiken” på sitt program (Ekman/Poohl 2010:88–89). I
första hand handlade det om Ny demokrati, som satt
i riksdagen 1991–1994.

18 | Kapitel 1. Bakgrund

Åren i början av 1990-talet var en stökig tid;
Sverige drabbades av svår ekonomisk kris och tog
emot tiotusentals flyktingar från kriget på Balkan. En
krypskytt med lasersikte sköt på människor med utländskt utseende, flyktingförläggningar stacks i brand
och det patriotiska vikingarockbandet Ultima Thule
hade stora framgångar på topplistorna.

Ultima Thules första singel, som finansierades av organisationen Bevara Sverige Svenskt,
gavs ut 1984 i 2 000 exemplar. Knappt tio år senare gör bandet stor succé med tre (!)
skivor på topplistan samtidigt. De toppar även tidningarnas löpsedlar, inte minst sedan
de skrivit kontrakt med skivbolagsdirektören Bert Karlsson. Ultima Thules konsert på
Fryshuset hösten 1993, där bandet tar emot sin guldskiva för 50 000 sålda exemplar av
För fäderneslandet, bevakas av 14 tv-team och 117 journalister.
Källa/bilder: ultimathule.se

Men varken tidsandan eller Ny demokratis kollaps
valåret 1994 gjorde att väljarna strömmade till SD.
Inte heller 1994 nådde partiet någon större framgång.
I riksdagsvalet 1994 fick SD 13 954 röster och tog fem mandat i DalsEd, Höör och Ekerö.
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SD 1994–1998 – Bort med nazistuniformerna
Ultima Thules patriotiska texter gick rakt in i hjärtat
på Jimmie Åkesson och flera andra av dem som idag
leder partiet (Mattsson 2009:40). De anslöt sig i mitten av 1990-talet då Ultima Thule stod på toppen av
sin popularitet. SD hade då ännu inte skakat av sig sitt
förflutna. Även då, i mitten av 1990-talet, kunde sverigedemokrater ses göra nazisthälsningar vid partiets
marscher (Ekman/Poohl:106).

Bilden från nazistmötet där Tina Hallgren Bengtsson medverkade publiceras med tillstånd av Mikael Ekman/Expo. Foto: privat

På en klassisk bild från 1996, som brukar lyftas fram
när Expo beskriver SD:s historia, syns Tina Hallgren
Bengtsson, kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna i Höör, i full nazistuniform med stövlar,
svarta ridbyxor, och brun skjorta med koppel och
svart slips.
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Bilden har ett starkt symbolvärde och fanns bland
annat med när Expressen på valdagen 2010 påminde
läsarna om SD:s historia.
Tina Hallgren Bengtsson satt i partiets högsta ledning. Hon var SD:s vice ordförande 1993–1995 och
satt i Höörs kommunfullmäktige för SD 1991–1995.
Hon lämnade sedermera sina uppdrag för att istället
aktivera sig i Nationalsocialistisk front (Ekman/Poohl
2010:327–328). Men hon var fortfarande medlem i
SD när hon 1996 stod vid ett bokbål och eldade upp
”En överlevares historia” av Ferenc Göndör och
ropade att den ”sionistiska ockupationsmakten ska
krossas som löss” (Sydsvenskan 2002-09-05; Aftonbladet 1999-12-02).
Sådant såg illa ut, tyckte Mikael Jansson som efter
att han 1995 valts till ny partiledare rådde ”Hollywoodnazister” och andra i uniform att stanna hemma
istället för att delta i Sverigedemokraternas marscher.
I riksdagsvalet 1998 fick SD 19 624 röster. Det blev åtta mandat – i Höör,
Dals-Ed, Haninge och Sölvesborg där Jimmie Åkesson kom in i fullmäktige.

SD 1998–2002 – splittring, moderatvärvning
och oväntad konkurrens
Den nya ledningen städade i partiprogram och funktionärsled för att bli av med sådant som kunde ge allmänheten en dålig bild av SD. År 1999 ströks kravet
på att införa dödsstraff ur partiprogrammet, liksom
att utomeuropeiska invandrare ska skickas tillbaka
till sina hemländer (Mattsson 2009:20). Ungdomsför-
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bundet fick med Jimmie Åkesson år 2000 en ordförande som inte var befläckad med något nazistiskt
eller rasistiskt förflutet.
Personer som sågs som en belastning uteslöts.
Bombarjackorna blev allt färre när partiet visade upp
sig. Och splittringen som uteslutningarna ledde till,
bidrog indirekt till att göra SD mer rumsrent. Några
av de uteslutna bildade år 2001 Nationaldemokraterna som lockade till sig dem som tyckte att SD blivit
för mjukt i invandringsfrågan. Därmed skakade SD av
sig sina mest främlingsfientliga och brottsbelastade
företrädare.

Sten Andersson var moderat riksdagsman 1983–2001 och värvades till SD inför valet
2002. Foto: Riksdagen

Utvecklingen mot att framstå som mer salongsfähiga
fortsatte, även på andra sätt. SD lyckades inför valet
2002 värva Sten Andersson till partiet. Han hade tidigare suttit i riksdagen för moderaterna och representerade den tyngd och erfarenhet som SD behövde när
de på allvar tog sikte på att vinna fler politiska mandat.
Inför valet 2002 började SD också nå ut i medierna,
bland annat framträdde Sten Andersson i en direkt-
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sänd tv-debatt med folkpartiledaren Lars Leijonborg
hos Lars Adaktusson i tv-programmet Agenda i maj
2002.1
Inför valet dök det också upp oväntad konkurrens
om de väljare som ville ha hårdare tag mot invandrarna från just Folkpartiet. Leijonborg lanserade ett
förslag om att nyanlända invandrare ska avkrävas ett
språktest. Det vann popularitet hos väljarna och Folkpartiet kritiserades för att ha gjort det legitimt att
flirta med de väljare som var negativa till invandring.
I riksdagsvalet 2002 fick SD 76 300 röster (1,44 %) och 49 kommunala
mandat på 29 orter. Sten Andersson kom in i Malmö kommunfullmäktige.

SD 2002–2006 – maktskifte, mer medienärvaro,
operation riksdagen inleds
Efter valet 2002 skedde ett maktskifte i partiet. Förnyare, främst från Skåne, ville byta ut partiledaren
Mikael Jansson och hitta en motkandidat som bättre
kunde ”hantera media” (Ekman/Poohl 2010:133).

1)

Agenda SVT 2002-05-05. SVT kritiserades för att låta SD framträda på
”bästa sändningstid”. Frågan är hur många av SD:s potentiella väljare
som nåddes av Sten Anderssons argument en bit in i Agenda i SVT2, sett
till vad som samtidigt sändes i grannkanalerna. I TV3 mötte Sverige Finland i ishockey-VM, direkt följt av actionfilmen Dödligt vapen. SVT1
sände Sopranos, TV4 den första Star Wars-filmen och Kanal 5 actionfilmen Ransom med Mel Gibson.
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Valaffisch från SD i Sölvesborg, inför valet 2006, med nyvalde partiledaren Jimmie Åkesson. Från: sverigedemokraterna.se

En sådan fann de, i en ung fullmäktigeledamot från
Sölvesborg. Våren 2005 valdes 26-årige Jimmie Åkesson till ny partiledare. Som student i Lund i slutet av
1990-talet hade han träffat Björn Söder, Mattias
Karlsson och Richard Jomshof. De fyra sverigedemokraterna hade svetsats samman till ett ”Skånegäng”
som nu kom att utgöra en stark ledarkärna i partiet,
med Söder som partisekreterare.
Bombarjackorna var undanhängda. Nu företräddes partiet av unga akademiker i kostym. De fortsatte
plocka bort sådant som kunde ligga partiet till last.
Radiojournalisten Pontus Mattsson beskriver i sin
bok om SD hur partiet medvetet ville få bort allmänhetens associationer till skinnskallar, gamla nazister
och brottslighet bland medlemmarna, och istället
framstå som ett trovärdigt alternativ som även an-
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ständiga människor kan tänkas rösta på (Mattsson
2009:22).
En tydlig sådan förändring var att SD inför valet
2006 städade bort de flammande facklorna och bytte
till en mer oskyldig partisymbol i form av en blåsippa.

SD följde svenska partiers tradition med blommor som symboler och valde blåsippan.

SD hade nu siktet inställt på riksdagen. En av nycklarna dit var ”bra genomslag i media” (Ekman/Poohl
2010:138).
En händelse som spelade SD i händerna var den så
kallade Muhammedkrisen som bröt ut när danska Jyllands-Posten hösten 2005 publicerade satirteckningar
på profeten Muhammed, vilket väckte stor vrede i den
muslimska världen.
SD ordnade en egen teckningstävling, men hindrades att publicera teckningarna på sin hemsida. Det
kom fram att det var justitieminister Laila Freivalds
som beordrat stängningen hos SD:s webbhotell. Avslöjandet fick stort genomslag i medierna. Freivalds
fick avgå och SD kunde ikläda sig en offerroll i tidningar, radio och tv.
Men uppmärksamheten var tillfällig.
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I valrörelsen 2006 vände medierna sin kyligaste
sida mot SD. I de stora medierna var det som om partiet inte fanns (Asp 2006:72–73). SD omnämndes
knappast alls, trots opinionssiffror på uppemot 3 procent.2 Även i de lokala medierna var bevakningen liten, betydligt mindre än till exempel av Feministiskt
Initiativ, FI (Nord/Nygren 2007:67).
Valresultatet kom därför som en överraskning för
många, särskilt i Skåne och Blekinge, där journalisterna på valnatten såg hur den lokala siffran för ”övriga partier” landade på över 10 procent.
SD nosade på fyraprocentsspärren till riksdagen,
men det nämndes knappt i SVT:s valvaka. Där fokuserades helt på den borgerliga valsegern och Göran
Perssons avgång. Längst ut till höger i skylten med
valresultatet kunde tittarna se en rekordhög stapel
med 5,7 procent för ”övriga”, men det sades inget om
vad den innehöll.
I Skåne blev journalisterna snart varse om att det
var SD som fått en oväntat stor framgång, så stor att
man i flera kommuner inte ens hade folk att besätta de
platser man vunnit. I den av arbetslöshet och flyktingmottagande hårt prövade arbetarstaden Landskrona
fick de 22 procent av rösterna.
I region Skåne, liksom i ungefär 40 av landets kommuner, blev partiet möjlig vågmästare, vilket ställde
de etablerade partierna inför nya situationer; i flera

2)

Enligt en särskild studie jag gjort av valrörelsen 2006 som refereras
längre fram. Månaderna före valet låg SD:s opinionssiffror mellan 1,0
och 2,9 procent.
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fall var det oklart vilka majoriteter som kunde bildas
(Nord/Nygren 2007:7, 65–67).
Eftersom SD före valet befunnit sig utanför mediernas fokus, var det många som undrade hur detta
gått till. Plötsligt fanns en politisk aktör på arenan
som varken blivit granskad eller beskriven för väljarna.
I riksdagsvalet 2006 fick SD 162 463 röster (2,93 procent). SD nådde visserligen inte 4-procentsspärren till riksdagen, men passerade den viktiga
2,5-procentgränsen för partistöd. Antalet lokala mandat ökade från 50
till 280 och partiet blev representerat i 144 av landets 290 kommuner
och i tre av landstingen.

SD 2006–2010 – kommunala mandat, partistöd
och medialt genomslag
Efter valet 2006 börjar Jimmie Åkesson bli känd för
svenska folket, vilket inte gällt SD:s tidigare partiledare och talesmän. I medierna etableras också en
bild av ett alltmer städat, normaliserat, politiskt parti.
På flera håll publiceras avslöjanden ägnade att visa
att den bilden inte stämmer och att partiets egentliga
agenda inte har förändrats.
Sveriges Radios grävprogram Kaliber sänder våren
2009 en serie reportage där man wallraffat i partiet
och bland annat spelat in när partiledaren Jimmie
Åkesson satt på en Tallinfärja och sjöng med i en visa
som inleds:
Olof Palme gick på bio, han kom ut strax efter tio.
Lisbet såg pistolen blänka, strax därefter blev hon änka.
Skottet brann, blodet rann. Olof Palme han försvann.
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Men det som fick störst uppmärksamhet i andra medier var nog ändå det bråk som uppstod när den wallraffande reportern avslöjades med bandspelare i
handväskan (SR P1 2009-03-29, 2009-04-05 och
2009-04-12).
Även Aftonbladet gav stort utrymme åt granskning
av SD våren 2009, när kolumnisten och stjärnreportern Jan Guillou under några dagar följde med på Jimmie Åkessons dåligt besökta torgmöten (Aftonbladet
2009-01-19).
Och så, hösten 2009, får SD sitt stora mediala genombrott.
I samband med att Aftonbladet bestämmer sig för
att bojkotta SD:s annonser uppmanar chefredaktören
Jan Helin Jimmie Åkesson att istället skriva ett debattinlägg och förklara sin syn på människor från andra
kulturer (Aktuellt, SVT 2009-09-17).
”Jag vill veta vad Sverigedemokraterna menar när
de säger att en mångkulturell samhällsordning hotar
den svenska gemenskapen”, säger Helin i SVT:s Aktuellt, vilket han sedan upprepar i flera andra tv-program.3
Jimmie Åkesson skriver ett sådant debattinlägg
som Aftonbladet publicerar, strax efter SD:s landsdagar, den 19 oktober 2009 under rubriken ”Muslimerna är vårt största utländska hot”.
Debattartikeln leder till stor uppståndelse i Aftonbladet och i andra riksmedier. SD sätts i blickfånget
3)

Jan Helin och Jimmie Åkesson debatterade annonsfrågan i SVT:s Gomorron Sverige den 18 september 2009 och i SVT:s program Debatt den
22 september. Där upprepade Helin sitt löfte om att publicera debattartiklar från SD.
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för en kort period och ökar under den perioden i opinionsmätningarna.
”Vi tog ett rejält skutt, över fyraprocentsspärren,
kanske till och med lite högre”, sa Jimmie Åkesson på
Publicistklubbens debatt om SD-bevakningen i januari 2010. Han förklarade vilken effekt det haft:
”De här åsikterna finns i folkdjupet, men ingen
pratar om dem. När jag gjorde det ökade vi vårt medlemsantal med 15 procent på tre dagar, och vi fick
också den här skjutsen i mätningarna så naturligtvis
är jag väldigt glad för det, och den debatt som Aftonbladet bidrog till att det här skapade.”
Men därefter kommer SD aldrig riktigt in i det offentliga samtalet igen. När valet närmar sig undviker
de andra partierna aktivt och konsekvent att ta debatt
med SD. Valbevakningen handlar i första hand om
kampen mellan Alliansen och det rödgröna blocket.
En fråga som dock intresserar medierna inför valet
är vilken regering som kan bildas om SD får en vågmästarroll i riksdagen.
Delvis därför kom medierna att rapportera relativt
mycket om SD inför valet, i alla fall om man mäter antalet tillfällen då partiet nämnts. När forskarna vid
Göteborgs universitet mätte valbevakningen hamnade
SD högt upp på listan. Och rapporteringen var starkt
negativ; mer än för något annat parti (Asp 2010:123).
Mest negativa var storstadsmedierna.
TV4 sände, en månad före valet, dokumentären
”Dom kallas rasister” där Lena Sundström försökte
reda ut de fakta som SD:s anhängare svängde sig med
(TV4 2010-08-17).
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I den version av valfilmen som SD fick sända i TV4 ersattes scenen med de burkaklädda
kvinnorna av en skylt med texten ”CENSURERAT AV TV4. Se den ocensurerade filmen
på www.sverigedemokraterna.se”

TV4 bidrog också indirekt till att ge SD uppmärksamhet genom att stoppa partiets reklamfilm där en grupp
burkaklädda kvinnor springer förbi en skröplig svensk
pensionär i en kapplöpning om välfärdsmiljarderna.
En mindre mediestorm, liknande den kring debattartikeln i Aftonbladet, blåste upp kring detta.
SD kunde också fortsätta framstå som diskriminerad martyr när SVT, SR och TV4 höll fast vid att inte
ha med dem i utfrågningar och debatter, trots att opinionsmätningarna talade för att partiet skulle ta sig in
i riksdagen.4
Den 17 september, två dagar före valet, var det
meningen att båda morgontidningarna i Stockholm
4)

I opinionsmätningarna låg SD stadigt över 4 procent när valet närmade
sig. I SCB:s majmätning 2010 fick SD 3,9 procent av väljarsympatierna.
Avståndet till C (4,6) och KD (4,5) motsvarade ungefär felmarginalen för
dessa tre partier (±0,4).
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skulle ta in en annons från SD med rubriken ”Det är
ditt land – Ditt val” och en bild på två nödbromshandtag som det står invandring respektive pensioner
på, och sedan några utdrag ur SD:s valmanifest.
Svenska Dagbladet tar in den, men inte Dagens Nyheter som motiverar det med att annonsen ”i sin helhet
var rasistisk” (Dagens Media 2010-09-17).
På valdagen tog båda kvällstidningarna ställning
mot SD på sina förstasidor, där Expressen är tydligast.

Aftonbladet tog fram en särskild symbol, Expressen tog tydligt avstånd från SD på valdagen. Båda låter de etablerade partiernas ledare visa upp tidningens löpsedlar eller kampanjmaterial och ta avstånd från SD. ”Den som gillar Sverige röstar inte på Sverigedemokraterna”, säger Fredrik Reinfeldt till Aftonbladet. ”Expressens bästa förstasida
någonsin”, säger Mona Sahlin till Expressen.

På förstasidan visar Expressen en hopknycklad valsedel från SD, kastad i rännstenen. På nyhetsplats görs
en stor genomgång av SD:s förflutna, illustrerad med
bilder från Expo som visar Hitlerhälsningar, nazistuniformer och andra rasistiska uttryck.
”Jag vågar nog påstå att Expressen sannolikt är det
riksmedia som under valrörelsen ägnat flest resurser
och mest utrymme för att granska SD”, skriver Ex-
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pressens chefredaktör Thomas Mattsson i sin blogg
på valdagen.

På valdagen påminner Expressen om SD:s förflutna.

I riksdagsvalet 2010 fick SD 339 610 röster (5,7 procent), vilket gav
20 platser i riksdagen och totalt 612 mandat i 245 av landets 290
kommuner.
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Ny demokrati 1990–1995

Bert Karlsson och Ian Wachtmeister bildade Ny demokrati. Foto: Anders Holmström/
Scanpix

Det började som ett skämt i en skvallertidning, men
blev efterhand så lagom roligt. I diskussionen om
mediebevakningen av SD finns alltid Ny demokrati
med i bakgrunden, och därför ägnar jag några sidor
även åt denna unika episod i svensk politik.
Partiet satt i riksdagen 1991–1994 och mediernas
roll vid dess tillblivelse är central.
Mitt bidrag till historieskrivningen har varit att jag
följt partiet för Ekots räkning och skildrat dess uppgång och fall i olika sammanhang, bland annat i Expos jubileumsbok (Häger 2010) och i radiodokumentären Ny demokrati – en politisk historia där bland
andra Ian Wachtmeister och Bert Karlsson berättade
om partiets tillblivelse och utveckling (SR P1 200606-17).
Partiets historia är, till skillnad från SD:s, dåligt dokumenterad, även om det går att hitta fragment här
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och där (Rydgren 2005; Ekman/Poohl 2010; Tamas
2002; Elmbrant 1993; Häger 2010; Karlsson 1991;
Wachtmeister 2009; Gardberg 1993; Pandolfi 1993).
Medierna lyfte utan tvekan in Bert Karlssons och
Ian Wachtmeisters missnöjesparti i riksdagen. Ny demokrati saknade andra sätt att mobilisera väljare. Det
gick ett halvår från att partiet bildades till att det hade
röstats in i riksdagen 1991.
Inför valet 1991 blåste starka, nyliberala högervindar, samtidigt som väljarnas rörlighet och misstro mot
den etablerade politiska makten ökade. Invandringsfrågan började också bli en fråga det gick att vinna
väljare på (Rydgren 2005:39–74).
Ny demokrati passade in på detta; och de passade
medielogiken. Journalisterna gillade berättelsen om
greven och betjänten som tog strid mot etablissemanget och ville göra politiken roligare. Fenomenet är
välkänt att populistiska partier finner forum i kvällspress och lättare infotainmentprogram i radio och tv
(Mazzoleni et al. 2003).
Där ska man inte underskatta betydelsen av Bert
Karlsson, som beskrivits som ”svensk mästare i publicitet” (Elmbrant 1993:257). Skivbolagsdirektören,
sommarlandsägaren och åsiktsmaskinen Bert Karlsson var en känd person som dagligen ringde några av
landets mest kända journalister och tipsade om nyheter.
Karlssons kontakter och förmåga att prata i rubriker bidrog till att partiet fick vara med i populära program i radio och tv, samt få stor publicitet i kvällstidningarna.
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När jag frågade Bert Karlsson vilka som mest medverkade till att skapa Ny demokrati svarade han Siewert Öholm (SVT), Ulf Elfving (Sveriges Radio) och
Expressen.5
Men även Dagens Nyheter, Veckans Affärer och
Aftonbladet medverkade till det mediala genombrottet, som börjar som ett skämt i en skvallertidning hösten 1990 (Karlsson 1991; Elmbrant 1993; Rydgren
2005; Häger 2010).
Bert Karlsson hade hotat att ge sig in i politiken för
att stoppa de höga matpriserna. Som en kul grej har
veckotidningen Hänt-i-veckan bett honom göra en
”önskeregering” till nästa nummer. Han skickar in en
sådan med kändisar som drottning Silvia, Jan Guillou
och Ingvar Kamprad på olika ministerposter. En kompis berättar då om en rolig greve han sett på tv och säger ”Du måste ha honom med i regeringen” (Karlsson
1991:24).
Bert Karlsson visste ingenting om den där greven,
men han är en impulsiv person. Så han strök sig själv
som statsminister i Hänt-i-veckan-regeringen och plitade dit greve Ian Wachtmeister istället.
”Tjena statsministern” säger folk till Ian Wachtmeister som är på bokmässan i Göteborg för att lansera sin kåseribok Elefanterna. Han blir nyfiken, får
höra om sin roll i Berts veckotidningsregering och
ringer till Karlsson i Skara.
Wachtmeister ser potentialen i att para ihop sina
idéer om att starta ett parti byggt på tankegodset från
5)

I P1-dokumentären 2006-06-17 nämner Karlsson särskilt Expressen,
Svar Direkt och Efter Tre som viktiga plattformar för partiets framgång.
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SAF-stödda tankesmedjan Den Nya Välfärden, med
Bert Karlssons förmåga att nå ut i medierna.
Och journalisterna ser möjligheterna till ännu en
kul story.
Hänt-i-Veckan följer upp sin story om Berts önskeregering med att skildra hur de två den 20 november
1990 träffas för första gången en kort stund i en kafeteria på Arlanda, på väg till olika möten:
…ädlingen Wachmeister kom till mötet klädd i piffig
hatt, blommor på slipsen och exklusiv dokumentportfölj. Mannen av folket hade foträta skor, skinnpaj och
plastpåse från Sparbanken, i vilken han förvarade sina
viktiga papper (citerat i Karlsson 1991:28).

Detta gör att Dagens Nyheters debattredaktör Mats
Bergstrand kontaktar duon och ber dem skriva en debattartikel. När Wachtmeister och Karlsson den 25
november 1990 publicerar ett inlägg på DN-Debatt
med rubriken ”Här är vårt partiprogram” föds Ny demokrati.
Bert Karlsson har goda kontakter med Siewert
Öholm, som då ledde SVT:s viktigaste debattprogram
Svar direkt. Den 27 november 1990, två dagar efter
debattartikeln i DN, är Ian & Bert huvudnummer i
Öholms program. Svar direkt gör stort ståhej kring en
opinionsundersökning, där 23 procent svarat ja på
frågan: ”kan du tänka dig att rösta på Bert Karlsson
om han startar ett parti?”
Nu vill också andra medier, framförallt kvällstidningarna, berätta om det nya uppstickarpartiet som
ska slopa lapplisorna, sänka skatten på sprit och ha

36 | Kapitel 1. Bakgrund

roligare politik. Men det är inte bara kvällspressen
som omfamnar det svenska svaret på danske populisten Mogens Glistrup.
Sveriges Radio har en central roll i Ny demokratis
genombrott. Radions flaggskepp var då Ulf Elfvings
Efter Tre som dominerade dagordningen för Nyhetssverige och lockade miljonpublik varje dag.
I Efter Tre får Bert Karlsson stort utrymme. I gengäld får programmet vara först med senaste nytt om
förändringar i partiet. Det har Bert Karlsson flera
gånger berättat.6
Nyhetsredaktionerna tvekar först om det nya partiet verkligen är en utmanare att räkna med. Men då,
i början av februari 1991, publicerar Veckans Affärer
en sensationell opinionsmätning som visar att Ny demokrati har stöd av 11,7 procent av väljarna.
Aftonbladet följer upp nyheten innan affärstidningen ens hunnit lämna tryckeriet. Nu blir det en
etablerad sanning att Ny demokrati ligger långt över
fyraprocentsspärren. Partiet blir legitimerat.
– Det här var klarsignalen vi väntat på, säger
Wachtmeister till Aftonbladet.
Mätningen hade gjorts av Maximum Research, ett
okänt litet företag i Dala-Järna som ingen hört talas
om, varken före eller efter publiceringen. Den har blivit ett varnande exempel när det gäller opinionsmätningars pålitlighet. Inte minst sedan det kom fram att
vägen mellan det lilla företaget i Dala-Järna och tid-

6)

I P1-dokumentären 2006-06-17 berättar Bert Karlsson bland annat om
den betydelse Efter Tre hade för Ny demokrati.
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ningsredaktionerna i Stockholm, gått via Bert Karlsson i Skara.7
Nu blev Ny demokrati ett parti att räkna med,
även för de riktigt seriösa journalisterna. Bert Karlsson, som utsetts till partiledare, intervjuas av Olle
Stenholm i SVT:s program Magasinet den 14 februari
1991. Intervjun blir en klassiker som det fortfarande
talas om. Stenholm inleder programmet med att gillra
en fälla:
Det har publicerats en opinionsmätning nu i
veckan enligt vilken ni får 11,7 procent av rösterna,
tror du på det?
– Ja, det gör jag faktiskt … i stort stämmer det nog
ganska väl.
Så om ni skulle börja gå neråt i opinionsmätningarna härefter då beror det på att väljarna tappat förtroende för er, inte att den här första mätningen är
överdriven?
Bert Karlsson sitter svarslös några sekunder,
flackar med blicken och tänker efter:
– Eh … svårt att säga. Man måste ju mäta några
gånger till …
Sedan gör Olle Stenholm slarvsylta av Bert Karlsson som inte kan förklara ens de viktigaste punkterna
i partiprogrammet. Bert Karlsson kallar programmet
för ”beställd avrättning” och framträder i Efter Tre
dagen därpå där han avgår och lämnar över partilederiet till Ian Wachtmeister. Själv blir han ”folkledare”.

7)

”Förmodligen fejkade han en del för att få upp intresset för sitt företag”,
skriver Bert Karlsson om Maximum Research i Mitt liv som Bert (Karlsson 2006:167).
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Enligt Bert Karlsson kunde man vända misslyckandet till sin egen fördel, eftersom man fick ett bra tillfälle att göra skiftet på partiledarposten. Wachtmeister var mer lämpad, men Karlsson hade satts på posten från början för att han var mest känd.8
Retoriskt intresserade har funderat på varför Bert
Karlsson trots sitt monumentala fiasko i intervjun,
ändå vann många tittares sympati och att Ny demokrati även därefter fick höga opinionssiffror. Troligaste förklaringen är att Stenholm utan pardon fortsätter sitt hårda ”läxförhör” fast det sedan länge står
klart att den svarande inte gjort läxan. Detta kan ha
styrt över sympatierna till Karlsson. Det hävdar han i
alla fall själv.
Ny demokrati lyckades från första stund få medierna med sig, även om bevakningen blev mer tillbakahållen ju närmare valet det kom, inte minst därför att
andra partier försökte tiga ihjäl dem. Forskaren Jens
Rydgren tror att det kan ha underlättat partiets användande av den populistiska anti-etablissemangsstrategin.
Ian och Bert kunde hävda att de etablerade partierna ansåg sig vara för fina för att lyssna till ”vanlig folk” (vars
åsikter Ny demokrati sade sig representera). Då partiet
inte var stigmatiserat som antidemokratiskt, och dessutom helt nybildat, fanns inte något starkt behov av
ökad legitimitet. (Rydgren 2005:55)

8)

Bert Karlsson berättar detta i P1-dokumentären, samt i samtal vid flera
tillfällen.
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Tiga-ihjäl-strategin tycks ändå ha haft viss effekt. Den
sista valrörelsemånaden 1991 förekom Ny demokrati
knappt alls i nyhetsmedierna, enligt valforskaren Kent
Asp, som noterar att partiet då också förlorade opinionsstöd jämfört med tidigare mätningar (Asp
2010:124). Mellan juni och augusti tappade Ny demokrati nästan fyra procentenheter i mätningarna (från
9,0 till 5,3 procent), enligt SCB:s specialundersökning
av 1991 års valrörelse (SCB 1993:112). I Sifos aprilmätning hade man varit uppe i hela 11,7 procent (Rydgren 2005:54).
Enligt Kent Asp kan den återhållna medieuppmärksamheten förklara att Ny demokrati sjönk tillbaka och inte fick ett valresultat i nivå med opinionsmätningarna under våren.
En förklaring till att Ny demokrati inte var lika
stigmatiserat som SD, kan vara att Wachtmeister och
Karlsson inte betonade invandringsfrågan särskilt
mycket inför valet 1991. Medierna behandlade Ny
demokrati som ett harmlöst populistparti som ville
avskaffa byråkrater och göra det billigare att gå på
krogen.
Trots det, sa var femte som röstade på Ny demokrati att de gjorde det på grund av invandringsfrågan
(Rydgren 2005:44).
Ny demokrati hade en effektiv, populistisk stil.
Partiet skaffade sig en glad symbolgubbe och en gul
turnébuss med texten ”Sunt förnuft på väg till riksdagen”. Bert Karlsson lät en av sina popstjärnor komponera en nydemokratisk kampsång, där refrängen går:
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Häng me, häng me, här kommer vi,
som hatar allt förmynderi.
Vi kämpar och slåss, för vi har drag,
inunder vår galosch.

Ny demokratis symbol blev en glad gubbe.

Nya partiers framväxt motverkas ofta av en ”mediespärr” (Rydgren 2005:54), som att inte få delta i de
viktiga tv-sända valdebatterna och partiledarutfrågningarna.
Där gynnades Ny demokrati av att Kristdemokraternas opinionssiffror också pekade på att de, för första gången, skulle komma över fyraprocentsspärren.
SVT och SR bestämde att de två utmanarna skulle få
delta vid sidan av partierna som redan satt i riksdagen.
I valet 1991 fick Ny demokrati 368 281 röster (6,7 procent) och med sina
25 mandat en vågmästarroll i riksdagen. På kommunal nivå fick de 335
mandat.

På valnatten tas två symboliska bilder. Den ena visar
hur folkpartiledaren Bengt Westerberg lämnar SVT:s
soffa i protest när Ian & Bert kommer in. Den andra
visar Bert Karlsson som står ovanpå riksdagens talar-
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stol i vita tubsockor och poserar för Expressens fotograf.

Bert Karlsson använde Jens Assurs klassiska bild som omslag till en självbiografisk bok.

Snabbväxande missnöjespartier drar till sig tokstollar.
Så var det också med Ny demokratis riksdagsgrupp.
Det har Karlsson och Wachtmeister beskrivit som ett
av partiets främsta problem. Ny demokrati hade
ingen riktig organisation, inga gräsrötter och därmed
ingen annan möjlighet att nå ut än via de etablerade
medierna.
Partiet var hårt toppstyrt. Ian Wachtmeister ville
driva det som ett företag. Riksdagsarbetet präglades
av konflikter och avhopp, och en växande spricka
mellan Wachtmeisters pragmatiskt regeringsvänliga
linje och Karlsson populistiska anti-etablissemangsstil. Men av detta märks ännu inte så mycket utåt.
Partiet är som störst, med 12 procent i mätningarna,
när Ian Wachtmeister och Bert Karlsson sommaren
1992 upprepar sin valturné.
Invandringspolitiken tar nu betydligt mer plats i
torgmötesretoriken (Häger 2010:234–237; Ekman/
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Poohl 2010:90–98; Linder 2010:52; Tamas 2002:208–
209; Rydgren 2005:39–94).
Bert Karlsson visar upp en löpsedel om en kvinna
som varit nära att svälta ihjäl på ålderdomshem och
säger: ”Det är det här som flyktingpolitiken leder
till”.
Karlsson och Wachtmeister angriper hemspråksundervisningen, varnar för invandrarnas brottslighet
och för att den dyra invandringspolitiken hotar den
svenska välfärden. De säger att ”Sverige importerar
brottslighet”.9
Här händer något i mediernas attityd till partiet.
Någonstans ser jag tidningsrubriken ”Nu är det inte
roligt längre”. Journalisterna börjar granska partiet
och visar att det de säger om invandrare mestadels
bygger på vandringshistorier och felaktiga fakta.
Härefter vänder det neråt för Ny demokrati. När
den ekonomiska krisen blir akut hösten 1992 framgår
att Ny demokratis ”populistiska” krokben för regeringens sparförslag har ett pris, i form av höjda räntor
och sjunkande kronkurs. Och det var inte bra för partiet, särskilt inte då det drabbade deras väljares plånböcker (Rydgren 2005:87).
När räntan chockhöjs till 500 procent gör Bildt
krisuppgörelser med Socialdemokraterna. Ny demokrati ställs utan makt och hamnar i svår medieskugga.
Nästa sommar blir retoriken i invandringsfrågan
grövre. Ian Wachtmeister och Bert Karlsson står på

9)

I P1-dokumentären ’Ny demokrati – en politisk historia’ 2006-06-17
återges flera av dessa uttalanden.
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torgmöten och kräver att medierna ska berätta ”sanningen om invandrarnas våldtäkter”. Vivianne Franzén, som är partiets vice ordförande, tar i så att hon
gråter när hon beskriver hur en norrländsk muslim
ritualmördat sin lille son:10
– Är det det här vi vill ha frågar jag mig, hur länge
ska det dröja innan våra svenska barn ska tvingas
vända sitt ansikte mot Mecka?
Några unga män bränner ner moskén i Trollhättan. En av dem säger i polisförhör att han hört en
kvinna från Ny demokrati säga att snart får våra barn
vända sina huvuden mot Mecka.
Under den period som Ny demokrati står på torgen
och kritiserar invandringen inträffar 100 attentat mot
flyktingförläggningar, och lika många misshandelsfall
och mordbränder. En krypskytt sätter skräck i alla
med utländskt utseende. Han grips och berättar i boken Lasermannen om vad som inspirerat honom:
– Ny demokratis invandrarfientlighet gav mig respons och stärkte mitt självförtroende (Tamas 2002:
276).
Ny demokrati möts av iskyla från medier och andra partier. Konflikterna växer i riksdagsgruppen.
Och när Wachtmeister – utan förvarning – går ut i
Rapport och avgår kollapsar partiet i interna krig. I
valet 1994 får det drygt 1 procent. Och när den kon-

10)

Vivianne Franzéns utspel upprepades på flera torgmöten, bland annat i
Marstrand 22 juli 1993 och de refererades i Ekot och i flera andra medier, som SvD 1993-08-10. Uttalandet finns med i min P1-dokumentär
om Ny demokratis historia och refereras i Rydgren 2005:63 och Tamas
2002:364–367.
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troversielle John Bouvin inför valet 1998 görs till ordförande är det inte mycket kvar. Väljarna är borta, liksom förtroendet och partikassan.
Kvar finns bara minnet av en underlig tid då de
mesta man gjorde blev rubriker i tidningarna.
I eftermälet har det sagts att Ny demokrati – i alla
fall tillfälligtvis – vaccinerade Sverige från liknande
missnöjespartier, att medierna lärde sin läxa och blev
mera vaksamma på liknande tendenser i framtiden.
Episoden Ny demokrati kan sammanfattas så här:
• Medierna skapade partiet, utan medierna hade det
inte gått.
• Partiet sågs från början som ett populistiskt antietablissemangsparti; det var inte lika stigmatiserat
som SD.
• Partiet bytte ansikte när invandringsfrågan tog
framträdande plats från 1992.
• Efter det hanterades partiet annorlunda av medierna.
Det har hävdats att andra partier inte bara tagit över
– och genomfört – det mesta av Ny demokratis politik, utan även delar av dess populistiska medialiserade
stil.11
Och de två grundarna är fortfarande närvarande i
politiken – men på helt olika håll.
Bert Karlsson har blivit rådgivare och mediecoach
till socialdemokraten Jan Emanuel Johansson, mest

11)

Enligt Bert Karlsson har ”det mesta” av Ny demokratis politik genomförts av andra partier.
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känd från dokusåpan Robinson (Resumé 2006-0504). Ian Wachtmeister blev inför valet 2010 mentor
och rådgivare till Jimmie Åkesson (DN 2010-09-21).
När jag 2006 frågade Karlsson och Wachtmeister
vem som tagit över deras invandringspolitik svarade
båda Folkpartiet.
Till skillnad från SD som är ett nationalistiskt parti
där kritik mot invandringen överskuggar allt annat,
var Ny demokrati ett nyliberalt populistparti, där
minskade kostnader för invandring och u-hjälp fanns
med bland en rad andra förslag på att minska statens
utgifter så att skatterna ska kunna sänkas (Rydgren
2005).
Men partiet blev tydligare främlingsfientligt efterhand. Partiet krympte när krisen drev väljarkåren åt
vänster och Ny demokrati förändrades till att bli alltmer fokuserat på invandringen. 1991 när Ny demokrati fick nästan 7 procent tyckte 20 procent av dem
som röstade på partiet att invandringsfrågan var viktigast. Av de (drygt 1 procent) som fortfarande röstade på partiet 1994 var andelen invandringskritiska
betydligt större. 36 procent av dem tyckte den frågan
var viktigast (SCB 1994).
Ny demokrati startade som ett populistiskt skattesänkarparti i kraftig medial medvind och slutade som
en rättshaveristisk, invandringskritisk sekt, stadigt
placerad i den djupaste av medieskugga.
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Främlingsfientlighet och rasism?
I journalisternas resonemang kring bevakningen av
SD är den kritiska kärnan främst hur främlingsfientligt partiet är. På något sätt ligger det underförstått att
ett parti som är främlingsfientligt ska behandlas annorlunda än andra partier, kanske till och med aktivt
bekämpas med journalistiska medel.
Hur främlingsfientligt är då SD? Ja, det går inte
längre så lätt att hitta skrivningar i partiprogrammet
som kan användas för att säga att de inte ska få vara
med i valutfrågningar och liknande. Jimmie Åkesson
var i sin officiella retorik inför valet 2010 inte mera
främlingsfientlig än vad Vivianne Franzén var när hon
varnade för muslimska barnamördare på torgmöten
året före valet 1994. Och det hindrade inte henne att
vara med i tv-utfrågningar och debatter.
SD vill – i likhet med Ny demokrati – inte kalla sig
främlingsfientligt, utan föredrar att säga ”invandringskritiskt”.
Ändå anser alla de journalister jag intervjuat att SD
är ett främlingsfientligt parti. Det är också statsvetarnas bild av partiet. Inom forskarvärlden sorteras SD
tydligt in i den rörelse som kallas den nya radikalhögern och som etablerat sig i flertalet europeiska länder (Rydgren 2010:15).
Dessa partier har, enligt forskarnas beskrivning, en
etnonationalistisk position som utgår från myter om
ett avlägset förflutet. De vill stärka nationen genom
att göra den mer etniskt homogen och återvända till
traditionella värden. Av forskarna beskrivs dessa partiers gemensamma drag som nationalistisk främlings-
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fientlighet, populistisk kritik av etablissemanget och
en auktoritär socialkonservativ kärna som betonar
familj och lag och ordning (Rydgren 2010:16–24).
Ser man till SD:s politik, kan man konstatera att
det mesta går ut på samma sak: att företräda dem som
inte gillar invandrare från andra kulturer. De flesta av
samhällets problem går att lösa genom att minska invandringen. Invandrare är ofta brottslingar och våldtäktsmän i partiets retorik. Återkommande tema är
att invandrare hotar, de berikar inte (jfr Mattsson
2009:58–69).
När man får chansen att skriva en debattartikel i
Aftonbladet handlar den om hotet med islamiseringen. När man gör en valfilm, låter man burkaklädda invandrarkvinnor tränga undan en svensk
pensionär.
Vem röstar på partier som SD och varför?
Den typiske SD-väljaren är en lågutbildad man som
bor i södra Sverige (Jfr Olsson 2010:60). Bland SD:s
väljare finns många missnöjda socialdemokrater, men
också många som är missnöjda i största allmänhet.
Det innebär att partiet samlar väljare med skiftande
syn på till exempel skatter och välfärd, men som förenas i kritik mot invandringen och i en misstro mot
den finkulturella Stockholmseliten. Ett av Sverigedemokraternas svagaste fästen är Stockholms innerstad. Där Miljöpartiet är starkt är SD svagt.
SD:s starkaste valdistrikt är Almgården i Malmö,
ett miljonprogramsområde som gränsar till stadsdelen
Rosengård. Där röstade var tredje på SD i valet 2010.
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Vilka förändringar i samhället får människor att
rösta på partier som SD? Den frågan har intresserat
många statsvetare. Något entydigt svar har varit svårt
att finna (Jfr Rydgren 2010:24–43). Men några samband går ändå att se.
I ett reportage i Kalla fakta (TV4 2010-11-21) tog
jag min barndomsstad Söderhamn som exempel. Söderhamn är en industrikommun i södra Norrland där
de flesta industrier lagt ner. Arbetslösheten är hög.
Kommunens befolkning har på några årtionden sjunkit från 32 000 till 26 000 och lämnat kommunens
bostadsbolag med många tomma lägenheter. För att
klara ekonomin har kommunen låtit Migrationsverket placera ett stort antal somaliska asylsökande i de
mest nedgångna bostadsområdena.
Missnöjet har inte låtit vänta på sig. Och tagit sig
uttryck i att tidigare så röda Söderhamn blev den
kommun norr om Blekinge där SD hade starkast stöd,
med 11,6 procent av rösterna i kommunvalet 2010.
Forskare har studerat samband av det här slaget,
och funnit en koppling mellan hög arbetslöshet, stor
invandring och framgångar för främlingsfientliga partier, särskilt om ”invandrarna” kommer från en väldigt främmande kultur och inte ordentligt integreras
med befolkningen (Rydgren 2010:28–30). Som i Söderhamn – och som i Landskrona som blev SD:s starkaste fäste efter valet 2006.12

12)

I valet 2006 fick SD 22 procent i Landskrona, men 2010 minskade stödet
till ca 16 procent och Bjuv tog över som den kommun där SD är starkast
med 19 procent av rösterna.
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Karismatiska ledare kan också påverka. Forskarna
talar om tillgång och efterfrågan när de analyserar
framgångar för partier som SD och Ny demokrati. I
Ny demokratis fall fanns det en tillgång i form av de
två kändisarna Ian Wachtmeister och Bert Karlsson
som folk tyckte var roliga och spännande.
SD:s kandidater till fullmäktige i Söderhamn var
inte lika roliga och spännande. Och de räckte inte ens
till för att fylla alla platser man fick i valet. Där var
efterfrågan större än tillgången. Folk har velat visa sitt
missnöje i första hand.
Mediernas roll är mer omtvistad. Söderhamns
Kuriren har skrivit mycket om de bekymmer som det
stora asylmottagandet fört med sig. Landskrona Postens artiklar om kriminella ungdomsgäng föregick
SD:s stora framgång i valet 2006.
Inom medieforskningen diskuteras hur stark kopplingen är mellan sådan publicitet och valframgångar
för denna typ av partier (Jfr Boomgaarden/Vliegenthart 2007; Pauwels 2010). Statsvetaren och debattören Marie Demker hävdar att det finns ett tydligt samband och hänvisar till studier av Pim Fortuyns framgångar i Nederländerna 2002:
Aktuell forskning talar för att anti-invandringspartier
utan tidigare representation i parlamentet gynnas opinionsmässigt av ymnig medieexponering och att sådana
partier kliver över en ”tröskel” där exponering av den
egna politiken, ökat opinionsstöd och ökad mediebevakning skapar en slags positiv uppvind för partiet.

Demker påpekar att även kritik gynnade Fortuyns
parti:
50 | Kapitel 1. Bakgrund

Fortuyns möjlighet att få en offentlig plattform för sina
krav påverkades positivt av opinionsstödet – ju högre
stöd desto mer medieexponering – men också av andras
kritik av den invandringspolitik som Fortuyn stod för.
En sådan kritik gav Fortuyn en möjlighet att bemöta
den, och gav därmed möjlighet för Fortuyn att ytterligare föra fram sitt program. (Demker 2009-11-19)

Inom medierna finns också uppfattningen att det kan
gynna SD att det skrivs om dem. Flera säger det i mina
intervjuer. När Kent Asp studerar mediernas roll i
olika valrörelser utgår han också från att det i regel
gynnar ett parti att få uppmärksamhet i medierna
(Asp 2010:143–144).
Antagandet att publicitet kan gynna ett parti fanns
med när till exempel Dagens Nyheter bestämde sig för
att ha en medvetet restriktiv strategi i bevakningen av
SD och ”inte lyfta fram dem i onödan” inför valet
2010 (Johansson/Törnblom/Greve 2010:12).13
Fast sedan spelar det förstås in att vissa medier har
större betydelse än andra. Att DN inte skriver om partiet, eller stoppar en SD-annons två dagar före valet,
spelar inte så stor roll, då den typiske SD-väljaren
ändå inte läser DN. Då kan det ha större betydelse
vad som publiceras i Söderhamns Kuriren eller Landskrona Posten.
Nya partier är heller inte lika beroende av de etablerade medierna som förut. Ian & Bert behövde Ex-

13)

Enligt Åsa Tillberg, redaktionschef, intervjuad i uppsatsen ”De är här
nu”. Då ingen DN-chef velat medverka i forskningsintervju om bevakningen av SD, har jag här fått gå till andra källor.
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pressen och Efter Tre för att nå ut till massorna 1991.
Tjugo år senare räcker det med en dator och ett konto
på Youtube, där den av TV4 stoppade valfilmen med
burkakvinnorna förstås lades ut och sågs av en halv
miljon nyfikna svenskar.
Ett parti som fascinerar och förskräcker
Intresset för SD bland journalister är på några plan
betydligt större än partiets storlek och inflytande. På
kultursidor har frågan hur man ska ”förhålla sig” till
SD givits ett utrymme som tidvis vida överstigit det
som getts på nyhetsplats.
Ämnet har inte bara ventilerats på Publicistklubben, utan även i en tv-sänd debatt hos Grävande journalister och på ett otal redaktionella seminarier på i
stort sett varenda svensk redaktion.14 Året före valet
2010 kom ett tiotal böcker som kritiskt granskade
partiet. Medierna och SD har varit ett populärt uppsatsämne bland studenter. Och jag medger villigt att
även min studie och denna bok uttrycker just ett sådant intresse.
Något är det med partiet som fascinerar och förskräcker. Och det har gjort att jag tyckt att journalisternas attityder till SD varit särskilt intressanta att studera.

14)

I några av dessa seminarier har jag själv deltagit som föreläsare. Jag har
inte förespråkat någon särskild linje i bevakningen, utan givit underlag
för redaktionella diskussioner.
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Böcker om SD, utgivna inför valet 2010.
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Kapitel 2. Så valbevakade
medierna SD
Jag har en röd pärm där jag sätter in de artiklar jag
hittar i tidningarna som handlar om Sverigedemokraterna. Och det är intressant att nu, så här i efterhand,
bläddra igenom den där pärmen.
”Här är SD-ledarens tio fel”, ”SD:s falska fakta”,
”Hatets hotbild”, ”SD:s budget är ett skämt”, ”SD:s
tjuvknep med statistiken” och så fortsätter det.
Det som skrevs om SD inför valet var för det mesta
skarpt negativt (Asp 2010:50). Skulle det finnas ett direkt samband mellan sådana rubriker och valresultat
skulle SD ha fått noll procent av rösterna.
Nu är det ingen som tror på något sådant samband. Däremot hävdar flera forskare att det finns ett
samband mellan mängden publicitet och valresultat,
även om det förstås spelar roll vad som uppmärksammas.
Mediernas bevakning av SD inför valet 2010
Hur medierna bevakar de politiska partierna undersöks i varje valrörelse av forskaren Kent Asp i Göteborg. I hans studie Mediernas prestationer och betydelse, valet 2010, konstaterades att:
• SD fick tio gånger mer uppmärksamhet inför valet
2010 än man fick 2006.
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• Medieuppmärksamheten var genomgående negativ.
• När SD kom fram i medierna, var det i partiets
hjärtefrågor, främst invandringsfrågan.
Invandringen var annars inte på den politiska agendan alls inför valet 2010, till stor del därför att de andra partierna undvek att ta upp den. Väljarna rangordnade också invandringsfrågan långt ner på listan över
viktiga valfrågor.
Sverigedemokraterna kom trea efter Moderaterna
och Socialdemokraterna på listan över vilka partier
som förekom mest i medierna inför valet. SD fick
alltså mer plats i medierna än till exempel Centern och
Folkpartiet. Men jämförelsen haltar något, påpekar
Asp, eftersom fokus i valrörelsen väldigt lite var på
enskilda partier, utan att striden stod mellan två
block.1
Det som skrevs om SD handlade mycket om regeringsfrågan och hur de andra partierna skulle ställa sig
till SD. Men också om den reklamfilm som TV4 stoppade, och rapporten ”Dags att tala klarspråk om
våldtäkterna” som partiet publicerade några veckor
före valet. I rapporten hävdas att invandrare är överrepresenterade bland våldtäktsmän i Sverige, och att
det finns kulturella förklaringar till det.
Kent Asps analys av valrörelsen kan kompletteras
med en intressant, fördjupad studie som gjorts för en
studentuppsats vid Göteborgs universitet hösten 2010,
1)

Studien omfattar främst riksmedierna i Stockholm. Medierna i Skåne
finns inte med i Asps undersökning.
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i vilken Asp även har medverkat (Johansson/Törnblom/Greve 2010). I studien har nyhetsmaterial om SD
i Aftonbladet, Expressen, DN, SvD, Sydsvenskan och
GP för perioden 17–22 september 2010 analyserats.
Undersökningen bekräftar bilden att storstadsmedierna var mer kritiska till Sverigedemokraterna än
lokalmedierna i södra Sverige inför valet 2010. Men
jämfört med lokaltidningarna i Skåne och kvällstidningarna, var det en tydligt återhållen rapportering i
de stora morgontidningarna i Stockholm. Endera har
man försökt tiga ihjäl partiet eller granskat det extra
hårt.
Företrädare för Dagens Nyheter förklarar i studien
att man efter långa diskussioner gjort ett aktivt val, att
ha en ”restriktiv rapportering” om SD för att publiciteten inte ska ”underblåsa någonting som inte sker av
sig själv”. Beslutet grundade sig dels på teorier om att
medieuppmärksamhet kan hjälpa ett parti att växa sig
större, dels på bedömningen att Sverigedemokraternas grundsyn gick tvärs emot vad Dagens Nyheter
stod för. ”Av den anledningen ville vi inte bidra med
att lyfta fram dem onödan”, säger DN:s redaktionschef Åsa Tillberg i studien. Men strategin höll inte
hela vägen fram. Två veckor före valet lättade DN på
sin återhållsamma bevakning.
”I takt med att det blev mer och mer en realitet att
Sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen
skrev vi också mer om dem. Man kan inte stoppa huvudet i sanden och låtsas som om de inte finns”, säger
Tillberg (Johansson/Törnblom/Greve 2010:12–13).
Efter valet omvärderade DN sin hållning till SD,
som tidningen framdeles kommer att bevaka ”på
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samma sätt som andra riksdagspartier”, enligt de
företrädare för DN som intervjuas i studien.
Svenska Dagbladet har liksom DN haft mindre bevakning av SD än kvällstidningarna och lokaltidningarna i södra Sverige, även om den inte varit lika tillbakahållen som DN:s.
I studien ges ett konkret exempel på hur skillnaden
i ”återhållsamhet” kan yttra sig. När Dagens Nyheter
enbart publicerar en lista på Sverigedemokraternas
tjugo främsta namn väljer Svenska Dagbladet att göra
det större och bland annat publicera bilder på dem
(Johansson/Törnblom/Greve 2010:13).
I studien konstateras också att SD särbehandlats
negativt på flera sätt, särskilt av kvällstidningarna
som i valrörelsens slutskede båda gick ut med kampanjer mot SD. Expressen använde frekvent etiketten
”främlingsfientlig” även i reportrarnas texter. I nyhetsartiklar fick riksdagens partiledare hålla upp Expressens förstasida där SD:s valsedel låg kastad i rännstenen, vilket förstärkte helhetsbilden av att tidningen, tillsammans med övriga politiska etablissemanget, tog ställning mot partiet.
Andra uttryck för så kallad diskursiv diskriminering har varit att SD inte fått uttala sig i artiklar som
rör dem själva.2 I mindre av hälften av de artiklar som
analyserades i studien som handlade om SD fick de
själva komma till tals (Johansson/Törnblom/Greve
2010:23). Ett exempel var när vänsterpartiets Lars
2)

Begreppet diskursiv diskriminering används vid kritisk diskursanalys för
att bland annat se om vissa exkluderas genom att inte få komma till tals
i sammanhang där de borde ha nämnts, nedvärderas genom benämningar, associationer och beskrivningar eller objektifieras.
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Ohly på valkvällen inte ville sitta i samma sminkloge
som Jimmie Åkesson. Det var det en typisk situation
med två aktörer. Men när Expressen skrev om händelsen var det bara Ohly som fick uttala sig.
Expressens politiske reporter Niklas Svensson förklarar fenomenet med att Sverigedemokrater oftare är
svårare att komma i kontakt med.
”Andra politiska partier har pressekreterare som
svarar dygnet runt och som har sina politiker som de
svarar för. Men inom Sverigedemokraterna är man
ofta hänvisad till Linus Bylund som säger: Kan ni
skicka ett mail?” (Johansson/Törnblom/Greve 2010:17)
Expressen valde också aktivt bort SD, till exempel
i tidningens direktsända webb-tv-utfrågningar. Chefredaktören Thomas Mattsson ville ”inte släppa upp
dem på sin egen scen”, vilket reportern Niklas Svensson motiverar med en rädsla för vad de kan komma
att säga:
”Vi kan inte ha koll på vad de kommer med för
budskap. Det fans en rädsla från vår sida att de skulle
framföra främlingsfientliga budskap från vår scen, i
direktsändning.”
Andra uppsatser har bekräftat samma bild av att
medierna i Stockholm haft betydligt mera kritisk hållning än de lokala medierna i Skåne. Till exempel visas
i en annan jämförande studie att Dagens Nyheters
rapportering var mycket mera negativ till SD än Sydsvenskans (Palm 2010:34).
Även journalisternas inställning till bevakningen
av Sverigedemokraterna har undersökts. Bland annat
skickades en enkät ut bland svenska journalister inför
valet 2010, där de fick svara på frågor om detta, för
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en uppsats vid Göteborgs universitet (Brisman/Duvhammar/Holmberg 2010:9–10).3 Några siffror att
notera:
• Många, 55 procent, tycker att det är svårare att bevaka SD än andra partier.
• Bara 25 procent av de tillfrågade svarar att de har
en särskild policy för hur deras redaktion ska bevaka SD. Men 41 procent tycker att det behövs en
sådan särskild policy.
• På frågan hur de tycker att SD bör bevakas svarar
79 procent: ”På samma sätt som andra partier i
samma storlek”.
De som ansåg att SD borde bevakas annorlunda än
andra partier motiverade ofta detta med argument av
typen: ”För att man behöver vara mer vaksam vid bevakning av ett främlingsfientligt parti/ett parti med
odemokratiska drag” och ”För att de har en bakgrund inom den rasistiska rörelsen”.
Mediernas bevakning av SD inför valet 2006
Mediernas benägenhet att ge Sverigedemokraterna
stor negativ uppmärksamhet inför valet 2010, kan
jämföras med tendensen inför valet 2006.
Särskilt intressant med valrörelsen 2006 var att
medierna då aktivt tycktes undvika att ge SD uppmärksamhet över huvud taget. Inför valet 2006 var

3)

Webbenkäten skickades ut till 2 168 journalister på 146 redaktioner över
hela Sverige, till mejladresser hämtade från redaktionernas hemsidor.
735 svarade.
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SD i kraftig medieskugga. Det har noterats av flera
medieforskare (Asp 2006; Nord/Nygren 2009).
SD:s valresultat 2006 visar därmed att det inte behöver finnas ett direkt samband mellan mediebild och
valresultat, så som till exempel forskaren Kent Asp utgår från (Asp 2006:82–83). Jämför man bevakningen
av SD och av Feministiskt Initiativ i valrörelsen 2006
ser man detta tydligt.
När jag tog hjälp av Mittuniversitetets databas
över det som publicerats i valrörelsen 2006 och jämförde bevakningen av SD och FI, blev resultatet entydigt.4 SD som närmade sig riksdagsspärren och högst
troligt skulle få ökat – och problematiskt – politiskt
inflytande i många kommuner, fick märkbart mindre
uppmärksamhet än FI som låg stadigt kring en halv
procent i opinionsmätningarna.
Riksmedierna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Rapport och TV4 Nyheterna uppmärksammade alla FI mer än SD i valrörelsen 2006. Störst skillnad var det i Aftonbladet som
nämnde FI tre gånger så mycket som SD.
SD omnämndes mest i förbifarten, partiet var sällan huvudaktör i artiklarna. I Aftonbladet förekom
partiets namn i praktiken bara i sammanställningar av
de politiska kandidaternas kronofogdeskulder, i Expressen i en artikel om att många Sverigedemokrater
var straffade för brott.
När FI omnämndes var det ofta med en positiv tendens och handlade om sådant som att skådespelers4)

Min rapport ”SD i valrörelsen 2006” presenterades på ett Högre seminarium vid Södertörns högskola 2009-04-17.

60 | Kapitel 2. Så valbevakade medierna SD

kan Jane Fonda stöttade partiet eller att Expressens
egen sportkrönikör Mats Olsson tänkte rösta på FI.
Det var som att det fanns en önsketänkande både i
nyhetsvärdering och i artikeltendens, att journalisterna agerade som om opinionsläget hade varit det
omvända.
Samma tendens fanns i den lokala bevakningen av
SD inför valet 2006. Medierna undvek SD, ändå gick
partiet kraftigt framåt. Det har förklarats med att SD
funnit andra sätt att nå sina väljare. De lågutbildade
män som utgör SD:s väljarbas tillhör ändå de grupper
som minst tar del av politiskt innehåll i traditionella
medier. SD:s image som outsiderparti kan också ha
stärkts av negativ publicitet, tror medieforskare som
studerat valrörelsen 2006 (Nord/Nygren 2009).
SD har också satsat på andra kanaler att nå väljarna, än traditionella medier, som att dela ut flygblad
i strategiskt utvalda bostadsområden.5 Eller att använda nya medier för att nå ut med sitt budskap. På
Facebook finns flera diskussionsgrupper kopplade till
partiet och på Youtube är SD det parti som förekommer mest.6

5)

6)

Betydelsen av att man 2006 kunde ta sig förbi medierna genom att dela
ut valmaterial i bostadsområden betonas både av SD:s pressekreterare
Mattias Karlsson, samtal 2008-10-23 och Jimmie Åkesson, samtal 201204-04.
En sökning på youtube.com den 30 mars 2012 på Sverigedemokraterna
gav träff på 4 680 filmer, sökordet Socialdemokraterna gav 3 790, Moderaterna gav 2 880 träffar och Centern cirka 700.
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SD:s egen syn på valbevakningen
Inte så förvånande är Sverigedemokraternas egen bild
att de blivit orättvist behandlade av medierna. Den 1
april, av alla dagar, skickade Jimmie Åkesson ett öppet brev till landets redaktioner, där han begärde att
få bli bevakad som alla andra inför valet 2010:
Vi förväntar oss inte en större bevakning än vad som är
rimligt i förhållande till vår storlek… Det vi förväntar
oss är att vi får synas i program, insändare och debattartiklar, att våra politiska förslag bereds samma utrymme som övriga partiers…

Åkesson ansåg sig orättvist behandlad av medierna:
Jag önskar inte vara martyr. Jag önskar vara partiledare
och ställa mitt politiska budskap mot väljarnas förtroende. Ingenting annat. Men det förutsätter en realistisk
möjlighet att få kommunicera mitt budskap, på såväl redaktionellt utrymme som på reklamplats. (SD-Kuriren
2010-04-04)

Hur blev det? Hörsammade landets chefredaktörer
Åkessons vädjan?
Inte helt. Åkesson fick fortsätta agera martyr när
SD inte fick annonsera i Aftonbladet och TV4, eller
vara med i tv:s valprogram.
Främsta skälet till att SD inte kom med som de ville
i valbevakningen, var att de andra partierna undvek
att ta debatt med dem.
SD:s pressekreterare Mattias Karlsson sa i Publicistklubbens eftervalsdebatt (2010-10-11) att man
haft svårt att komma ut i medierna och därför fått för-
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lita sig på sociala medier som ”varit helt avgörande
för valframgången”. Eftersom medierna inte behandlar SD som de andra partierna så följer sympatisörerna istället bloggar och annat för att få veta var partiet står.
Kvällstidningarna var värst, var omdömet när Linus Bylund, pressekreterare hos Jimmie Åkesson, recenserade valbevakningen i ett inlägg på debattsajten
Newsmill:
Under valrörelsen såg vi hur de mer seriösa medierna såsom public service och våra större morgontidningar åtminstone stundtals förhöll sig objektivt till vårt parti och
de frågor vi lyfte fram, samtidigt växte en ren hatstämning fram i ett fåtal andra medier, företrädesvis hos tabloidpressen.

Linus Bylund beskriver vad han upplevt som en
”massbojkott” från svenska medier i valrörelsens
slutskede, då ”inte en enda svensk journalist” kom på
partiets pressträffar.
Bylund kritiserar medierna för att uppträda partiskt på nyhetsplats och avslutar med att ”utvecklingen går åt rätt håll”.
… förändringarna på det stora hela går mot det bättre.
Inte för att Jimmie Åkesson fått publicera en debattartikel, utan för att den långsiktiga trenden tycks peka just
åt det öppnare hållet. (Newsmill 2011-01-26)

När jag ringer Linus Bylund och frågar om bevakningen berättar han att Jimmie Åkessons debattartikel
i Aftonbladet visade dem hur medierna fungerar (samtal 2012-04-03).
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”Vi lärde oss att så här kan man göra för att
komma igenom mediebruset. Det var det som blev
valfilmen”, säger Bylund.
Internt var han från början kritisk mot hur filmen
med de burkaklädda kvinnorna utformades. Han har
berättat i intervjuer att han tyckte att den var ”obehaglig” och ”kunde missuppfattas”. Men efterhand
konstaterade han att provokationen fungerade; tillspetsning ligger i reklamens natur, filmen väckte debatt och gav partiet det medieutrymme som de hade
önskat (Johansson/Törnblom/Greve 2010:28).
”Valfilmen var ju väldigt provokativ – på gott och
ont”, säger Linus Bylund när jag nu frågar om saken.
”Vi lånade trovärdighet från oss själva som vi fått
ägna oss mycket åt att betala tillbaka.”
Meningen med filmen var att den skulle provocera
och väcka uppmärksamhet. Men det ingick inte i planen att filmen skulle bli stoppad, säger Linus Bylund.
Partiledaren Jimmie Åkesson hävdar också detta,
med stor bestämdhet, när jag intervjuar honom för
denna bok (samtal 2012-04-04).
”Vi hade så god kontakt med TV4. De antydde inte
ens att det skulle vara några konstigheter om vi bara
höll oss inom lagens ramar. Det kom som en kalldusch
för oss. Vi hade lagt åtskilliga miljoner på den. Skulle
vi vilja bli stoppade hade vi gjort något billigare och
mer provokativt”, säger Jimmie Åkesson.
Var uppmärksamheten kring att den blev stoppad,
värd mer än själva filmen?
”Vi har haft två tydliga uppgångar i opinionsmätningarna. Den ena efter debattartikeln i Aftonbladet,
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film. Samtidigt tror jag också att hade vi fått visa den
i tv så hade det också fått effekt”, säger Åkesson.
Jimmie Åkesson säger att han hela sitt politiska liv
märkt hur journalisternas åsikter påverkat rapporteringen.
”Journalistiken är agendastyrd. Därför får miljöpartiets Gustav Fridolin vara med överallt, eftersom
journalisterna gillar hans politik. Och det är därför vi
inte får vara med lika mycket.”
Sverigedemokraterna har målmedvetet byggt upp
en organisation med ideellt arbetande funktionärer
som gör att man kan nå ut med sitt budskap till väljarna även utan medierna. Så var det till exempel inför
valet 2006, berättar Jimmie Åkesson:
”Vi fanns inte med alls. Vi var fullständigt i medieskugga. Att vi fick nästan tre procent måste ha kommit som en chock för att vi liksom inte fanns.”
Hur nådde ni väljarna?
”Vi har alltid fått slipa på våra egna kanaler till
väljarna. Vi delade ut 2,5 miljon foldrar till hushåll på
egen hand före valet 2006. Det är medlemmar, fotfolk
och aktiva som gör det. Det har varit partiets huvudsakliga verksamhet att dela ut flygblad, det är vad jag
är uppväxt med. Fram till valet 2010 var det vad man
förväntades att göra. Det är en konstig partikultur,
men det är det vi tvingats göra.”
Flygbladsutdelning – den kanske ålderdomligaste
metoden att sprida partipropaganda – har varit den
viktigaste kanalen att komma förbi medierna, hävdar
Åkesson. Nya medier, som Twitter, Facebook och
Youtube, har haft begränsad betydelse.
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”Youtube tror jag inte på. Det når en begränsad
krets, bortsett från reklamfilmen där vi nådde någon
miljon. Fast när det gäller att få ut ofiltrerad information har det betytt mycket att få kunnat nå ut till medlemmarna via hemsidan.”
Internet hade ingen större betydelse för SD inför
valet 2006. Men det förändrades något inför valet
2010, säger Åkesson.
”Idag är det annorlunda. Internet är en självklar
del. Men så var det inte 2006. Då behövdes det ett
flygblad i brevlådan för att man skulle hitta vår hemsida. Men 2009 kom genombrottet för Facebook och
Twitter, mycket på grund av Obama.”
Att många medlemmar jobbar så hårt med att dela
ut flygblad, är speciellt för Sverigedemokraterna, tror
Jimmie Åkesson:
”Det blir stark sammanhållning i en rörelse som är
så utskälld av etablissemanget.”
Först efter valet 2006 började mediebevakningen
av SD likna andra partiers.
”Vi hade kommunkonferens i december 2006. Det
var första gången vi hade en normal mediebevakning.
Alla stora medier var där. Och det kändes bra.”
Debattartikeln i Aftonbladet och reklamfilmen
som stoppades av TV4 är exempel på utspel som provocerat och väckt uppmärksamhet. Jimmie Åkesson
menar att det på längre sikt kan vara dåligt för partiet.
Han motsäger heller inte Linus Bylunds beskrivning
att man med filmen lånade trovärdighet som det sedan tog lång tid att vinna tillbaka.
”I det korta perspektivet gynnas vi av att provocera och väcka debatt, som vi gjorde med filmen. Men
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det har ett pris. Det blir en polarisering. De som
tycker illa om oss, eller har förutfattade meningar om
oss, får det bekräftat.”
När jag frågar hur många Sverigedemokrater han
tror finns bland de reportrar som bevakar politik i
svenska medier, får jag ett trött skratt till svar.
”Det är inte särskilt många”, säger Åkesson som
sedan hävdar att det hänt att han mött journalister
som delar hans värderingar men som nog inte vågar
berätta det på sin redaktion.
Alla ledande Sverigedemokrater jag talar med ger
samma beskrivning av hur mediernas bevakning sett
ut i ett historiskt perspektiv.
”Tidigare har man undvikit att berätta att vi finns
över huvud taget, om man inte kunnat ställa till med
skandalrubriker. Kvällstidningar har en eller två
gånger om året haft granskningar av folk som hoppat
av eller om våra politiker har kriminell bakgrund.
TV4 också. Det är så vi synts fram till 2010”, säger
Åkesson.
Ett vanligt grepp i bevakningen av SD har varit att
ta in forskare och experter som får kritisera partiets
politik. Åkesson menar att det är något som inte alls
förekommer på samma sätt för andra partier. Och de
utpräglat kommersiella medierna har varit ”värst”,
enligt Åkesson som tycker att public service-medierna
numera är de som minst motarbetar SD.
”Kanske SR och SVT egentligen vill göra det, för så
gjorde man tidigare. Men nu kan man inte göra det,
när Sverigedemokrater är med och bestämmer vad
som ska hända med SR och SVT.”
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Men motståndet fanns där. Åkesson nämner till exempel SVT:s beslut att inte låta SD delta i utfrågningar
och debatter inför valet 2010.
”Jag tyckte det var idiotiskt. Är man public service
har man ett uppdrag att ge väljarna information om
partier som kan komma in i riksdagen. Ingen analytiker kunde tro något annat än att vi hade en seriös
chans att komma in. Och då har SVT ett uppdrag att
informera om vad vi tycker och vill. Jag är smärtsamt
medveten om att man tycker illa om vår politik. Därför ville man inte släppa fram oss.”
Jimmie Åkesson träffade Ny demokratis tidigare
partiledare Ian Wachtmeister i samband med ett tvframträdande. Wachtmeister erbjöd sig då att bli rådgivare åt Åkesson. Och så blev det.
”Han var en av få som hade samma erfarenhet som
vi. Och det har varit intressant att prata med honom,
till exempel om hur man bygger upp ett riksdagskansli.”
Åkesson har blivit påmind om vad som gick snett
med Ny demokrati.
”Det var ett plojprojekt som gick för långt. Det
fanns ingen ideologisk eller organisatorisk bas. Ny demokrati byggdes av medierna. Vi har gått motsatt väg
och ägnat oss åt att hitta andra kanaler. Vi har klarat
oss utan media.”
Och vissa problem känns igen.
”När man startar ett parti på det sättet är det vanligt att det kommer in enskilda personer med egen
agenda. Man får in rättshaverister och tokextremister
som har konstiga åsikter. Och det har varit en återkommande devis för oss att det inte ska bli ett nytt Ny
68 | Kapitel 2. Så valbevakade medierna SD

demokrati, att förstå att uteslutningar handlar om att
inte låta de här människorna ha en egen agenda.”
Enligt Åkesson är det avgörande för trovärdigheten att göra sig av med sådana människor.
”Givetvis är det bra för oss att bli av med tokstollar, för bilden i media. Och det är ofta medierna som
uppmärksammar oss på dem.”
Journalisternas beröringsskräck märks, till exempel vid medverkan i radio och tv.
”Man vet inte om man får eller vill ha med oss. De
säger ’Vågar vi ta med honom i direktsändning, tänk
om han säger något olagligt’. Det har vi varit med om
många gånger.”
Ängsligheten kring SD var störst hos medierna i
Stockholm inför valet 2010. I Skåne var inställningen
mera avspänd.
”Det var en väsentlig skillnad. I Skåne har vi funnits i kommunpolitiken länge och blivit en naturlig
del. Man rapporterar om oss på ett mer vardagligt,
alldagligt sätt och inte så sensationsinriktat som i
Stockholm.”
SD inte fick vara med i tv:s utfrågningar och debatter. Och det påverkade valresultatet, tror Åkesson.
”Ja, det är jag övertygad om. Stödet för vår politik
är större än 5,7 procent. Jag tror att om vi varit med
så hade fler röstat på oss, om jag inte hade gjort bort
mig fullständigt. Vi har vunnit mycket på att motsäga
nidbilden av oss. Det kan räcka att visa upp sig i tv
och inte vara extremistisk dumskalle.”
Och hur gick det då med uppmaningen i det öppna
brevet där Åkesson bad om att samma bevakning som
andra partier?
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”Det gick inte riktigt som jag hoppats på. Expressens förstasida på valdagen var inte bara avståndstagande utan ren avsky. Det var en hätsk stämning
som piskade upp demonstrationståg på Sergels torg,
där man ropade saker om min mamma till exempel.
Och den hätska stämningen håller jag medierna ansvarig för.”7
Martyrskapet detta fört med sig kan ha gynnat SD,
men det är inget Åkesson vill ha.
”Vi vill lägga fram våra argument på samma villkor som andra. Ingen strävar efter den stämning som
var i valveckan där valmöten måste avbrytas när
hundratals anarkister står och skriker. Men det är
klart att vi spelar på det och vill att det uppmärksammas när vi blir misshandlade och inte får hyra lokaler.”
Jimmie Åkesson hoppas att partiet nu blivit så accepterat att man kan nå ut med sitt budskap i medierna utan att behöva provocera och skapa sensation.
”Vårt största problem är trovärdighet och det kan
man bara bygga genom att lägga fram argument. Nu
finns vi i riksdagen och då måste man rapportera om
debatter vi är med i. Men om det skett någon verklig
förändring så kommer man att se det när det närmar
sig nästa val.”

7)

Expressens Thomas Mattsson är ”smickrad” över att SD:s företrädare
tycker att Expressen var ”värst”. ”Min ambition är att alla partier ska
uppfatta Expressen som hårdast granskande”, svarar Mattsson i en mejlkommentar (2012-05-02).
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Konklusion
Inför valet 2006 var mediernas bevakning av SD tydligt återhållen, både på riksplanet och lokalt. Sverigedemokraterna nådde väljare utan exponering i medierna, bland annat genom att partimedlemmar delade
ut foldrar till hushållen.
Inför valet 2010 såg det annorlunda ut. Då gav medierna SD betydligt större uppmärksamhet, mestadels
negativt vinklad. Främst handlade det om partiets
åsikter kring invandring och kriminalitet, men också
om andra partiers ovilja att samarbeta med SD om
partiet får en vågmästarposition i riksdagen. Vissa tidningar, till exempel Dagens Nyheter, hade en medvetet
restriktiv hållning för att inte gynna ett parti man ansåg hade en grundsyn som stred mot tidningens.
Kvällstidningarna drev stort uppslagna kampanjer
mot SD. I båda kvällstidningarna publicerades foton
där riksdagens partiledare höll upp förstasidor och
löpsedlar som tog avstånd från SD. Detta kan ha fått
motsatt effekt, då det manifesterade bilden missnöjespartier gärna odlar av sig själva som ”sanningssägande uppstickare”, i opposition mot en maktelit
där medierna går i armkrok med de etablerade partierna.
Invandringen var ingen stor fråga i valrörelsen, delvis därför att de andra partierna undvek att ta upp
den. Inte heller tog de in SD i debatten i några andra
frågor.
SD:s företrädare upplevde att journalisterna agerade partiskt och därför undvek att ge dem en rättvis
bevakning. Sverigedemokraterna bad före valet 2010
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att få bli bevakade på samma villkor som övriga partier, något de efter valet hävdade att de inte blev. Ett
sätt för SD att komma förbi detta har varit att dela ut
flygblad och använda bloggar och andra sociala medier för att förmedla sitt politiska budskap.
SD:s företrädare säger att det skadar partiets trovärdighet när de tvingas provocera och spetsa till sitt
budskap för att få uppmärksamhet i medierna, som
med valfilmen som TV4 stoppade.
Mest ”sjysta” var public service-medierna SR och
SVT. Och ”värst” var utpräglat kommersiella medier
som kvällstidningarna och TV4, tycker SD:s företrädare.
I Stockholmsmedierna – i synnerhet i kvällstidningarna – var bevakningen ”sensationsinriktad”. I Skåne
har bevakningen, enligt SD, blivit mer inriktad på vardagsfrågor.
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Kapitel 3. Vad vill jag
undersöka?
I min studie har de intervjuade journalisterna fått berätta hur de förhåller sig till ”nytt” politiskt parti som
inte följer det gängse mönstret.
Sådana situationer har svenska medier haft att
hantera flera gånger tidigare, alltsedan Miljöpartiet
kom in i riksdagen 1988. Det har gällt Kristdemokraterna, Ny demokrati, Junilistan, Piratpartiet, Feministiskt Initiativ och ett stort antal lokala missnöjespartier.
Men inte för någon av de tidigare utmanarna på
riksnivå har det funnits en sådan stark aversion hos
journalisterna som det finns gentemot Sverigedemokraterna. Det har varit en av de hypoteser som tydligt
bekräftats i intervjuerna.
Kriterierna för vad som anses vara nyhetsintressant
borde gynna ”nya” missnöjespartier av SD:s typ
(Nord 2010:12). Men andra faktorer påverkar i motsatt riktning. Hur ser dessa faktorer ut? Och har SD:s
företrädare rätt när de hävdar att mediernas bevakning varit partisk och orättvis? Det har varit några av
de frågor jag sökt besvara.
Här följer, i korthet, de viktigaste medievetenskapliga utgångspunkterna för det jag velat undersöka. En
bredare teoretisk fördjupning finns som bilaga i slutet
av boken.
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Medier och populism
Sverige var länge nästan ensamt i Europa om att inte
ha ett parti av SD:s slag i riksdagen. Svenska mediers
situation inför valet 2010 var i den meningen inte
unik. Från andra länder finns erfarenheter att jämföra
med.
Trots att mediernas roll är klart intressant vid
framväxten av sådana politiska rörelser, finns det förvånande lite forskat inom området (noteras i Andersson 2009:78–79 samt Mudde 2007:248). Resonemangen om mediernas roll bygger ofta på gissningar
och antaganden. Men flera samband har forskarna
ändå kunnat se. Och den mest utförliga beskrivningen
av mediernas betydelse ges i antologin The Media and
Neo-Populism. A Contemporary Comparative Analysis av forskarna Mazzoleni, Stewart och Horsfield
(Mazzoleni et al 2003).
Där konstateras att de flesta populistiska rörelser
efter andra världskriget har befunnit sig till höger. I
antologin kallas de nypopulistiska (neo-populist). För
det mesta är de enfrågerörelser som fokuserar på lättbegripliga och kontroversiella frågor som främlingsrädsla, nationalism och politisk korruption. Typiskt
är att de säger sig tala för ”folket” i opposition mot
den korrumperade politiska klassen.
Många har karismatiska ledare – till exempel Le
Pen, Haider, Bossi och Perot – som gör sig bra i medierna eftersom de använder ett känsloladdat, slagordsbaserat och kvällstidningsmässigt språk.
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Medierna har svårt att motstå att ge dessa populistiska rörelser publicitet, eftersom de i så hög grad
stämmer in på de klassiska kriterierna för nyhetsvärdering, som att det är nytt och spännande, innehåller
tydliga aktörer, berör många människor och är dramatiskt, ovanligt, vältajmat och konfliktfyllt.
Och när dessa partier slår igenom spelar medierna
ofta en central roll. Men, enligt forskarna, behandlas
de nypopulistiska uppstickarna olika av elitmedier
och tabloidmeder.
Elitmedier, till exempel seriösa morgontidningar,
är medier för eliten. De verkar för rådande ordning,
favoriserar etablerade partier och är därför mindre
villiga att ge utrymme åt populism.
Tabloidmedier – forskarna exemplifierar med
”talk radio”, tabloidpress och infotainment-tv – är
däremot mer benägna att uppmärksamma nypopulistiska rörelser.
Och när forskarna studerade företeelsen i Österrike, Frankrike, Italien, Indien, Australien, Kanada,
USA och Latinamerika kunde de se att medierna och
populismen följdes åt i ett mönster med flera faser
(Mazzoleni et al 2003:225). Även om det finns variationer länder emellan så ser mönstret i regel ut så här:1

1)

Tabellen är här disponerad något annorlunda, men med samma innehåll.
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Tabell: Mediernas rapportering under partiets olika faser.

Partiets faser
Tillväxt

Framgång i val

Nedgång i val

Intresset minskar när
partiet anpassar sig och
blir mer konventionellt.

Ignorerar partiet eftersom det inte har nyhetsvärde.

Tvingas rapportera om
populistiska frågor. Tar
partiet på allvar, men
med viss moralisk ambivalens.

Kan ignorera partiet när
dess betydelse minskar.
Den moraliska ambivalensen ersätts med en
återgång till status quo.

Tabloidmedier
Rapporterar om sensationella aspekter.
Ingen moralisk tvekan.
Rapporterar om
populistiska frågor,
som invandring.
Elitmedier
Ignorerar partiet eller
upplever moralisk ambivalens kring det.
Reagerar på sensationella aspekter. Förlöjligande.

I den första fasen dyker den ”nya” rörelsen upp som
utmanare och blir nyhet i medierna.
Nyhetsvärdet minskar med tiden och det nya partiet behandlas mindre fördelaktigt. När intresset mattats av kan stor medieuppmärksamhet nästan bara
skapas av kraftiga nedgångar i opinionen eller ett inre
sönderfall.
Inget svenskt exempel finns med i antologin. Men
mediebevakningen av Ny demokrati 1990–1994
stämmer väl in på de olika faserna i modellen.
Sverigedemokraterna har en mångårig historia,
mestadels utanför det mediala ljuset. Och det är inte
lika lätt att placera in dem i någon av faserna i teorin.
Närmast till hands ligger att placera genombrottsfasen hösten 2009, ungefär ett år före valet, då SD fick
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stor uppmärksamhet efter Jimmie Åkessons omdiskuterade debattartikel i Aftonbladet.
En hypotes jag prövat i intervjuerna har varit att
medierna befann sig i olika faser i Stockholm och i
Skåne inför valet 2010, det vill säga att SD var i sin genombrottsfas på riksnivån, men i ett slags anpassningsfas på den lokala nivån i södra Sverige.
Journalisternas syn på sitt uppdrag
En annan hypotes jag prövat i intervjuerna har varit
om bevakningen av SD ställt journalisterna inför
situationer där olika delar av deras ”uppdrag” kommit i konflikt med varandra.
Svenska nyhetsmedier ser som sitt övergripande
demokratiska uppdrag att granska makten, att förse
medborgarna med den information de behöver för att
förstå samhället och att låta olika åsikter få komma
till tals. Kring detta råder bred konsensus bland journalister, utgivare och lagstiftare (Asp 2010; Nord/
Strömbäck 2004; SOU1995:37).
Medierna förutsätts vara rättvisa när de förmedlar
opinioner, så att ingen åsiktsriktning oskäligt gynnas
eller missgynnas (Asp 2010:159–160). I radio- och tvlagen stadgas att journalister inom Sveriges Radio och
Sveriges Television ska vara opartiska i nyhetsrapporteringen. I pressens publicistiska regler sägs att man
ska förmedla allsidiga nyheter.2

2)

Inom public service används ”saklighet och opartiskhet” i Spelregler för
press, radio och tv förordas en ”korrekt och allsidig” nyhetsförmedling.
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Till detta kan man lägga ett ideal många nyhetsjournalister strävar efter: att vara konsekvensneutral i
sin rapportering. I journalistutbildningen lärs det ut
som något att hålla sig till. Och det finns även inskrivet i vissa redaktioners policydokument. I Sveriges
Radios Public Service-handbok står det till exempel:
I grunden är våra program också konsekvensneutrala –
att en part kan vinna eller förlora på vår rapportering är
alltså inte skäl nog för oss att avstå. (Public service-handbok 2009:24)

Den journalist som mest förknippas med begreppet är
Erik Fichtelius. I sin lärobok Nyhetsjournalistik definierar han det som att ”stå neutral i förhållande till
vem eller vad som gynnas eller drabbas av en nyhet
som är sann och relevant” (Fichtelius 2008:159).
Journalister ska publicera sådana nyheter utan att
fundera över konsekvenserna, anser Fichtelius:
Om vi av något slags godhjärtade skäl censurerar nyheter kommer det bara att leda till ryktesspridning och fördomar. Om allmänheten börjar tro att medierna tiger om
vissa förhållanden bland till exempel invandrare kan det
leda till både misstro och ökad rasism. (Fichtelius
2008:171)

Alla åsikter ska få komma till tals; och journalisterna
ska inte ta några godhjärtade hänsyn när de väljer
vilka nyheter som ska publiceras. Förenklat kan
denna, ganska instrumentella syn på nyhetsförmedlingen sammanfattas så. Journalisterna behöver bara
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utgå från de klassiska kriterierna för nyhetsvärdering
när de bedömer om något är värt att publicera.3
Fast det finns förstås hänsyn som även de mest
konsekvensneutrala journalisterna accepterar att man
måste ta. Etiska regler säger till exempel att man ska
respektera privatlivets helgd, visa hänsyn till offer för
olyckor och brott, och inte framhäva sådant som kön,
nationalitet, yrke och etniskt ursprung om det saknar
betydelse och är missaktande.
Men det finns också andra undantag, som mer kan
öppna för ideologiska tolkningar. I den policy-handbok som Sveriges Radio delar ut till sina medarbetare
föreskrivs ett tydligt avsteg från regeln om opartiskhet, grundat på den så kallade demokratiparagrafen i
sändningstillståndet och radio- och tv-lagen.
När det gäller de demokratiska värdena ska vi däremot
vara partiska.
SR ska ta ställning för det demokratiska statsskickets
grundidéer. Med det menas fri åsiktsbildning, allmän
och lika rösträtt och fria och hemliga val. Medarbetarna
är skyldiga att ta avstånd från eller bemöta uttalanden
som strider mot dessa idéer.
Vi ska också hävda principen om alla människors
lika värde t ex jämställdhet, och ta avstånd från rasism,
våld, brutalitet och diskriminering. I de här sammanhangen har vi alltså en skyldighet att vara partiska. (SR
2009:24)

3)

En genomgång av kriterierna för nyhetsvärdering finns i bokens avslutande teoriavsnitt.
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Sådant som strider mot ”demokratiska värden” och
”principen om alla människors lika värde” ska alltså
journalisterna inom public service ta avstånd från.
Inom public service är det satt på pränt, men ett sådant sätt att se på sitt demokratiska uppdrag finns
även rent allmänt inom svenska medier. I min studie
har jag velat fånga in i vilka situationer detta kommer
i konflikt med idén att bevaka SD rättvist och opartiskt.
Alla gillar heller inte det konsekvensneutrala idealet. Inom journalistkåren finns flera som vill ta större
hänsyn till konsekvenserna av vad de publicerar. De
vill välja och vinkla nyheter utifrån vad de tror är bäst
för de flesta. Susanne Wigorts Yngvesson beskriver i
sin avhandling Den moraliska journalisten hur det
kan yttra sig:
Det kan innebära att det ibland bedöms som bäst att undanhålla information och åsikter för att få opinionen att
värna om ideal som bedöms som viktiga att försvara. Ett
sådant område har exempelvis varit invandrarfrågor,
särskilt de som är relaterade till brottsstatistik och främlingsfientlighet. (Wigorts Yngvesson 2006:79)

En sådan syn på vad man inte bör rapportera om till
exempel invandringens problem, skulle alltså strida
mot Fichtelius konsekvensneutrala ideal.
I en förenklad modell skulle man således kunna
placera en journalist eller en redaktion på en gradskala. I ena änden finns den konsekvensneutrale nyhetsreportern som inte tar några andra hänsyn än de
nyhetsmässiga, i andra änden reportern som låter värderingar påverka hur nyheter vinklas och väljs.
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Inom den etablerade journalistiken ryms hela
spektrumet.
I intervjuerna har jag utgått från ett sådant resonemang för att fånga in:
• om man anser att konsekvensneutralitet är ett ideal
att sträva efter, och
• i vilka situationer man anser att man själv – eller
andra – gör avsteg från detta ideal.
Gynnas eller missgynnas?
Journalister som försöker väga in konsekvenserna när
de bestämmer vad som ska publiceras kan aldrig vara
säkra på att utfallet blir det förmodade.
För att bedöma vilken publicitet som gynnar eller
missgynnar någon, kan de göra som Kent Asp gör i
sina studier av svenska valrörelser. Asp utgår från en
enkel teori. För att kunna pröva mediernas partiskhet,
använder han ett teoretiskt resonemang där man väger in mediernas bild av aktören, till exempel hur stor
uppmärksamhet ett visst parti får i en valrörelse och
hur partiet framställs när det omnämns. Därefter vägs
mediernas bild av olika sakfrågor in. Och slutligen ser
man hur aktören kopplas till dessa sakfrågor (Asp
2010:40–41).
Förenklat skulle det, enligt teorin, gynna Sverigedemokraterna om medierna skrev många positivt
vinklade artiklar om partiet, samtidigt hade upprörda
rubriker om invandringens problem och dessutom beskrev SD som det enda parti som har en lösning på
dessa.
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Möjligen är mediernas rapportering kring miljöfrågan och Miljöpartiet inför valet 1988 det närmaste
man kan komma ett sådant scenario.
Kent Asp sammanfattar:
Som aktör kan man gynnas eller missgynnas i medierna
genom att man får framträda med den sakfrågeprofil
man själv önskar eller missgynnas genom att man förbinds med sakfrågor, företeelser eller sammanhang som
man vill undvika. (Asp 2010:40)

Asp använder denna teori som ett instrument för att
räkna ut om medierna varit partiska, det vill säga gynnat eller missgynnat något parti i valrörelsen. Självklart innehåller den element av godtycke. Han gör vad
han beskriver som ”enkla vardagsantaganden” att det
är mer gynnsamt:
• att få beröm än kritik
• att framställas i harmoni än i konflikt
• att mediernas bild av världen stämmer med den
bild aktören själv vill ge, än att så inte är fallet.
All publicitet är inte bra publicitet. Det kan vara negativt att framträda i medierna, om man mot sin vilja
tvingas fram. Valstugereportaget i SVT:s Uppdrag
granskning 2002, där smygfilmade moderater framförde främlingsfientliga åsikter, kan vara ett exempel
på det. Beröm kan vara negativt om det kan uppfattas
som en ”dödskyss”. De lovord Lasermannen John
Ausonius gav till Ny demokrati, hade nog det partiets
företrädare gärna varit utan. Och det kan vara positivt med kritik om den kommer från en motståndare
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man vill markera avstånd till. När Mona Sahlin tar
kraftigt avstånd från SD behöver det inte vara negativt för partiet.
Bevakningen av SD inför valet 2010 var mestadels
”negativ” enligt Asps sätt att mäta den. Men är det så
enkelt? Missgynnade det verkligen partiet att bli så
hårt kritiserat? Borde antagandena för vad som gynnar och missgynnar populistiska uppstickare vara annorlunda än för de etablerade partierna? Kan kritik
och ”avslöjanden” som skulle ha missgynnat andra
partier ha motsatt effekt och till och med gynna ett
antietablissemangsparti som SD? Och kan det missgynna ett sådant parti att få samma bevakning i vardagsfrågorna som andra partier? Vissa hävdar det –
och till det ska jag återkomma i bokens slutresonemang.
Frågor om vad journalisterna tror gynnar eller
missgynnar har ingått i studien.
Journalisters partiskhet
Journalister kan vara partiska av olika skäl. I grunden
finns en strukturell partiskhet, vilket enkelt uttryckt
betyder att journalisterna föredrar att rapportera om
sådant som passar medielogiken, det vill säga deras
arbetsvillkor och format, liksom deras sätt att berätta
och att förpacka nyheter.
En del av mediernas svårigheter med att bevaka
SD, går att förklara med att det inte är som andra partier. Och hur en strukturell partiskhet kan ha inverkat
på bevakningen, har diskuterats i intervjuerna.
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Ett annat område som avhandlats i intervjuerna är
journalisternas ideologiska partiskhet i relation till
Sverigedemokraterna.
Svenska journalister är en relativt homogen grupp,
med liknande värderingar och levnadsförhållanden.
Undersökningar visar att de främst bor i vissa områden och inte i andra, framförallt bor de inte i de mångkulturellt dominerade förorterna (Ekberg 2007). Få
av riksmediernas journalister bor där Sverigedemokraternas har sina anhängare. Journalister är kraftigt
överrepresenterade på Södermalm i Stockholm, ett av
de områden där SD har som svagast väljarstöd (Mattsson 2009).
Journalisterna kan anklagas för att både stå till höger och till vänster politiskt. Ägarna och ledarskribenterna ligger till höger, medan de flesta journalister ofta
har hjärtat till vänster, visar undersökningar.
Men de egna politiska åsikterna ska inte få påverka
nyhetsrapporteringen, i alla fall inte enligt det yrkesideal som härskar bland professionella journalister.
Med ett undantag – de kulturella och sociala normer
som råder i samhället.
Jesper Strömbäck redogör för den partiskhet en
rad medieforskare kunnat konstatera:4
Journalister är sällan extremister. Istället befinner de sig
i hög grad i de kulturella och sociala normernas mittfåra,
och genom sitt arbete bidrar de till att befästa de existerande normerna. Genom journalistiken definierar medierna och journalistiken gränserna för normaliteten; grän4)

Strömbäck refererar till Schudson 1989; Ettema/Glasser 1998; Gans
1980 och McQuail 1992.
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serna mellan det acceptabla och det oacceptabla och mellan de frågor och åsikter som är legitima och de som är
extrema och illegitima. I det avseendet är de partiska till
förmån för de etablerade kulturella och sociala normerna. (Strömbäck 2009:191)

För att beskriva detta går det att rita upp en figur, med
tre olika fält. Modellen skapades av forskaren Daniel
Hallin för att resonera om amerikanska tv-journalisters bristande objektivitet i rapporteringen om kriget
i Vietnam (Hallin 1986:116–118).
Hallin menar att objektivitet bara råder i det mittersta av de tre fälten, sfären av legitima konflikter.
Här återfinns debatterna mellan de etablerade partierna, där en legitim åsikt balanseras mot en annan.
I det innersta fältet, sfären av konsensus, finns
”motherhood and apple pie”, som Hallin beskriver
det. Här finns åsikter som av journalister och de flesta
andra anses så okontroversiella att de inte behöver balanseras, eller där det skulle verka konstigt och anstötligt att höra någon med en annan åsikt. När jag i mina
intervjuer förklarat modellen har jag exemplifierat
med åsikten ”alla raser är lika mycket värda”. Om
detta råder en självklar konsensus. Åsikten behöver
inte balanseras med någon som tycker annorlunda.
En direkt spegelbild av detta blir därmed det som
går emot rådande konsensus, sfären av avvikelser. Att
säga ”vissa raser är mer värda än andra” placerar sig
i den sfären, för att enkelt beskriva hur modellen är
tänkt.
I den sfären placerar Hallin dem som enligt journalisterna och det politiska etablissemanget i 1970-talets
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USA ”inte var värda att höra”. FCC, den myndighet
som reglerar amerikanska tv-sändningar, hade till exempel riktlinjer som sa det inte var lämpligt att ge
sändningstid åt kommunister eller kommunistiska
åsikter.
Figur: Hallins modell för studier av objektivitet

När någon utmanar rådande politisk konsensus tar
journalistiken ofta på sig rollen att försvara gränserna
för vad som kan accepteras.
Högerextremism anges av forskaren Jesper Strömbäck som exempel på vad svenska journalister avstår
att rapportera om därför att det är för avvikande:
De tillhör sfären för det avvikande och bör därför, enligt
många, inte få den legitimitet som publiciteten kan ge
dem.
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Detta illustrerar hur det finns gränser för det acceptabla och hur journalistiken bidrar till att upprätthålla
gränserna, men också att de kan förskjuta dem genom
sin rapportering. (Strömbäck 2009:191–193)

Hallin använde modellen för att kritisera tv-journalisternas alltför patriotiska hållning i rapporteringen om
Vietnam-kriget. Kanske kan man se en ironi i att använda samma modell för att studera hur svenska medier förhåller sig till ett växande nationalistiskt parti.
Modellen blev hursomhelst en utgångspunkt för intervjuerna i min studie (mer om modellen på sidorna
248–257).
Mediernas dilemma
Vad är då problemet när medierna måste hitta ett
sätta att förhålla sig till ett parti på gränsen till det ”legitima”?
Dilemmat beskrivs så här av Christian Andersson i
skriften Populism:
Frågan har sin grund i uppfattningen att medierna har
ett speciellt ansvar när det gäller att slå vakt om demokratiska värden. Vissa populistiska rörelser uppfattas
som ett hot mot dessa värden. Ska högerpopulistiska rörelser tigas ihjäl? Eller, tvärtom, ska de granskas särskilt
noga? Eller ska de behandlas precis som alla andra politiska partier i en demokrati?

Redaktionerna här står inför ett omöjligt val.
Populisterna vinner hur medierna än handlar. Om högerpopulismen förtigs blir den martyr. Om den får särskild
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uppmärksamhet får den reklam. Om den granskas precis
som andra politiska riktningar blir den legitim. /…/ Ett
konsekvensneutralt svar skulle kunna vara att medierna
ska göra samma bedömningar av informations- och nyhetsvärdet hos den populistiska rörelsen som hos alla andra rörelser.

Medierna kan frestas att uppmärksamma dessa partier. Men på många håll har forskarna kunnat se
tecken på en gemensam, negativ linje.
På ytan kan mediernas format, rutiner, arbetsmetoder
och dramaturgi förefalla ha gemensamma drag med populismen /…/ Men det handlar om stil, inte om ideologi.
Mycket tyder på att de flesta medier i Västeuropa, oberoende av format och politisk färg, förhåller sig ganska
skeptiska till politisk populism, särskilt till sådan som
har inslag av invandrar- eller främlingsfientlighet. (Andersson 2009:83–84)

Stämmer detta även in på svenska mediers hållning
gentemot SD inför valet 2010? Det blev en av de centrala hypoteserna i min intervjustudie. Frågeställningarna har sedan lett vidare till resonemang om hur
olika journalistiska ideal kommer i konflikt med varandra i bevakningen av ”problempartiet” Sverigedemokraterna.
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Kapitel 4. Policy
Ibland kan en fråga se bra ut på papperet, men sedan
inte alls ge sådana svar man väntar sig. Min fråga
”vad har ni för policy för hur partier som SD ska bevakas” såg bra ut att börja med i min intervjuguide
som stegvis skulle leda oss igenom olika medievetenskapliga forskningsområden. Men det visade sig vara
en fråga ytterst få kunde svara på. En av mediecheferna blev tydligt irriterad och fräste åt mig att ”så går
det ju inte till”.
Och kanske säger det något i sig, att cheferna inte
tycker att det behövs – och att reportrarna sällan känner till om det finns dokumenterat hur små, kontroversiella partier som SD ska bevakas om de dyker upp
som utmanare inför ett val.
I princip var det bara SR Ekot som hade en sådan
policy. Ändå säger sig de flesta veta vad som gäller. De
har fått det förmedlat på andra, mer informella sätt.
Frågan om hur SD ska bevakas, har varit rejält diskuterad på de flesta redaktioner. Många har haft särskilda seminarier med inbjudna experter och särskilt
insatta journalister.
En tydlig slutsats av svaren är att reportrar kan
känna att de tydligt vet vad som gäller, även utan att
det behöver förmedlas i något skrivet dokument.
Sedan är det en annan sak att reportrar och chefer
ibland tolkar den oskrivna policyn och det luddiga begreppet ”vanlig nyhetsvärdering” lite olika.
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Så här går resonemangen i intervjuerna.
Policy – bara på Ekot
”SD ska bevakas och nyhetsvärderas som ett parti
bland andra, men … i proportion till betydelse och
politiskt inflytande.” Så står det i SR Ekots särskilda
SD-policy.
SR Ekot var den enda redaktion som, när jag frågade, sa sig ha en särskild policy bara för SD. Eller
”något slags hjälpreda”, som ekochefen Staffan Sillén
uttrycker det. Policyn tillkom i samband med att
Ekot, efter valet 2006, ordnade ett seminarium om
hur SD skulle bevakas.
I policyn står ingenting om att SD ska granskas,
bekämpas eller förtigas. Däremot görs en grundlig utredning av vilken etikett som ska sättas på partiet.
Policyn slår fast att inget hindrar SR:s medarbetare
från att beskriva SD som ”ett främlingsfientligt parti”,
fastän SD inte accepterar epitetet.
I policyn motiveras detta med innehållet i det invandrarpolitiska program som SD antog vid riksårsmötet 2007, där mångkulturen beskrivs som ett hot
mot den svenska välfärden och där det står att ”Massinvandringen tillsammans med nativiteten hos vissa
invandrargrupper” innebär att svenskarna ”riskerar
att bli en minoritet i det egna landet”.
SR:s reportrar kan alltså, med stöd av detta, i nyhetssändningar och i radioprogram som P1-morgon,
Studio Ett och God morgon Världen säga att SD är ett
främlingsfientligt parti. Men de ska inte använda termen rasistisk ”eftersom partiet inte söker stöd för
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ståndpunkter i enlighet med den klassiska definitionen av rasism”. Inte heller ska man säga högerpopulistisk eller högerextremt, eftersom partiets politik
”inte med självklarhet låter sig bestämmas utifrån
höger-vänsterskalan”.
I dokumentet påminns om att den så kallade demokratiparagrafen (6 kap § 1) i radio- och tv-lagen slår
fast att sändningarna ska ”präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla
människors lika värde ”. Därför ska SR, enligt policyn, ta avstånd från ”åsikter som kan bedömas som
rasistiska eller främlingsfientliga”.
Programledare och reportrar ska inte låta främlingsfientliga åsikter ”stå oemotsagda”. SR:s medarbetare ska även ”motverka att det offentliga samtalet
präglas av fördomsfullhet och stereotypa skildringar
av folkslag eller olika grupper i samhället”.
Radioreportern som gick till detta dokument för
att finna vägledning kring hur SD skulle bevakas inför
riksdagsvalet 2010, kunde alltså själv lägga samman
de två saker som slås fast:
1. SD är ett främlingsfientligt parti.
2. SR ska ta avstånd från främlingsfientlighet.
Kanske fångar detta in knepigheten att formulera en
konsekvent hållning i bevakningen av ”problempartiet” SD. Det har blivit mera rumsrent, stod på tröskeln till riksdagen och skulle bevakas som ”ett parti
bland andra” – men samtidigt inte riktigt.
Ambivalensen i direktiven gjorde det inte alldeles
enkelt för reportrar på lokal nivå som skulle rätta sig
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efter dem. Gösta Lempert, reporter för SR i Malmö,
berättar att det då och då kommer dokument från redaktioner som Studio Ett om hur man ska förhålla
sig:
”Från början skulle SD bevakas som ett invandrarfientligt parti och vi handlade därefter på grund av att
SR har det här med ’allas lika rättigheter’. Men efterhand har det gått mot att bevaka som andra partier”,
säger Lempert.
SVT tar avstånd från SD-retorik
Även inom SVT finns en oro för om SD:s åsikter kan
komma i konflikt med uppdraget att slå vakt om ”det
demokratiska statsskickets grundidéer och principen
om alla människors lika värde”.
Redaktionschefer från hela landet har fått höra på
seminarier med juristerna från SVT programsekretariat vad de ska göra om SD-företrädare säger saker i
direktsändningar som strider mot den så kallade demokratiparagrafen i radio- och tv-lagen.
På seminarierna har de fått titta på det 17 minuter
långa talet av Kent Ekeroth, på SD:s stämma i Ljungbyhed 2009. Talet handlade om islam.
”Det var en skrämmande upplevelse för många
som inte hade sett det. Han använder en retorik som
nazismen gjorde om judarna. Fast nu är det inte judarna som är det stora hotet, utan muslimerna. Man
talar om hur deras vapen är livmodern och så. Det är
ju beviset för att partiet är ett rasistiskt parti. En rasism i beslöjad form”, säger Per Lärka, redaktionschef
på SVT Sydnytt.
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Frågan som diskuterades på seminariet var hur
man gör när någon säger sådant i SVT.
”Alla ska bevaka partiet, det är vi överens om
inom SVT och behandla det som ett politiskt parti i
stort sett som alla andra. Men problemet är, vad händer i direktsändning? Det ska slipas på en formulering
vad vi ska säga i direktsändning, där vi tar avstånd
från uttalandet. Programledaren ska säga att SVT tar
avstånd från det uttalandet och att det här strider mot
vårt sändningstillstånd ungefär. Det är demokratiparagrafen man hänvisar till”, säger Lärka.
Ekeroths tal användes som exempel, eftersom det
kom att vålla huvudbry för SVT:s högsta chefer. Det
blev ingen större fråga i mediedebatten, så som Åkessons debattartikel i Aftonbladet, men är ändå av principiellt intresse då det visar hur SVT tolkar sitt uppdrag.
Specialkanalen SVT Forum har som idé att sända
partiernas stämmor och kongresser. I flera år har kanalen även sänt ut debatterna på SD:s landsdagar.
Men Ekeroths tal om hotet från islam visade vad SVT
inte kunde låta passera.
SVT lade in en text efter talet, med innebörden att
”yttrandet står i strid med de grundläggande reglerna
för SVT:s verksamhet, det vill säga stöd för det demokratiska statsskicket och alla människors lika värde.”1
”Det är väldigt ovanligt att man får vidta en sådan
här åtgärd. Vi ska ju vara opartiska, utom i förhållande till det demokratiska statsskicket och alla människors lika värde. Vi tolkar vårt sändningstillstånd
1)

Så som Jan Axelsson minns formuleringen.
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på det sättet att vi här är partiska till förmån för”, säger Jan Axelsson, programdirektör för nyheter på
SVT.
I praktiken betyder denna tolkning av uppdraget
att SVT ska ta aktivt avstånd från en central del av
SD:s politiska retorik. Via seminarier har detta förmedlats till chefer inom organisationen. Därmed tar
SVT – på samma sätt som SR – ställning mot SD.
Statsvetare och starka känslor på TV4
Även på TV4 har bevakningen av SD diskuterats rejält på möten och seminarier. Och åsikterna bland reportrarna har varit starka om partiet ska särbehandlas eller ej.
Här är det mer känslor än lagar och paragrafer
som styr.
”Ibland hittar man på någon tillfällig policy för att
ingen egentligen är så förtjust i SD”, säger Lena Sundström, som är reporter och kommentator på TV4.
Hon tycker att det är ett problem att det saknas policy: ”I det här fallet vill reportrar ofta att chefer pekar
med hela handen.”
Hon säger att det råder en dubbelmoral ”eftersom
de flesta tycker illa om SD”. Hon tycker inte att ”sakernas tillstånd” har förändrats sedan SD var ett
”främlingsfientligt parti det fanns anledning att
stoppa.”
Lena Sundström har en roll på TV4 som skiljer sig
från andra reportrar. Hon får vara mera subjektiv och
är i sina reportage och kommentarer tydligt emot SD,
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medan de vanliga politiska reportrarna har en mera
traditionellt opartisk framtoning.
Även lokalt på TV4 i Malmö har det varit en svår
diskussion om hur SD ska bevakas, där flera tycker
som Lena Sundström att man ska visa hur främlingsfientligt SD är.
”Det var mycket oro på redaktionen. Vissa tyckte
att man som journalist också har ett samhällsansvar.
Och då blir det ett dilemma för den enskilde individen”, berättar Annika Anjou, nyhetschef på TV4
Nyheterna Malmö.
Annika Anjou läste Lena Sundströms bok Världens lyckligaste folk och bjöd in statsvetaren Anders
Sannerstedt till redaktionen. Han ansåg att SD var ett
demokratiskt parti och det rättade man bevakningen
efter. Och det blev inskrivet i ett protokoll att SD ska
bevakas som alla andra partier, efter relevant nyhetsvärde.
Björn Djurberg, reporter på i TV4 Nyheterna
Malmö, tolkar detta som att SD ska få komma till tals
när TV4 åker ut med sin valbuss, till exempel till
Landskrona, där partiet är som starkast.
Knepigt för kvällstidningarna
För kvällstidningarna i Stockholm har bevakningen
av SD varit knepig.
”Ingen förhåller sig normalt till SD”, säger Aftonbladets chefredaktör Jan Helin. ”De är ett problem,
eftersom de befinner sig något slags gränsland. De
kommer ur Bevara Sverige Svenskt, en nynazistisk
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miljö som de försöker lämna. Ett renodlat nazistparti
hade man varit tydligt emot även på nyhetsplats.”
Ändå andas Helins och Aftonbladets inställning till
SD ett märkbart avståndstagande, även om det inte är
formulerat i någon policy.
Aftonbladet har haft interna diskussioner om hur
SD ska bevakas och kommit fram till att partiet ska
vara med i de så kallade ”rutmönstren” med vad partierna tycker i olika frågor, på samma begränsade utrymme som de andra småpartierna FI och Piratpartiet. Det är i sig ett ställningstagande, eftersom SD var
det enda av dessa tre partier med siffror som visade att
de kunde komma in i riksdagen.
Expressen har allmänt en ”restriktiv policy”, särskilt på riksplanet, enligt chefredaktör Thomas Mattsson som säger att SD lokalt blir mer bevakade, där de
är stora, till exempel i Landskrona. Men på riksplanet
är det mera återhållet, i alla fall har det varit så fram
till intervjutillfället i juni 2010, enligt Mattsson.2
Eftersom Expressen tydligt ”är emot främlingsfientlighet” granskar man Sverigedemokraterna mer.
Det ligger i Expressens uppdrag, menar Mattsson:
”En vänstertidning skulle fokusera på klassperspektivet”.
Morgontidningar ligger lågt
På morgontidningarna i Stockholm verkar den
oskrivna policyn vara att inte ge SD mer utrymme än
vad de förtjänar.
2)

Thomas Mattsson intervjuades 2010-06-08.
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”I första hand bevakar vi riksdagspartierna”, säger
Henrik Brors, reporter och kommentator på Dagens
Nyheter.
”Vi ska skriva om partier utifrån vad de förtjänar
nyhetsvärderingsmässigt”, säger Martin Jönsson, redaktionschef på Svenska Dagbladet.
Inte heller Metro hade någon särskild policy för bevakningen. Till skillnad från många andra nyhetsredaktioner har Metro inte haft några särskilda möten
eller seminarier om bevakningen av SD. Men när man
gjorde upp med företag som gjorde opinionsundersökningar valde man att ha med SD ”eftersom vi förutsåg att det skulle kunna få en avgörande roll i valet”, säger chefen Per Gunne. I övriga bevakningen
har även Metro koncentrerat sig på riksdagspartierna.
Diskussioner och seminarier – även i Skåne
På redaktionerna i Skåne är diskussionen om bevakningen av SD inte ny. Sedan valet 2006 finns partiet i
32 av 33 kommuner och är en realitet i den vanliga
nyhetsbevakningen. Ändå har bevakningen diskuterats ingående på möten och seminarier och mellan reportrar och chefer.
På Sydsvenskan har det ibland varit ”eldiga diskussioner” mellan chefredaktören Daniel Sandström och
reportern Niklas Orrenius, som specialiserat sig på
SD.
”När vi rykt ihop har det handlat om att han vill
hålla nere mängden bevakning, medan jag tycker att
det finns en massa storys”, säger Niklas Orrenius som
menar att diskussionerna gjort att det växt fram en
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”informell policy” på tidningen, i alla fall den nyhetsbevakande delen.
Kulturredaktionen har en egen hållning. Där har
man låtit en debattör som är uttalat negativ till SD
göra en ”skrivbordsgenomgång” av SD, berättar
Orrenius som säger att det finns reportrar på tidningen som är influerade av den holländske forskaren
Cas Muddes ideer och anser att man ska tiga ihjäl sådana här rörelser.
”Mitt försvar att skriva mycket om SD är att vi inte
är en part som ska bekämpa det här partiet”, säger
Orrenius som inte bara haft stort inflytande på Sydsvenskans informella bevakningspolicy. Han har även
varit på ett flertal andra redaktioner och föreläst om
sina tankar om hur SD ska bevakas.
På Helsingborgs Dagblad togs det efter valet 2006
fram ett förslag till policy kring bevakningen av SD,
där det bland annat stod att SD ska bevakas utifrån
att de ofta har ”en agenda som är odemokratisk och
främlingsfientlig”. I förslaget till riktlinjer stod också:
SD levererar ofta förenklade lösningar på komplicerade
problem och söker gärna etniska svar på olika frågor.
Låt dem inte göra det utan vidare. Skriv aldrig om SD:s
pressmeddelande, motioner eller andra utspel utan kritiska frågor. Ifrågasätt siffror, fakta och påståenden. Ta
reda på vad som gäller innan du gör intervjun. Läs på!
Quick response och Expo hjälper gärna till …

Men det stannade vid att vara ett förslag. ”Vi kom
fram till att vi ska vara ’kritiskt granskande mot alla
partier’”, berättar chefredaktören Lars Johansson.
Och det verkar också vara den bild som gäller bland
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reportrarna, att SD ska bevakas utifrån vanlig nyhetsvärdering, det vill säga utifrån storlek, makt och inflytande.
Ungefär på samma sätt går resonemangen på Skånska Dagbladet, där det heller inte skrivits ner någon
särskild policy, annat än budskap som chefredaktören
skickat ut till redaktionen.
”Vi bevakar dem i princip som övriga partier, men
har ’speciell observation’ på dem, därför att de tenderar att glida över i typ hets mot folkgrupp och generaliserande omdömen som vi inte kan återge utan vidare. Vi ska också ligga lågt om de driver frågor lokalt
som inte hör hemma på den politiska nivån”, säger
chefredaktör Jan A Johansson.
Skånska Dagbladet har också haft konferenser om
bevakningen av SD med särskilt inbjudna föreläsare.3
Man har samlat alla reportrar och muntligen gått igenom vilken policy man ska använda sig av. Ändå får
chefredaktören nästan dagligen knepiga frågor på sitt
bord att ta ställning till, särskilt från insändarredaktionen. Liksom på Helsingborgs Dagblad är inställningen till SD hos Skånska Dagbladets reportrar tämligen avdramatiserad. Reportern Karsten Bringmark
säger att det som ”känns i huset är att man behandlar
dem som andra partier.”
Journalisternas bild av SD
Journalisterna i studien ombads beskriva Sverigedemokraterna. Svaren bekräftar att de har en starkt
3)

Däribland ett seminarium i Medieutbildarnas regi där jag själv medverkade.
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negativ inställning till partiet, vilket de heller inte försöker dölja. Så här svarar de:
Ett enfrågeparti som främst inriktar sig på invandringen.
De skiljer på folk och folk, anser inte att alla människor
har samma rättigheter i Sverige, tycker att invandrares
rättigheter ska begränsas.
Ett nationalistiskt parti vars främsta drivkraft är
motstånd mot invandring och mångkultur. Sveriges mest
illa omtyckta parti. Det är ingen djärv gissning att det är
minst lika starkt inom journalistskrået, om inte starkare.
Ett parti som har sin jordmån i ett missnöje och förespråkar homogenitet i befolkningen och därför är problematiskt. Man kan ifrågasätta om partiet verkligen
står för demokratiska värden.
En politisk rörelse som klätt sig i politisk skrud för att
framstå som något annat än ett enfrågeparti, som jag
tycker att det är. En samling löst sammansatta individer,
en produkt av sin historia, som agerar främlingsfientligt
och därför ska utsättas för hårdare granskning.
Ett parti som har ett väldigt smutsigt förflutet och
tvättat sitt program och sitt rykte.
Ett parti som spelar på människors rädslor och som
absolut inte står för människors lika rätt och värde i
samhället – och på det sättet är ett antidemokratiskt
parti. En antietablissemangsprotest, med vissa rättshaveristiska drag på det sätt att man inte litar på det som politiker och medier säger om invandringen.
Ett parti som har stark odemokratisk karaktär, i enskilda åsikter kring invandringspolitiken och minoritetsfrågor. De har gjort uttalanden som inte passar i det demokratiska statsskicket.
Ett klassiskt invandringsfientligt missnöjesparti. Ett
enfrågeparti.
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Ett populistiskt parti som rider på människors rädsla,
men som döljer sin egentliga värdegrund. SD är ett parti
som väldigt tydligt står för att alla människor inte har
samma värde.
Ett litet främlingsfientligt parti som är på väg in i
riksdagen.
Ett parti som gått från att vara en marginell, ganska
extrem politisk företeelse till att bli en politisk realitet.
Ett enfrågeparti där nästan alla frågor är kopplade till invandring och en antimuslimsk linje. Det finns stora skillnader mellan toppskikt och bredd, vad gäller rumsrenhet.
Ett parti som är sprunget ur en högerextrem rörelse
med nazistkopplingar som man försökt göra rumsrent.
Ett parti som kopplar invandringen till alla frågor.
Ett nationalistiskt missnöjesparti, som anspelar mer
på svenska kärnvärden än kasta-ut-dem-mentalitet.
Ett enfrågeparti inriktat på invandring, som har värderingar som få andra partier, eller inga andra etablerade
partier vill ta i.
Ett populistiskt nationalistparti, med uppenbart diskutabla rötter och med en politisk agenda som har väldigt hög tolerans inför främlingsfientliga åsikter
Ett nationalistiskt parti, sprunget ur en rörelse med
en enda fråga på agendan, att stoppa eller begränsa invandringen och skydda den svenska etniciteten från
främmande inslag.
Ett nationalistiskt parti som har en överromantisk
dröm att Sverige ska se ut som på 1940-talet, det ska inte
finnas några svarta i samhället utan det ska vara riktiga
svenskar och vi ska dansa till folkmusik och flaggor
överallt. De har försökt kidnappa Astrid Lindgrenbilden av Sverige. Ett populistiskt missnöjesparti som
har enkla lösningar på allting.
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Ett nationalistiskt, invandringskritiskt, främlingsfientligt och populistiskt parti.
Ett klassiskt populistiskt parti, av den typ som funnits länge i Skandinavien, som städat upp i sina dokument bland det som tidigare var rasistiskt och hets mot
folkgrupp. Men bakom den uppstädade retoriken döljer
sig folk som är otroligt aggressiva och kallar sina motståndare för landsförrädare och förföljer och trakasserar
med sms och mejl. Där skiljer de sig från övriga partier.
Ett parti som klart sticker av ifrån de andra, som man
måste ha extra uppmärksamhet på. Det gränsar till rasistiska uppfattningar. Det här med att alla människor inte
har lika värde, det finns där i botten hur mycket man än
försöker tvätta bort det.
Ett parti som har kunnat få framgång på frågor som
bottnar i att folk inte tycker att människor har lika
värde.
Ett nationalistiskt parti som överexploaterar en
fråga.
Ett enfrågeparti koncentrerat på invandringspolitiken. Ett missnöjesparti.
Ett nationalromantiskt parti. De vurmar extremt för
svenskheten och svenskarna. De tycker att svenskheten
ska härska i Sverige, en romantisering av nationalstaten.
Ett nostalgiskt parti som drömmer sig tillbaka till
Sverige som det var på folkhemstiden på 50-, 60-talet,
det var deras idealsamhälle. Att det inte är så längre skyller de på invandringen.
Ett enfrågeparti. Lösningen på alla problem är att
minska invandringen.
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Konklusion
Diskussionerna, seminarierna, mötena och föreläsningarna om SD har varit många på de svenska redaktionerna inför valet 2010. Ibland har åsikterna varit
starka, vissa reportrar vill ta aktivt avstånd från partiet. Men det som tycks gälla överlag är ett luddigt formulerat ”vi bevakar dem som andra partier av motsvarande storlek”, men med någon liten reservation
som har med främlingsfientligheten att göra.
Public service-medierna betonar att partiets främlingsfientlighet kan komma i konflikt med uppdraget
att värna demokratin och människors lika värde.
Även på TV4 finns en relativt negativ inställning,
liksom på de båda kvällstidningarna. På de stora morgontidningarna i Stockholm förekommer resonemang
om att inte ge SD uppmärksamhet i onödan.
I Skåne har upphetsningen kring SD lagt sig och
det har blivit en ökad betoning på att SD ska bevakas
som andra partier. Försök att skriva policy-riktlinjer
som tagit mer aktivt avstånd har kommit av sig.
Policyn sitter i väggarna, alla reportrar säger att de
vet vad som gäller, fast det saknas nedskrivna riktlinjer. Denna informella policy förmedlas via dagliga
samtal och diskussioner, möten och seminarier –
ibland via protokoll och mejl från chefen.
Det är ingen större skillnad i policy-inställning
mellan Stockholm och Skåne, annat än att man i
södra Sverige funderat över frågan under längre tid. I
Stockholm däremot, har bevakningen av SD blivit en
fråga som på allvar kommit upp på agendan först inför valet 2010.
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När cheferna och reportrarna i intervjustudien ombeds beskriva SD är det med negativt laddade ord.
Där finns ingen skillnad mellan Stockholm och Skåne
eller mellan chefer och reportrar, eller i några andra
dimensioner.
Få anstränger sig för att hitta ett värdeneutralt sätt
att beskriva SD, det vill säga ett sätt att beskriva partiet som dess företrädare skulle acceptera. Där torde
SD tydligt skilja sig från andra partier i svensk politik.
Journalisterna är tydligt emot SD. Det kan slås fast redan här.
Och det leder till nästa fråga, om det i sin tur påverkar hur man tolkar begreppet ”vanlig nyhetsvärdering” och ”bevakning efter relevans”?
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Kapitel 5. Nyhetsvärdering
En månad före valet 2010 dog Sten Andersson. Hur
stor nyhet var det att förstanamnet på Sverigedemokraterna lista och partiets enda heltidsanställda oppositionsråd var död? Sydsvenskan hade ett uppslag.
Aftonbladet nämnde det knappt. Skånska Dagbladet
toppade förstasidan med det och skrev en artikel, men
på morgonmötet dagen därpå var man överens om att
tidningen gjort för lite. Sten Andersson var en viktig
person för SD och hans bortgång kunde påverka valutgången. Andranamnet på listan var ”blekare”. Men
också för att Sten Andersson var kändis i Malmö.
I nyhetsvärdering är det mycket känslan som styr. I
grunden handlar det om att balansera sådant som är
viktigt och relevant att berätta, mot sådant som är
spektakulärt och intresseväckande.
Sten Anderssons död fyller båda kategorierna. Det
har politisk relevans, men det finns också ett mera allmänt intresse att läsa om att en lokal kändis avlidit.
Vad avgör om ett parti bevakas?
Denna klassiska uppdelning efter relevans och intresse kan användas för att sortera upp de svar som
ges i intervjuerna om vad som styr redaktionernas politiska bevakning.
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Uppdelningen brukar användas för att diskutera
skillnaden i nyhetsvärdering mellan olika typer av medier, där kriterierna är olika starkt betonade.
1. Relevans. EU-förslaget om nya jordbrukssubventioner kan vara svårförklarat och säljer inga tidningar men kan ändå bedömas som en viktig nyhet,
eftersom folk borde vara intresserade av det då det
kan ha stor ekonomisk betydelse för Europas lantbrukare. Sådana normativa överväganden finns med i nyhetsvärderingen hos morgontidningar och nyhetsprogram i public service.
2. Intresse. Artikeln om världens fetaste kanin har
ingen större betydelse för människors vardag eller för
samhället, men appellerar till människors nyfikenhet,
lockar publik och kan därför knuffa undan andra,
mer seriösa, nyheter. Sådana kommersiella överväganden märks tydligare hos kvällstidningar och infotainmentprogram.
Nyhetsintresset hos SD kan gälla både det som är
av samhällsintresse och det som kittlar nyfikenheten.
Relevans
”Med småpartier måste man göra en bedömning, är
det relevant och intressant? Ett parti med konstiga
åsikter kan vara kittlande att skriva om, fast det inte
har relevans. Då blir det reklam för dem om vi skriver,
istället för att vi hjälper folk med fördjupade kunskaper. När de dyker upp måste man bedöma om de kan
få något genomslag.”
DN:s Henrik Brors fångar in nyhetsvärderingens
dilemma, avvägningen mellan relevans och det som
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bara är ”kittlande att skriva om”. Och här visar sig en
tydlig skillnad mellan morgontidning och kvällstidning. Henrik Brors exemplifierar med en anspelning
på den uppmärksamhet SD fick i samband med Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet:
”Vissa skriver tio, femton sidor om dem under en
vecka. Andra är mer strikta och funderar över hur
stora de är och vilken betydelse de har.”
I intervjusvaren märks en skillnad mellan kvällstidningar å ena sidan, och morgontidningar och public
service å den andra.
På kvällstidningarna talar man mindre om pliktbevakning.
”Vi har en subjektiv nyhetsvärdering. En story är
en story”, säger Expressens chefredaktör Thomas
Mattsson.
Kvällstidningarna tycks mer styras av vilka nyheter
om SD som dyker upp:
”Vi har haft väldigt lite artiklar om dem nu på upploppet i valrörelsen. Det har inte kommit något som
vi kan se är relevant nyhetsmässigt”, säger Aftonbladets chefredaktör Jan Helin.
Uppståndelsen från hösten 2009 är förbi. Båda
kvällstidningarna tycks tycka att nyhetsrelevansen
kring SD i valrörelsens inledningsskede är låg. SD är
med i ”rutmönstren” där det redovisas vad partierna
tycker i olika frågor, men på samma nivå som Feministiskt Initiativ och Piratpartiet.
Hos morgontidningar, SR och SVT i Stockholm är
relevansresonemangen mera framträdande; i form av
kritik mot att framförallt Aftonbladet en period skrev
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för mycket, men också i funderingar kring vad man
måste berätta när valet nalkas.
Niklas Orrenius, reporter på Sydsvenskan, har
föreläst om SD på många redaktioner.
”Man märker när man kommer ut på redaktionerna att folk vill hitta ett skäl att välja bort SD. Jag
har en känsla av att man vill hitta ett skäl för att inte
ha med dem.”
Han nämner särskilt SVT som inte lät SD vara med
i utfrågningar och debatter med motiveringen att
dessa handlar om vad partierna gjort i riksdagen sedan förra valet.
”Det där med att utvärdera den gångna mandatperioden, det gör de väl till 20 procent. Men till 80
procent vad de ska göra härnäst. Folk är nyfikna och
har rätt att få veta vad ett sådant parti vill i olika frågor. Det tycker jag är en journalistisk bedömning.”
I valrörelsen läggs den normala nyhetsvärderingen
delvis åt sidan. Nu kommer det även in rättviseargument. Alla riksdagspartier – eller de partier som har
kommunal representation inom bevakningsområdet –
ska vara med i utfrågningar, debatter och ”rutmönster”. På redaktionerna bokförs och utvärderas partierna; och hamnar något av dem i bakvattnet försöker
man kompensera det. Sådana resonemang förekom
hos alla de intervjuade.
Problemet uppstår när ett parti utanför riksdagen
ser ut att komma in. Då finns det två alternativ:
1. Att hålla sig till den strikta regeln att bara ha med
riksdagspartierna.
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2. Att göra en nyhetsvärdering. Är det troligt att partiet kommer in? Är det intressant och relevant för
publiken att få veta vad partiet står för?
Inför valet 2010 valde SR, SVT och TV4 det första alternativet. SD togs inte med. Men i motiveringen angavs av SVT att man kan ändra sig om SD blir mer relevanta när det närmar sig valet. Med andra ord, om
SD:s frågor seglar upp och blir stora, om de andra
partierna sätter dem i centrum, då får de bli med.
Resonemanget är inte helt konsekvent, sett till tidigare tillfällen då nya partier kommit in i riksdagen:
• Miljöpartiet 1988
• Ny demokrati och Kristdemokraterna 1991
• Miljöpartiet 1994 (partiet återkom efter att ha varit utanför riksdagen en mandatperiod)
Valet 1988 präglades av döda sälar och efterdyningarna av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Miljöfrågan
dominerade stort och mycket talade för att Miljöpartiet skulle få en vågmästarroll i riksdagen och det var
öppet vilken regering de i så fall skulle stödja. Det
fanns många frågor att ställa till den ”nya” partiet.
Språkrören Birger Schlaug och Eva Goës bjöds in till
både radions och tv:s partiledarintervjuer. Partiet fick
visserligen inte vara med i den avslutande partiledardebatten men SVT ordnade en särskild duell mellan
folkpartiledaren Bengt Westerberg och Miljöpartiets
unga stjärnskott Åsa Domeij (SCB 1990:92).
Inför valet 1991 visade opinionsmätningarna att
både Kristdemokraterna och Ny demokrati skulle
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komma in i riksdagen. Båda fick vara med i utfrågningar och debatter. Hade man avstått, hade man
också avstått från att höra två partier som var väsentliga för regeringsbildningen och vars politik var relativt okänd för väljarna. Det hade inte blivit frågor till
Ian Wachtmeister om vilka krav han ställer på regeringen, eller till Alf Svensson om hur viktigt det är att
det införs ett vårdnadsbidrag.
Inför valet 1994 fanns väsentliga frågor att ställa
till Miljöpartiet, med tanke på kommande regeringsbildning och budgetsanering. Språkröret Birger Schlaug togs med i serien av partiledarintervjuer och fick
också vara med i SVT:s särskilda ekonomidebatt.1
SVT kan alltså inte hänvisa till att nya partier av
hävd inte tagits med. Snarare är det tvärtom. 2010 års
val var unikt i den meningen att ett parti kom in i riksdagen som inte varit med i någon av tv:s valdebatter
eller utfrågningar.
Rättvisematematiken och argumentet att utfrågningarna är ansvarsutkrävande, fick företräde framför det journalistiska intresset att informera väljarna
om det ”nya” partiet som var på väg in i riksdagen.
I journalisternas jobb ligger att berätta vad som är
på väg att hända i samhället. Att ett nytt parti är på
väg in i riksdagen, till exempel.
”Det ser konstigt ut om ett parti kommer in i riksdagen och vi inte har skrivit en rad om det. Då har vi
misskött vårt jobb och missat någonting som händer i

1)

Schlaugs medverkan i ekonomidebatten ansågs ha bidragit till att MP
gick framåt. Han hade tur med lottningen och nådde många tittare som
slog på för att titta på Aktuellt.
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samhället. Våra läsare skulle nog tycka att vi var irrelevanta om vi missar ett nytt parti på väg in i riksdagen”, säger Tobias Brandel, reporter på Svenska Dagbladet.
Och det verkar de flesta hålla med om. I valrörelsematematiken är det lätt för riksmedierna att förhålla
sig till riksdagspartierna, liksom för lokala medier att
förhålla sig till partier som röstats in i lokala församlingar. Men med nya partier blir det svårare.
”Valrörelsematematiken påverkar dem negativt
eftersom den i huvudsak inbegriper de befintliga riksdagspartierna”, säger Mats Knutson, reporter och
kommentator på SVT.
Hur gör man då? De flesta säger att man får ”nyhetsvärdera” dem utifrån den storlek och det inflytande de ser ut att få. Kan de få genomslag för sina
förslag? Ser de ut att bli vågmästare i riksdagen?
Då blir de relevanta. Det är alla överens om.
Men flera beskriver intresset för SD som spelteoretiskt, det vill säga vilken typ av regering som kan
komma att bildas vid en viss mandatfördelning i riksdagen. Med andra ord: medieintresset var större för
andra partiers inställning till SD, än för vad SD gjorde
eller tyckte.
Hur andra partier förhåller sig till SD har också betydelse.
Flera förklarar ett lågt nyhetsintresse för SD med
att om de andra partierna ignorerar dem, blir de inte
relevanta i debatten. Nyhetsvärdet minskar när de blir
ignorerade. I valrörelsen var det inget av de etablerade
partierna som tog debatt med SD, det var något man
aktivt undvek. Flera av de intervjuade journalisterna
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säger att det kraftigt minskade nyhetsintresset för SD.
Att SD hamnade utanför själva valstriden, gjorde
också att SVT stod fast vid att de inte skulle vara med
i den stora partiledardebatten.
Det var en smart taktik av de andra partierna. Medierna fokuserade på kampen mellan blocken. ”Det
fanns ingen anledning för de andra att dra in SD i
debatten”, säger Gösta Lempert, reporter på SR i
Malmö, som noterade att integrationsfrågorna, inför
valet 2010 var ”långt ner på dagordningen”.
Flera hänvisar i intervjuerna till mätningar som visar att integrationsfrågorna inte var särskilt intressanta för väljarna, vilket gjorde att nyhetsintresset för
SD minskade.
Annars säger de intervjuade cheferna och reportrarna ungefär samma sak om vad som gör att ett politiskt parti blir bevakat. Nyhetsvärdet ökar om de:
• lägger förslag som knyter dem närmare till den ena
eller andra sidan i politiken
• kommer med något nytt, som inte kommit fram
förut
• skapar kaos.
Vad man måste rapportera om?
Renodlar man resonemangen och försöker hitta en
linje för vad de intervjuade journalisterna anser att
man måste rapportera om ett parti som SD, landar det
i en allmän formulering om att ge medborgarna ”underlag för beslut”.
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I mera konkreta termer: att berätta vad partiet
gjort, om det hållit vad det lovat – och vad det är för
parti – egentligen.
Flera journalister nämner granskningar som gjorts,
av partiets aktivitet i fullmäktige och så vidare. Men
också granskningar av hur andra partier förhållit sig
till SD, till exempel effekterna av att man stänger SD
ute, och vilka beslut som gått i stå. En annan granskning har visat hur SD:s politik påverkar andra partier,
hur de anammat SD:s förslag.
Men också, självklart, att man ska rapportera om
hur partiet agerar i de kommuner där partiet har valts
in. Om riksmedierna i Stockholm betraktar SD med
en blandning av upphetsning och beröringsskräck, så
har journalisterna i Skåne och Blekinge alltmer gått
mot att se det som ett parti bland andra.
Flera beskriver i intervjuerna hur nyhetsintresset
för SD börjar bli ungefär detsamma som för andra
partier, det vill säga att man skriver om vad det tycker
och gör i konkreta politiska vardagsfrågor.
”Det är Helsingborgs största valfråga vad man ska
göra åt ångfärjetomten, där gamla färjestationen ligger. Där ska det byggas ett Marriott-hotell på 18
våningar och det är totalt uppror i staden. Där måste
SD också ha en åsikt eftersom de är tredje största
parti”, säger Helsingborgs Dagblads chefredaktör
Lars Johansson.
I vardagsbevakningen ligger att skriva om SD:s
budgetförslag i kommuner där de har inflytande, anser Johansson.
Tydligast har det varit i Landskrona, där SD haft
ett slags vågmästarroll.
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”Där har vi till exempel bevakat vem de förordar
som entreprenör för en stadsrestaurang. Typiskt vanliga kommunala frågor. Men naturligtvis när de röstar
nej till moskébyggen, har det ett lite större nyhetsvärde”, säger Lars Johansson.
I intervjuerna ges också andra exempel på där det
inte går att avstå från att rapportera, hur gärna man
än skulle vilja.
Kontroversiella förslag, kan man vara tvungen att
rapportera om, eftersom de blir omdebatterade, eller
”snackisar”.
Har SD ett torgmöte som det blir kravaller kring,
är det svårt att välja bort. Särskilt om det blir avspärrningar i stan och påverkar trafiken. Då vill ju folk veta
orsaken.
När sverigedemokrater blir misshandlade eller trakasserade, ska man berätta om det, säger flera. Men
det bjuder emot. Det passar liksom inte in i bilden av
partiet att tycka synd om dem och se dem som offer.
”Det är ovanligt att se snyftreportage om sverigedemokrater som blivit utsatta för politiskt våld medan
du kan se det direkt med andra företrädare”, säger
Skånska Dagbladets Jan A Johansson.
Intresse
Rubriken Jag är för människors lika värde är inte lika
tacksam som Muslimerna är Sveriges problem, säger
TV4:s Lena Sundström som förklaring till hur medierna lockas av provocerande uttalanden och oneliners.
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Sådant som skapar konflikt och starka känslor,
kittlar människors intresse. Och det har betydelse i
valet av nyheter. När SD har torgmöten är mediernas
intresse svalt. Men när vänsteraktivister är där och
kastar sten på dem, då uppstår en dramatisk händelse,
som är lättbegriplig och spännande att berätta om.
”Har du ett torgmöte på Gustaf Adolfs torg och
det blir 20 polisbilar och stenkastning så är det klart
att det är en stor nyhet för det är våld”, säger Björn
Djurberg, reporter på TV4 Nyheterna Malmö. Hade
torgmötet skett i lugn och ro hade det inte blivit rapporterat, resonerar han.
AFA gör SD en tjänst när de är där och ställer till
bråk. Det noteras i många av intervjuerna. Några
säger att man försöker hålla tillbaka bevakningen av
denna typ av händelser.
Just att SD skapar konflikt och starka känslor,
nämns av många i intervjuerna som något som gör
dem nyhetsintressanta. De främlingsfientliga inslagen
ökar intresset. SD är Sveriges minst omtyckta parti.
De framkallar negativa känslor, och det väcker intresse. Det nämns av flera i intervjuerna.
De finns en tydlig vi-och-dom-dramaturgi, säger
Lena Sundström. Det är lättbegripligt. Invandrarfrågan polariserar och engagerar därmed också.
Att de skapar politiskt kaos, ökar intresset. Några
av de yngre journalisterna säger att det vore bra om
SD kom in, för det skulle bli roligare att bevaka politiken då, för det skulle hända mer. De skapar bråk,
stridigheter och konflikter. De är yviga, beter sig konstigt. Kort sagt: de är mer intressanta för de är så annorlunda.
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De är mer dramaturgiskt tacksamma att göra storys på än klimatfrågan. Det finns mer storys kring SD
än kring KD, menar Daniel Sandström på Sydsvenskan.
Kändisfaktorn har också stor betydelse för att
väcka mediernas intresse. Många nämner Gudrun
Schyman som exempel. Hon är en känd person som är
bra på att hantera medier och det har gjort att hennes
parti, FI, fått så stor uppmärksamhet i förhållande till
sin storlek. Men också Ny demokrati som hade två
karismatiska kändisar i ledningen ges som exempel på
betydelsen av att ha kända företrädare.
Nyhetsintresset för SD har ökat när Jimmie Åkesson blivit känd för svenska folket.
Vissa partier får stort utrymme i sina profilfrågor,
till exempel FP om skolan. FI väckte intresse när det
bildades för att dess agenda intresserade journalisterna som trodde att det kunde komma att påverka
politiken och ”röra om i grytan”.
Ett politiskt parti kan också komma ”rätt i tiden”
– och få bonusuppmärksamhet i medierna därför att
de driver en fråga som just då intresserar medierna,
där nämner flera Piratpartiet som ”hade intressanta
förslag i FRA-debatten”.
Ett parti kan få uppmärksamhet om det anknyter
till nyhetshändelser. Blir det bråk i Rosengård, kan SD
spela på det och komma med i nyhetsrapporteringen,
säger en av Malmöjournalisterna.
Mediernas intresse för nyheter, påverkas också av
vad de bedömer intresserar publiken, och inför valet
2010 var det inte invandringen.
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Sådant som bryter mot vad som förväntas av politiker, blir också nyhet. Det kan vara politiker som
mordhotar journalister eller skattefuskar.
Flera nämner att det finns stort nyhetsvärde i levasom-man-lär-faktorn. I SD:s fall skulle det vara att
man tar emot bidrag man själv är officiellt emot. Eller
att man är emot invandring och är gift med en thailändska, eller talar om muslimernas kvinnoförtryck
och själv slår kvinnor.
Politiska avslöjanden ska relateras till vad man står
för politiskt, vad som förväntas. Visst är det intressant
om Jimmie Åkesson sjunger stötande visor men ännu
mera intressant om det varit en partiledare i ett annat
parti.
Ju mer oväntat, desto större nyhet. Om M splittras
i en kommun är det en större nyhet än om SD gör det,
för det senare är mer förväntat.
Egna nyheter har stort prestigevärde för redaktionen. Och de brukar ofta ges extra stort utrymme.
”Vi tenderar att överbevaka våra egna storys”, säger Anne Lagercrantz på TV4.
Flera resonerar om värdet av att avslöja att Åkesson sjungit en nidvisa om mordet på Olof Palme.
Vissa tycker att det var vad man kunde förvänta sig,
medan andra tycker att det är bra att det avslöjas
vilka värderingar han egentligen har.
I resonemangen är det flera som säger att SD:s
egentliga agenda borde ”avslöjas”, att det är journalisternas uppdrag att berätta vad de står för – egentligen.
Att man särskilt ska granska SD motiveras av flera
av att partiet ”utmanar det demokratiska systemet”.
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Hur stort är nyhetsvärdet?
Av dem som intervjuades svarade många att nyhetsvärdet hos SD inte är så stort. Det som sägs dra ner
nyhetsvärdet är:
• att de hamnat i skuggan av kampen mellan blocken
• att de andra partierna ignorerar dem, SD är utanför debatten
• att integrationsfrågorna hamnar långt ner på listan
av vad som intresserar väljarna
• att de inte gör så mycket som väcker mediernas intresse
• att medierna inte vill ge dem extra ”draghjälp”,
som i fallet med Ny demokrati.
Så gott som alla tycker att man ska ta hänsyn till om
opinionsmätningarna tyder på att ett parti är på väg
in i riksdagen, särskilt om flera mätningar i följd visar
det. Niklas Orrenius tycker att gränsen borde gå vid
3 procent.
Konklusion
Inför ett val kompletterar nyhetsredaktionerna sin
vanliga nyhetsbevakning med pliktbevakning som
styrs av rättvisetänkande. I riksmediernas pliktbevakning ingår riksdagspartierna. Hur man ska bevaka ett
nytt parti på väg in i riksdagen avgörs av vanlig ”nyhetsvärdering”, där partiets siffror i opinionsmätningar vägs in.
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Nyhetsrelevansen avgörs bland annat av om partiet ser ut att få en problematisk politisk roll, till exempel som vågmästare i riksdagen.
Nyhetsintresset påverkas av om partiet väcker
känslor, skapar konflikt, har kända företrädare och
beter sig annorlunda.
SD:s siffror inför valet 2010 pekade på att det
skulle komma in i riksdagen och där få en problematisk vågmästarroll, vilket också noteras av de flesta intervjuade. De beskriver också hur partiet väcker känslor, skapar konflikt och beter sig annorlunda. Partiledaren har blivit känd för allmänheten. Vissa säger
att det är särskilt angeläget att granska SD eftersom
de utmanar demokratin. Konflikten som skapas kring
SD är lättbegriplig. Partiet är relativt nytt som potentiellt riksdagsparti.
SD får nästan full pott om man bockar för kriterierna för traditionell nyhetsvärdering. Ändå argumenterades för en återhållen bevakning. I utfrågningar i
radio och tv togs de inte med alls, vilket var första
gången för ett parti på väg in i riksdagen. I tidningars
”rutmönster” jämställdes de med de inte alls lika riksdagsaktuella småpartierna FI och Piratpartiet.
Kampen mellan de två blocken och att de etablerade partierna undvek att debattera med SD, eller på
annat sätt dra in SD eller dess hjärtefrågor i valrörelsen, medverkade till detta, menar flera av de intervjuade. Inte heller inträffade så många ”händelser” kring
SD i valrörelsen som hade nyhetsintresse, bortsett från
diskussioner om ifall Alliansen kunde tänka sig att
bilda regering med stöd av SD och om valfilmen som
TV4 stoppade.
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Men det kan också finnas andra faktorer som påverkar, till exempel att journalisterna ogillar partiet
och tycker att det är problematiskt att hantera.
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Kapitel 6. Särbehandling
Nej till islamisering!
Ja till kyrkliga skolavslutningar!
Vi behöver din röst i kyrkovalet på söndag!
Så fort Daniel Sandström fick annonsen på sitt bord
bestämde han sig för att stoppa den. Annonsen som
SD ville publicera i Sydsvenskan inför kyrkovalet
2009 hetsade mot muslimer, ansåg Sandström.
Men han hade inte förutsett efterspelet.
”Det kom ett pressmeddelande efter två minuter,
som liksom låg färdigt och klart att skickas ut i
samma ögonblick som jag hade fattat det här beslutet.”
Det var uppenbart att SD räknat med att annonsen
skulle bli stoppad, för att få uppmärksamhet i andra
medier.
”En halvtimme senare hade jag Sydnytt nere i foajén”, berättar Daniel Sandström.1
Reklamvärdet blev därmed dubbelt för SD.
”Jag var ju tvungen att förklara för läsarna vad
som hade hänt. Jag var till och med tvungen att upprepa vad de hade velat säga. Vilket gjorde att de slapp
betala för en annons vars budskap de ändå fick återgivet i tidningen.”
1)

Sydnytts inslag sändes 2009-09-17. Resumé uppmärksammade händelsen 2009-09-18.
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Daniel Sandström tror att det är medveten strategi
från SD som svenska medier kommer att få se mer av.
”De är väldigt intresserade av var gränsen går. Det
är win-win för dem. Om de får in annonsen i tidningen så har de fått ut budskapet, blir den stoppad
har de ändå fått ut budskapet.”
I den aktuella annonsen var det formuleringen ”nej
till islamisering” som gjorde att den stoppades.
”Det är en rätt subtil typ av budskap, därför att islamisering är ett ord som täcker in det där att använda
slöja, alltså muslimsk sedvänja. Hade man sagt stoppa
islamiseringen som politisk rörelse, så hade jag haft
mycket svårare att säga nej men det här är inte acceptabelt. Islamism är en politisk ideologi. Islamisering är
kulturellt beteende. Religionskritik är legitimt. Hets
mot religionsutövare är inte legitimt.”
Annonsering
När jag intervjuar TV4:s Lena Sundström den 15 juni
2010 är hon öppet kritisk mot den egna kanalens beslut att låta Sverigedemokraterna annonsera. Hon menar att TV4 kommer att råka ut för samma sak som
Sydsvenskan.
”Om de är riktigt smarta, så fläskar de på med ett
budskap som är hets mot folkgrupp, eller på gränsen,
och så stoppas annonsen. De slipper betala för annonsen och så få de massiv publicitet i all media som berättar vad som stod i annonsen. Så något som egentligen skulle ha blivit en liten annons i Sydsvenskan
kan plötsligt bli en riksnyhet.”
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Lena Sundström, som skrivit mycket om hur
Dansk Folkeparti påverkat politiken i Danmark, jämför med vad som hände där. Hon tror att SD kommer
att efterlikna Dansk Folkepartis reklamfilmer där de
målar upp en konflikt mellan inhemsk idyll och det
muslimska hotet. Och det kommer TV4 inte att
sända.
”Då kommer TV4 att få ett problem och då får
man en jättedebatt på halsen där Sverigedemokraterna säger ’vi är censurerade, vi är underdogs, vi är
stoppade’.”
Om man sänder annonsen då?
”Då är man å andra sidan med om att normalisera
och legitimera den här typen av hets som det ändå
handlar om, där man förenklar verkligheten och låter
påskina att det finns två sorters människor. Det är de
goda, de är ljusa, och de onda och de är muslimer och
mörka.”
Hade Lena Sundström fått bestämma hade hon
sagt tydligt nej till all annonsering från SD i TV4.
”Ja, eftersom jag anser att de är ett främlingsfientligt anti-demokratiskt parti. De verkar inte för alla
människors lika rätt och värde.”
De flesta tidningar har tidigare haft ett generellt
stopp för SD:s annonser, hävdar hon. Och hon ser inte
vad hos partiet som ska ha förändrats så att det motiverar en ändring.
Frågan har diskuterats på möten inom TV4, där
många tyckt starkt för eller starkt emot, berättar
Anne Lagercrantz på TV4, som själv är kluven till
kanalens beslut att låta SD annonsera, eftersom ”tv är
ett stå starkt medium”.
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”Jag tror man kopplar reklam, oavsett avsändare,
till TV4, till DN eller till Svenskan – till medier. Jag
tror att det kan bidra till att legitimera åsikter som de
flesta tycker illa om eller känner sig kränkta av”, säger Anne Lagercrantz.
Lena Sundström intervjuades vid två tillfällen. Vid
det första, den 15 juni, trodde hon alltså att SD skulle
göra en reklamfilm där muslimer ställs mot svenskar
som var så utmanande att TV4 skulle stoppa den.
Det var också vad som sedermera hände. I SD:s
valfilm visas hur en grupp kvinnor klädda i burka
tränger undan en äldre svensk kvinna med rullator, i
en kapplöpning om välfärdspengarna. Filmen stoppades av TV4 med motiveringen att den var hets mot
folkgrupp. SD fick stor uppmärksamhet kring detta,
gjorde en ny version av filmen till TV4 och lade ut den
”ocensurerade” på nätet, där den blev sedd av många
nyfikna.
Enligt Lena Sundström hade SD ingenting att förlora på att ta fram en film som blev stoppad av TV4.
”Sverigedemokraterna är väldigt strategiskt skickliga för de vet att ett av deras starkaste kort är att
spela underdogrollen, att de är censurerade och stoppade”, säger hon.
TV4 sa nej till SD:s annonser inför EU-valet. Och
man borde ha hållit sig till den linjen, tycker Lena
Sundström.
Hösten 2009 meddelade Aftonbladets chefredaktör
Jan Helin att tidningen inte kommer att ta in några
annonser från SD inför valet. Där skilde sig Aftonbla-
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det från till exempel DN, Svenska Dagbladet och Expressen, som inte sa kategoriskt nej.
”Att jag inte vill ta in deras annonser handlar om
att jag inte vill göra mig till en del av Sverigedemokraternas mycket skickligt orkestrerade kampanj för att
tvätta bort sin extremistiska stämpel. Som de själva
säger, deras partibok är egentligen Astrid Lindgrens
barnböcker. Jag vill inte göra mig till del av en sådan
kampanj.”
”Det är att vilseleda vad Sverigedemokraterna har
för värdegrund. I vart fall så länge jag läser partiprogrammet och kan se att det här är i allt väsentligt exakt samma värdegrund som man hade när man var ett
skinhead-parti på 1980-talet”, säger Jan Helin.
Detta ledde till en principiell debatt bland publicister, där Svenska Dagbladets redaktionschef Martin
Jönsson var en av flera som kritiserade Helins motivering:
”Detta har jag haft långa diskussioner med Helin
om, han säger att undertexten i den här annonsen är
skum, ’de menar egentligen något helt annat än vad
som står’. Jag förstår vad det är för något som han vill
åstadkomma. Han vill göra en opinionsmarkering.
Men mitt sätt att se det är att om man börjar ge sig in
och tolka vad man tror att folk egentligen menar, då
är man inne på väldigt farlig mark, därför att då blir
man något slags antydd smakdomstol, om man ska
börja gissa tolka och läsa mellan raderna.”
”Om man börjar begränsa tryckfriheten på olika
sätt, så gör man sig mer sårbar för att andra kan ge sig
in och begränsa vår tryckfrihet. Kommer det en helt
laglig, icke-stötande annons, så är det svårt att veta på
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vilka grunder man ska säga nej till en sådan annons”,
säger Martin Jönsson.
Aftonbladets beslut uppmärksammades i andra
medier, bland annat fick Jan Helin svara flera gånger
i tv om inte detta var i strid mot yttrandefriheten.
”Jag skiljer tydligt på debattinlägg och annonser.
Alla tidningar har annonspolicys, det finns annonser
man inte tar in av ett eller annat skäl. Det i sig är inte
en yttrandefrihetsfråga. Jag utövar min yttrandefrihet
genom att säga, de här annonserna vill jag ha och de
här inte. Men debattartiklar tycker jag är något annat.
Ska man stoppa Sverigedemokraterna från att föra
fram sina argument i offentligheten? Det tycker jag
inte”, säger Jan Helin.
Allt detta leder indirekt till att SD får sitt största genombrott i medierna. När Helin pressas kring sitt beslut, uppmanar han Jimmie Åkesson att skriva en debattartikel i Aftonbladet, där han berättar om partiets
värdegrund.
Det gör Åkesson, vilket leder till enorm uppmärksamhet i medierna.
SD:s stoppade annonser är tydliga exempel på det
som brukar kallas Streisandeffekten, fenomenet att
själva försöket att censurera information istället leder
till att spridningen av den ökar kraftigt. Termen kommer av det som hände när skådespelerskan Barbra
Streisand 2003 försökte få bort en bild på sitt hus från
en webbplats med tusentals andra bilder som dokumenterade erosion på Kaliforniens kust. Publiciteten
kring detta lockade hundratusentals nyfikna att gå in
på hemsidan och titta på just den bilden.
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Även andra har hamnat i bryderi när SD kommit
med annonser.

SD-annons som SvD tar in, men inte DN.

Den 17 september, två dagar före valet, var det meningen att båda morgontidningarna i Stockholm
skulle ta in denna annons från SD. Svenska Dagbladet
tar in den, men inte Dagens Nyheter som stoppar annonsen med motiveringen att den ”i sin helhet var rasistisk” (Dagens Media 2010-09-17).
Svenska Dagbladet gjorde inte samma bedömning
som DN, trots att man har samma typ av annonspolicy i grunden. I den intervju jag gjorde med Svenska
Dagbladets redaktionschef Martin Jönsson flera
veckor före annonsbeslutet beskriver han tidningens
principiella hållning.
”Vi har en annonspolicy, generellt. Vi tar inte in sådant som är olagligt, sexistiskt, hets mot folkgrupp
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och så vidare. Om det kommer en annonsbokning
från Sverigedemokraterna som bedöms kunna vara
känslig, så får vi titta på den”, säger Jönsson.
Så resonerar även Expressen.
”Vi har inte fattat beslut om något annonsförbud.
Vi prövar det som andra åsiktsannonser. Det är ett utgivarärende”, säger Thomas Mattsson, som minns att
han en gång stoppat en SD-anknuten annons på webben, men inte varför.
”Jag tror att det gällde invandring. Och jag tror att
också partiet varit glad för att den inte publicerades.”
Uppståndelsen blev stor när Aftonbladet sa nej till
SD:s annonser. Samtidigt har en annan stor, riksspridd
tidning stått fast vid att fortsätta vägra släppa in SD
på sina annonssidor, utan att det väckt något större
rabalder.
Metro motiverar sitt nej till SD:s annonser på annat sätt än Aftonbladet.
”Vi motiverar det väldigt enkelt, vi är en tidning
som lever på annonsintäkter och våra kunder vill inte
ha Sverigedemokraterna bredvid sig i annonsmaterialet”, säger Metros chefredaktör Per Gunne.
Bedömningen är strikt kommersiell, säger Gunne.
Och det verkade som om den motiveringen var lättare
för andra att acceptera. SD:s pressmeddelanden om
att de stoppats från annonsering i Metro, vann ingen
större genklang i den offentliga debatten.
Flera andra mediechefer säger att man vill kunna
säga nej till annonser som är stötande, även om de
inte är direkt olagliga.
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På Skånska Dagbladet, har chefredaktören Jan A
Johansson fått in flera annonser från SD han inte kunnat publicera:
”Jag har gått in och tagit bort avsnitt i annonser,
flera stycken. Det har framförallt varit generaliserande omdömen och där man försåtligt kopplat
brottslighet till invandring och därmed gett sken av
att brottslighet har en koppling till invandringen allmänt sett. Det är inget som jag kan tänka mig att publicera.”
Johansson har även tagit bort formuleringar som
inte varit direkt olagliga, och inte heller felaktiga.
”Man har också haft en typ av annons som jag
stoppade nyligen där det står att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det är ju visserligen
sant när det gäller vissa brott men de är lika underrepresenterade när det gäller andra brott typ alkoholrelaterade och så. Det är ju inte något direkt felaktigt
påstående men man väljer bara en del av sammanhanget.”
Insändare och debattartiklar
Ibland sägs skämtsamt att den vanligaste insändaren
är från en sverigedemokrat som klagar över att han
inte får komma till tals. Och ungefär så beskrivs inflödet på flera av tidningarnas insändarsidor, framförallt
i södra Sverige.
Många insändare refuseras då de innehåller svepande och illa underbygga påståenden om invandrare
och brottslighet. Insändare som innehåller sådan statistik, beskriver flera av de intervjuade som ett pro-
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blem, eftersom man då måste läsa på och kontrollera
vad som är sant, för att veta om insändaren går att
publicera.
Helsingborgs Dagblad har en policy som gör att
det går att säga nej till många SD-inlägg på de lokala
insändarsidorna, berättar Lars Johansson.
”På lokalsidorna ska lokala frågor diskuteras och
där har till exempel Sverigedemokraterna försökt diskutera flyktingfrågor och sådant. Men det tar vi inte
in på lokalsidorna eftersom det ska vara lokala frågor.”
Även på Skånska Dagbladet avstår man från att
publicera en del av det som skickas in från SD:s anhängare. För debattartiklar gäller relevans, att ämnet
inte ska vara uttjatat, säger tidningens chefredaktör
Jan A Johansson.
Sverigedemokrater är flitigare insändarskribenter,
än befolkningen i gemen. Det säger flera av de intervjuade. Veckorna före valet kom det till Skånska Dagbladet i snitt tio insändare varje dag med budskapet
”rösta på SD”, enligt Jan A Johansson.2
Många av dem var sådana, att de inte gick att publicera.
”Insändare jag stoppar är naturligtvis de som är direkt hets mot folkgrupp, som är direkt rasistiska men
också de som har generaliserat omdöme när det förekommer. Men jag kan också stoppa insändare som jag
ser själv utifrån min kunskap att hela insändaren är
byggd på felaktig fakta helt enkelt”, säger Jan A
Johansson.
2)

Intervjun gjordes 17 september 2010.
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”Jag tycker inte det finns någon anledning att ta in
insändare där hela utgångspunkten i grunden är felaktig.”
Anhängarna kan ibland uppträda hotfullt och aggressivt när tidningen inte publicerar deras insändare.
Johansson berättar om ett tillfälle när han refuserade
en aktiv sverigedemokrat.
”Jag stoppade en insändare. Jag pratade med skribenten och talade om att vi stoppat den och jag talade
dessutom om för honom att han var stoppad för all
evighet och då blev jag sms-bombad efter det i flera
veckor, och utmålad som yttrandefrihetens dödgrävare.”
Insändare som handlar om invandrare och brottslighet refuseras ofta. Många av de SD-insändare som
publiceras handlar om att de inte tillåts säga som det
är.
”Det är ett vanligt innehåll att sanningen i landet
förtigs och att media är en av de värsta att hjälpa till
att förtiga sanningen”, säger Jan A Johansson.
Skånska Dagbladet tar in sådana insändare med
jämna mellanrum, men håller tillbaka för att det inte
ska bli för tjatigt.
Insändarproblematiken gäller i första hand lokaltidningarna i Skåne. De stora tidningarna i Stockholm
publicerar inte särskilt mycket från SD:s anhängare i
sina pappersutgåvor. Däremot kidnappas ofta mediernas kommentarsfunktioner på webben av SD-sympatisörer. Det tycks alla ha problem med, som öppnat
för sådant på nätet.

Kapitel 6. Särbehandling | 131

”SD är nog det mest aktiva partiet, även när det
inte är val när det gäller att mejla insändare och att
skriva kommentarer på nätet”, säger Jan A Johansson.
Kommentarsfunktion
För den som skriver om SD kan det ibland bli riktigt
obehagligt, berättar Tobias Brandel, reporter på SvD:
”Det är inte särskilt kul att under ens artiklar så
står en massa rasistiska kommentarer. Jag vet att det
finns reportrar som reagerat väldigt starkt när de skrivit en artikel med namn under så ligger en harang av
rasistisk propaganda.”
”Sverigedemokratiska anhängare är ju väldigt aktiva på nätet. Jag tror det finns en liten kärna på några
personer som är väldigt aktiva som går in på dagstidningarnas sidor och kommenterar. De har en tendens
att kommentera allting, fast det inte har med invandring att göra. De här kommentarerna dyker upp överallt.”
Svenska Dagbladet – och flera andra stora medier
– har hanterat problemet genom att låta ett särskilt
företag, Interaktiv Säkerhet i Varberg, rensa bland
nätkommentarerna.
”Vissa artiklar kan vi inte ha kommentarer på,
Israel-Palestina kan man inte lägga ut. HBT-frågor
kan man sällan göra det, då vet man att det spårar
ur”, säger Tobias Brandel.
Många av de intervjuade reportrarna beskriver en
känsla av att få sina artiklar nersmutsade av olustiga
kommentarer. Tobias Brandel beskriver hur det gör
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att reportrar är mer benägna att stänga av artikelkommentarerna än vad cheferna är.
”Det finns en konflikt mellan reportrar och ledning. Ledningen driver det här med interaktivitet med
läsare. Och det är vi ju alla med på. Men som reportrar så ser vi att under de artiklar som vi skriver så står
det rena, rasistiska påhopp tills de har rensats bort
och det diskuterar vi mycket.”
Tidningarna i Skåne har haft stora problem med nätkommentarer kring allt som har med SD, invandring
och brottslighet att göra:
”Vi har inte kommentarer på allt som handlar om
Landskrona och brott. Det spårar ut efter två minuter”, säger Lars Johansson, på Helsingborgs Dagblad.
Tidningen har infört ett inloggningssystem, så man
måste logga in för att kommentera. Det har sanerat
ganska mycket. Lars Johansson beskriver de problem
man tidigare hade:
”Om en treåring blir påkörd och dödad i Landskrona så får man en kommentar direkt, det vet man ju
hur de jävla blattarna inte bevakar sina barn, rätt åt
dem. Det finns så mycket hat i de här kommentarerna
så du kan inte tänka dig. Ibland stänger vi av [kommentarsfunktionen] helt från början och ibland har vi
järnkoll på det direkt. Sen vi införde inloggningssystemet har det blivit bättre.”3
Även Skånska Dagbladet har haft stora problem
med att hantera nätkommentarer av det här slaget.
3)

Sedan intervjun gjordes har Helsingborgs Dagblad infört förhandsmoderering på alla kommentarer.

Kapitel 6. Särbehandling | 133

”Där har vi i princip dagliga bekymmer med att
kommentatorsfunktionen på något sätt ’kidnappas’
av Sverigedemokrater eller personer som är ännu mer
extrema. Där vi alltså får gå in och stryka kommentarer”, säger tidningens chefredaktör Jan A Johansson.
Skånska Dagbladet har inte anlitat något externt
företag som rensar bland kommentarerna, utan gör
det själva ”manuellt”.
”Jag tycker vi har kontroll över det. Men vi har
också lärt oss som andra tidningar att vissa artiklar
med en viss typ av ämnesinnehåll där lägger vi ingen
kommentarsfunktion för vi vet att det spårar ur omedelbart.”
Vilken typ av artiklar?
”Det är framförallt artiklar som rör invandringen
och brottslighet. Och kravaller, bränder och stenkastning som vi har i Rosengård.”
De som kommenterar dessa artiklar kan vara nitiska i att berätta om sådant som reportern av pressetiska skäl undvikit att nämna.
”Om man skriver om något brott, något åtal, rättegång där vi inte på något sätt har angett någon etnisk
tillhörighet så är det väldigt vanligt att i kommentarerna plötsligt så dyker det upp, det kan till och med
dyka upp namn. Där har vi två möjligheter, det ena är
att stänga av den [kommentarfunktionen] om vi säger
att den spårar ur eller också gå in och klippa i den.”
Hur kan ni veta att det spårar ur?
”Ja, ja. Vi är i Skåne sörru. Vi vet ju att vissa ämnen triggar igång ett helt gäng som inte gör något annat om dagarna än att syssla med detta.”
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Nyhetsbevakning
Medierna särbehandlar SD även i nyhetsbevakningen.
I vissa delar får SD en överdriven bevakning, i andra
hålls den tillbaka.
Bilden blir tämligen samstämmig när de intervjuade journalisterna får beskriva vad med SD som blir
överbevakat, det vill säga får mer uppmärksamhet än
vad som är sakligt motiverat.
• De är spektakulära, skapar konflikt och väcker
starka känslor.
• När SD:s torgmöten möts med stenkastning blir
det en händelse som det rapporteras om. På så vis
samspelar de med sina värsta motståndare – och
får därigenom uppmärksamhet.
• Det har också varit på modet att granska och avslöja SD. Partiet passar in i rollen som det onda och
hotfulla i den mediala dramaturgin. Det passar synen på det egna uppdraget att avslöja sådant som
hotar demokratin.
Särskilt angeläget att granska SD
I nyhetsvärderingen har SD traditionellt haft rollen
som det onda och hotfulla, något som ska granskas
och avslöjas. Det är ett tydligt tema i många av intervjusvaren.
Kvällstidningarna går längst i de resonemangen.
Jan Helin anser att Aftonbladet har en ”publicistisk
uppgift” att visa deras värdegrund. Thomas Mattsson
anser att Expressen har en ”ideologisk plikt” att uppmärksamma SD, eftersom tidningen har ett ”demokratiskt uppdrag vad gäller främlingsfientlighet”.
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Sådana resonemang återkommer hos flera av de intervjuade.
”Sverigedemokraterna faller inom den granskande
ramen mycket mer eftersom de utmanar det demokratiska systemet”, säger Daniel Sandström, Sydsvenskan.
Känslor, konflikt och dramatik
Det finns också annat hos SD som passar mediernas
nyhetsvärdering, form och dramaturgi. Sydsvenskans
reporter Niklas Orrenius berättar om en av många
heta diskussioner med chefredaktören Daniel Sandström, där detta kom upp:
”Då sa han, du får tänka på att det är lätt att bevaka Sverigedemokraterna. Det är svårare att skriva
om Cop 15, Köpenhamnsmötet om miljön, och då
gick jag i taket. Men jag förstod vad han menade, och
i efterhand så var jag glad att han sa det. Därför att
det är lätt rent journalistiskt, det är bara att plocka
ner frukterna. Det finns alltid en konflikt, det finns
alltid avhoppare, det finns alltid någon som liknar någonting med nazism och så där.”
Partiet är så avvikande att det är lätt göra nyheter
på det, säger Orrenius:
”Knasfaktorn, eller avvikelsefaktorn, är så otroligt
stark i Sverigedemokraterna.”
Detta tar många upp i intervjuerna, det är lätt att
plocka ner frukterna och få till en spännande rapportering kring SD, särskilt kring det som är spektakulärt, knasigt och avskytt.
”Journalistiken vill väcka känslor. Och det här är
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Sveriges överlägset mest hatade parti”, säger Per
Lärka, chef vid SVT Sydnytt i Malmö.
”Man får skarpare uttalanden. De är tydligare än
de andra partierna, de är fräckare än de andra partierna, de är mer högljudda än de andra partierna. Det
finns en dramaturgi där, som jag tror spelar in”, säger
Gösta Lempert, SR.
I likhet med många andra av de intervjuade, nämner Lempert de bråk som brukar uppstå när SD framträder offentligt, händelseburna konflikter som kan
skapa en stark spänning, framförallt i radio- och tvinslag:
”Jag gjorde en intervju med deras ideolog i Kävlinge samtidigt som det var demonstrationer utanför
fönstret. Det blir en laddning som är oproportionell.
Det handlar inte så mycket om vad de gör, utan om
den polarisering de skapar. Så kommer AFA som på
beställning så har du en naturlig dramaturgi. Det går
alltid igenom i pressen.”
Konflikterna som uppstår kring SD kan därför få
mer utrymme i medierna, än vad som är sakligt motiverat, hävdar flera i intervjuerna.
”Vänsterextremisterna är en framgångsfaktor för
Sverigedemokraterna, det faktum att de vänsterextrema har blivit mer våldsamma gynnar Sverigedemokraterna ännu mer”, säger Eva Buskas, reporter
på Aftonbladet.
I vissa fall ser medierna skäl att hålla tillbaka i bevakningen, när det inträffar sådana händelser.
”Vi har haft exempel på torgmöten eller manifestationer som vi avstått från att bevaka”, säger Jan A Johansson, Skånska Dagbladet.
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Avvikande och apart
Även det avvikande och aparta hos SD kan få mer
uppmärksamhet än vad som är sakligt motiverat. Det
återkommer i svaren, framförallt från medierna i
Skåne.
”De har ju också på sina håll väldigt färgstarka
företrädare som skapar konflikt genom märkliga uppträdanden”, säger Skånska Dagbladets Jan A Johansson.
”Det är ju väldigt tacksamt när det blir pajkastning
och väldigt egendomliga uttalanden som är lätta att
göra bra nyheter på och följa upp och få debatt
ikring”.
Flera beskriver att de försöker motstå frestelsen att
skriva om sådant.
”Eftersom det i själva verket är rena galenskaperna
och journalister och media gillar den här typen, men
jag försöker hålla tillbaka. Det bidrar inte till en seriös
politisk debatt”, säger Jan A Johansson, Skånska
Dagbladet.
SD särbehandlas alltså i nyhetsvärderingen på ett sådant sätt att medierna, på grund av medielogik och synen på sitt eget uppdrag, i extra hög grad lyfter fram:
• det hos partiet som hotar demokratin och synen på
alla människors lika värde
• partiets smutsiga historia
• när partiet skapar konflikt, till exempel när det blir
bråk på torgmöten
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• när partiet gör något som deras kritiker kan likna
med nazism
• företrädare som gör galna uttalanden.
I övrigt argumenteras för att hålla bevakningen måttlig. Redaktionerna har i vissa fall avstått från att rapportera om händelser, förslag och utspel.
Den slutsatsen går att dra utifrån intervjuerna.
Vad är det då som får redaktionerna att göra avsteg
från den normala nyhetsvärderingen och hålla tillbaka rapporteringen när det gäller SD?
Skäl som de intervjuade ger till att SD underbevakas hänger dels ihop med journalisternas partiskhet,
dels med en annan del av själva medielogiken. Här är
vad journalisterna nämner i intervjuerna som skäl till
att SD bevakas mindre än vad som motiverat utifrån
storlek, betydelse och nyhetsintresse:
• Beröringsskräcken, att journalister inte gillar deras
människosyn.
• Men också att de är svåra att passa in i medielogiken. De kan vara svåra att nå, svarar konstigt, är
dåligt pålästa och beter sig avigt mot journalister.
• Och att de andra partierna aktivt håller SD och
SD:s frågor utanför den offentliga debatten.
Beröringsskräcken
Flera berättar hur journalister och mediechefer på
möten, seminarier och debatter försöker hitta skäl att
inte behöva rapportera om SD.
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”Folk använder jävligt mycket tid åt att grubbla
över hur man kan slippa sända, inte minst i kulturdebatten”, säger Jan Axelsson, SVT.
Även Niklas Orrenius och Lena Sundström berättar att de möter journalister som vill hitta argument
att inte ha med SD. Niklas Orrenius ser flera skäl till
det:
”Beröringsskräcken. Att man tycker att deras åsikter är obehagliga. Rädslan att hjälpa fram ett parti
som har mycket högre tolerans för rasism än andra
partier.”
I andra länder kan tabloidpressen gå hand i hand
med populistiska rörelser eftersom de passar medielogiken. Så skedde också i Sverige med Ny demokrati
1991. Men så har inte skett med SD, enligt Aftonbladets chefredaktör Jan Helin:
”Nej, jag tycker inte det. I så fall skulle vi ha en
dansk situation, där det offentliga samtalet mycket
tydligt ändrat ton efter Dansk Folkepartis framgångar. I Sverige har vi en ovanlig situation där alla
fyra kvällstidningar bidragit till att motverka en sådan
glidning. I det här fallet tar de alla ställning i någon
mening. Ingen svensk kvällstidning har gett sig in i
den främlingsfientliga populismen trots att det är fullt
troligt att det vore kommersiellt gångbart att göra
så.”
Helin beskriver ett slags konsensus bland svenska
kvällstidningar, att stå emot den populism som SD
spelar på.
”Jag tycker att svenska kvällstidningar förtjänar
beröm. Populism hissar segel där det finns en vind och
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det finns utan tvekan en vind i främlingsfientliga rörelser. Men ingen går åt det hållet utan alla problematiserar det”, säger Jan Helin.
Journalisterna vill ogärna närma sig partiet eftersom de tycker illa om det. Flera reportrar beskriver
öppet i intervjuerna hur de har problem att hålla sig
neutrala i bevakningen:
”Jag upplever att det finns en beröringsskräck”, säger Aftonbladets reporter Eva Buskas. ”Jag är en del
av detta. Det finns ett objektivitetsproblem. Många
journalister har svårt att veta hur man ska förhålla sig
till Sverigedemokraterna och bara att man funderar
över det, redan där är det ett bekymmer. Det är inte ett
parti som alla andra. De bygger sin politik på värderingar som inte är socialt accepterade i vårt samhälle.”
Eva Buskas tror att många journalister är rädda för
lyfta in det här partiet till inflytande, och att det påverkar när de bedömer hur SD ska bevakas. Flera av
de intervjuade journalisterna säger samma sak. Rädslan för att medverka till partiets framgångar gör att
man undviker att ge dem uppmärksamhet.
Flera beskriver också en särskild ängslighet kring
det som skrivs om SD.
”Fortfarande är det ju så att redaktionerna håller
tillbaka publicering om Sverigedemokraterna. Det är
väldigt svårt varje gång man ska skriva om dem. Varje
text läses av tio personer, istället för en person, innan
den går i tryck”, säger Tobias Brandel, reporter på
Svenska Dagbladet.
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”SD är ett odemokratiskt parti”
Ett parti som hotar demokratin ska man vara aktivt
emot. Det säger flera i intervjuerna. Är SD ett ”odemokratiskt” parti, det vill säga ett parti som medierna
aktivt ska ta ställning mot?
Förvånande många svarade helt eller delvis ja på
den frågan i intervjuerna. Längst går TV4:s Lena
Sundström:
”Jag anser att de är ett odemokratiskt parti därför
att jag anser att de inte står för människors lika värde
och de står ju absolut inte för religionsfrihet.”
Lena Sundström anser att SD:s värdegrund är något hon måste ta ställning mot:
”Det går att peka på rader i deras program där det
är väldigt tydligt att de inte tycker att människor har
lika värde. Det är bra om svenskarna föder fler barn
och man minskar antalet aborter, men det är dåligt
om invandrarna föder för många barn.”
Kvällstidningarna har en liknande inställning.
Även Expressens Thomas Mattsson klassar SD som
odemokratiskt.
”Deras historia och företrädare, och att man uppfattar dem som ett enfrågeparti, gör att jag svarar ja
på den frågan. Det är extra viktigt att granska deras
politik på grund av deras historia”, säger Thomas
Mattsson.
Även Aftonbladets Jan Helin beskriver SD som
odemokratiskt:
”De har en värdegrund som lånar sig till en sådan
rörelse i historien.”
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Flera av de intervjuade säger att delar av partiets
politik kommer i konflikt med demokratin.
”I några fall kring invandringspolitiken och minoritetsfrågor har de gjort uttalanden som inte passar i
det demokratiska statsskicket”, säger Jan Axelsson,
SVT, som menar att SD därför ibland måste särbehandlas.
Det anser också SVT-reportern Mats Knutson:
”Vissa tal jag har hört av Sverigedemokraterna är
ju på gränsen till vad som är acceptabelt i en demokrati, till exempel attacken på muslimer i utrikespolitiska talet på deras årsmöte”, säger han.
Även på Sveriges Radio anser man att SD måste
särbehandlas.
”Vi säger att detta skiljer dem från andra partier. Vi
kallar dem till exempel för främlingsfientliga, för att
de är främlingsfientliga”, säger SR Ekots chef Staffan
Sillén.
En liknande inställning finns även på de stora morgontidningarna i Stockholm:
”Till delar bryter deras politik väldigt mycket mot
de demokratiska värden som vi har i Sverige och på så
sätt kan man säga att de är odemokratiska. Det mest
utpräglade med dem, är att de allt tydligare är antimuslimskt”, säger Martin Jönsson, Svenska Dagbladet.
Så resonerar även DN:s Henrik Brors:
”Ja. I och med att de inte vill ge invandrare samma
rättigheter.”
Även i södra Sverige blir svaren ungefär desamma:
SD är ett parti med odemokratiska inslag.
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”Det finns människor i partiet som inte respekterar
alla människors lika värde”, säger Niklas Orrenius.
Ungefär så uttrycker sig de flesta av de intervjuade
journalisterna och cheferna på medierna i Skåne. De
säger att det finns odemokratiska inslag i SD:s politik.
Några klassar partiet i sig självt som odemokratiskt.
Ett undantag skulle kunna vara TV4 Malmö som
frågat en statsvetare hur man skulle se på SD. Han
kunde inte hitta något i partiprogrammet som var tydligt odemokratiskt. Då blev det också redaktionens
linje att betrakta SD som ett parti bland andra, även
om redaktionens medarbetare i intervjuerna inte verkar helt övertygade om det.
”SD är främlingsfientligt”
Journalisternas inställning till SD blir ännu tydligare
om man ser till svaren på frågan om de anser att SD
är ett främlingsfientligt parti. Ja, svarar i princip alla.
Någon vill använda andra ord, som ”invandringsfientligt” eller ”antimuslimskt”, som även de har en
negativ värdeladdning.
Svenska journalister har alltså en samsyn att SD ett
främlingsfientligt parti. Ordet är till skillnad från beteckningar som populistiskt eller missnöjesparti klart
negativt värdeladdat.4 SD protesterar när etiketten
används och vill hellre kalla sig för ”invandringskritiskt”.
4)

Till exempel kunde Ny demokratis ledare använda orden populism och
missnöjesparti för att beskriva sig själva. Men även de protesterade mot
ordet främlingsfientlig och föredrog, precis som SD, beteckningen invandringskritisk istället.
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”Men vi säger det inte”
Svenska journalister verkar alltså ense om att SD är
ett främlingsfientligt parti. Men säger de det i sin rapportering? Nej, svarar nästan alla.
”Nej, det där var vanligt förr. Det är vi förbi”,
säger Karsten Bringmark, reporter på Skånska Dagbladet.
Den behövs inte, eftersom folk numera vet vad SD
är för parti, säger de flesta.5
”Vi hade den här diskussionen för några år sedan.
Grejen är att man inte behöver skriva det längre. Det
anses vara allmän kännedom”, säger Aftonbladet reporter Eva Buskas.
Flera säger att en sådan perspektivmarkör avslöjar
ens egen inställning.
”Etiketten har man bara för att visa att det är ett
parti som man tar avstånd från. Jag har aldrig gillat
den”, säger Niklas Orrenius, Sydsvenskan.
”Vi har ju inte de kapitalistiska moderaterna heller.
Nej, vi brukar inte sätta sådana epitet på partier, nej”,
säger Metros chefredaktör Per Gunne.
Artikeln kan ändå skrivas så att det tydligt framgår.
”Det där kommer ju alltid runt som journalist genom att intervjua deras motståndare, som då säger i
ett citat ’de är främlingsfientliga’”, säger SvD-reportern Tobias Brandel.

5)

Som tidigare nämnts använde dock Expressen perspektivmarkören
”främlingsfientlig” även i nyhetstexter inför valet 2010 (Johansson/
Törnblom/Greve 2010).
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Så särbehandlas SD i nyhetsbevakningen
De flesta anser alltså att SD, eller delar av dess politiska agenda, är så odemokratiskt eller främlingsfientligt att det motiverar särbehandling. Men hur ska partiet särbehandlas? Hur behåller man sin opartiska
journalistroll när man bevakar åsikter man inte gillar?
Jo, det enklaste sättet är att helt enkelt intervjua
någon som tycker som en själv.
”Det är ju så vi jobbar”, säger en av de intervjuade
reportrarna.
Om det var ett parti han inte gillade så skulle han
ändå inte skriva det rakt ut.
”Min grundinställning är att jag ska rapportera
objektivt. Vi journalister jobbar på ett sådant sätt att
vi pratar med motståndare. Det är motståndarna som
får stå för kritiken.”
Även Sydnytts Per Lärka beskriver ett sådant kritiskt förhållningssätt och ger ett exempel. När Jimmie
Åkesson höll sitt sommartal i Sölvesborg pratade han
om invandrare och våldtäkter, att lösningen skulle
vara att stoppa invandringen.
”De kan inte oemotsagda uttala något som vi anser
odemokratiskt”, säger Lärka.
SVT:s utsände fick snabbt leta upp någon från
Expo som kunde invända mot Åkessons resonemang.
Annars hade utspelet inte kunnat sändas ut:
”Vi måste ändå låta dem säga det eftersom det är
ett parti som ställer upp till val, men vi måste ju på något sätt försöka balansera det.”
Sveriges Radio hanterade dilemmat på ett liknande
sätt när reportern Katarina Gunnarsson våren 2007
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gjorde tre reportage där hon försökte ta reda på varför SD fått så starkt stöd på olika platser i Sverige.
Många chefer lyssnade på inslagen. Vissa förklaringar
som gavs av de intervjuade, kunde inte sändas okommenterade, tyckte de ansvariga cheferna.6
”När det då framkom en mängd rasistiska uttalanden så valde vi att sända hennes reportage med kommentarer kring de uttalandena”, säger Staffan Sillén,
chef för SR Ekot.
Och Ekot höll tillbaka i skildringen av väljarnas
argument. Vissa förklaringar till varför människorna
på Bårstaberget i Södertälje röstat på SD klipptes bort
helt, eftersom de ansågs för grova och rasistiska.7
Även reportern Lisa Ovesen på Sydnytt säger att
aversionen till SD påverkar bevakningen:
”Jag tror att alla som gör jobb om dem tänker sig
noga för, vilka bitar som man tar med och hur man
presenterar dem.”
Ändå tror hon inte att journalisternas ifrågasättande attityd har någon effekt på partiets stöd i opinionen:
”Det är väldigt svårt. Man kan ha den ambitionen,
men så inser man att när de säger den ena grodan efter
den andra, och jag tänker att nu har de verkligen
hängt sig själva, så inser jag samtidigt att ja, men det
är de ju inte för en stor del utav lyssnarna. För de
kommer bara att tänka: äntligen någon som säger något i rättan tid.”
6)

7)

Det gällde främst inslaget som sändes i Studio Ett 2007-02-12 om Bårstaberget i Södertälje där SD tillsammans med Nationaldemokraterna
fick 14 procent i valet 2006.
Enligt Katarina Gunnarsson.
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Lena Sundström, TV4, formulerar kanske tydligast
inställningen att SD står för så odemokratiska åsikter
att de måste behandlas annorlunda av medierna.
”Ja. Jag menar det. Jag menar att de avviker så kraftigt i sin människosyn. Det sker hela tiden ett urval.
Det handlar inte om yttrandefrihet i sig att Sverigedemokraterna ska få spy sin galla över muslimer eller
invandrare i svensk media. Man ska inte göra sig till
megafon för de här åsikterna, men också att man hela
tiden måste påminna vad det är de står för.”
Det sammanfattar den bevakningsparadox som
återkommer i flera av intervjuerna:
• medierna ska inte sprida SD:s odemokratiska åsikter vidare,
• men samtidigt ska medierna också visa publiken
att SD:s företrädare har just dessa åsikter.
Hur dessa motstridiga intressen ska balanseras har
ingen av de intervjuade riktigt kunnat svara på.
Slutligen, ett publicistiskt resonemang om vilka partier som ska särbehandlas för att de har ”odemokratiska” åsikter, öppnar för komplicerade gränsdragningar. Till exempel skulle Tobias Brandel i så fall inte
begränsa frågan till att enbart gälla Sverigedemokraterna. Han säger att det redan finns ett parti i riksdagen som i vissa frågor arbetat mot lika rättigheter
för alla grupper i samhället, Kristdemokraterna, som
”varit emot alla lagändringar som har gjort att homosexuella får samma rättigheter som heterosexuella”:
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”Du kan absolut säga att KD pekat ut grupper som
inte ska ha samma rättigheter som andra, det är en flytande skala. Det finns inte svar som absolut är var
gränsen går.”
Konklusion
SD är alltså, i journalisternas ögon, ett främlingsfientligt parti med en agenda som kommer i konflikt med
den demokratiska värdegrund som medierna ser sig
som en del av – och som public service har i direkt
uppdrag att värna.
Detta motiverar att medierna särbehandlar partiet,
att annonser och insändare stoppas, att vissa saker
inte får sägas utan att samtidigt bli ifrågasatta av kritiker eller att mediet själv tar avstånd från det som
sägs.
Medierna ser också som sitt uppdrag att lyfta fram
och synliggöra det i partiets politik som hotar demokratin eller synen på alla människors lika värde. De är
dessutom mer benägna att lyfta fram galningar och
extremister, samt ge extra fokus åt bråk, konflikter
och stökiga torgmöten. Vad SD gör i politikens vardagslunk är inte lika intressant.
Vad skulle då kunna förändra detta och göra att
medierna bevakade SD på samma sätt som andra, etablerade, politiska partier?
Där landar de flesta i något som liknar Lisa Ovesens halvt skämtsamma, lätt uppgivna, svar:
”Då får de lov att bli lite icke-främlingsfientliga.”
Fast det spelar egentligen inte så stor roll. De har
fått inflytande – då måste de bevakas i alla fall:
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”Ja, eftersom de sitter i 32 av 33 kommuner och
måste få öppna mun i Sydnytt. Annars så vore det som
sagt konstigt. Så va fan gör man?”
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Kapitel 7. Då och nu
– trender i bevakningen
”Ny demokrati var alla journalisters dröm.”
Annika Anjou, TV4 Nyheterna Malmö, är en av
många som minns hur medierna föll pladask för Ian
och Berts populistiska missnöjesparti i början av
1990-talet.
”De var inte pålästa, de svarade ’God dag,
yxskaft’, de var extremt populistiska, de staplade
backar, de sjöng töntiga visor. Det var ’Greven och betjänten’, de hade alla pilsnerpartiets attribut. Det
fanns ingen sans. Media köpte varje tillfälle rakt av
och jag tror att det var väldigt dubbelt. Man kände ju
att det här är människor som har hjärtefrågor som
inte stämmer överens med min demokratiska grundsyn. Jag undrar om journalisterna går på sådana grejer en gång till.”
Ny demokrati – ett dåligt samvete
Ny demokrati kom in i riksdagen 1991 tack vare en
kraftig överbevakning från svenska medier. Detta har
präglat in ett slags dåligt samvete hos journalisterna,
som gjort att det blivit svårare för andra nybildade
uppstickarpartier att få publicitet.
Detta verkar vara en gemensam uppfattning hos de
intervjuade.
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Visst överbevakade vi Ny demokrati, säger Lars
Johansson, men det var inte så lätt att låta bli:
”Ska man strunta i att bevaka när det kommer
5 000 människor? Det går inte.”
Kvällstidningarna gillade att skriva om Ny demokrati, bland annat därför att en del av partiets politik
passade deras agenda, när det nu dök upp något som
utmanade den traditionella makten:
”Det var en annan tid. Expressen hade varit i opposition mot ett S-Sverige, stått emot kollektivanslutning och sådant. Plötsligt kommer ett nytt parti som
appellerar till Expressens idé att utmana makten. Vi
gillar outsiders. Det ligger i Expressens DNA-kod”,
säger tidningens chefredaktör Thomas Mattsson.
Kvällstidningarna hade lättare att stå på samma
sida som ett populistiskt plojparti – än ett stigmatiserat nationalistiskt enfrågeparti. Och personfaktorn
spelade stor roll. Ian Wachtmeister och Bert Karlsson
var personligheter som passade kvällstidningarna.
”De var intressanta i kraft av sina egna personer. I
Vem-vill-du-pussa-i-påsk kan Bert Karlsson vara med
i kraft av sin egen person”, säger Thomas Mattsson
som inte tror att man skulle ställa den frågan till Jimmie Åkesson idag.
Naturligtvis spelade det roll att Ny demokrati i valrörelsen inte pratade så mycket om sin invandringspolitik.
”Ny demokrati var ett nytt missnöjesparti i en valrörelse där något är på väg att hända. Helt plötsligt
finns en opposition som har luft under vingarna. Men
det hade blivit helt annat om de tydligare sagt att de
ville kasta ut invandrarna”, säger Thomas Mattsson.
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Medierna föll för Ny demokratis upproriska missnöjesapproach. De var roliga, de ville ha bort lapplisorna och ordna billigare sprit.
”Ny demokrati sågs som en tillfällig konstellation
av en greve och en betjänt som spelade folklustspel,
ingen förstod riktigt allvaret i det”, säger Gösta Lempert, SR.
”Om man nu kallar det beröringsskräck så tror jag
att det delvis kommer från bevakningen av Ny demokrati. Den här valhäntheten, att man inte riktigt visste
hur man skulle göra”, säger Eva Buskas, reporter på
Aftonbladet.
Medierna lockades av det spektakulära med Ny
demokrati, vilket inte gjorde att man var lika vaksam
på de främlingsfientliga inslagen, hävdar flera av de
intervjuade. Efteråt kom en ”självrannsakan” inom
medierna, som till stor del påverkat bevakningen av
SD.
”Konsekvensen blev att man är rädd att få kritik
igen för att man har hjälpt ett parti in i riksdagen. Och
det har varit många som försökt starta missnöjespartier efter Ny demokrati som inte har gått att genomföra, för att det har varit omöjligt att få publicitet”,
säger Mats Knutson, SVT.
Många beskriver en sådan vaccinationseffekt i
medierna efter Ny demokrati.
”Jag tror att många därefter har varit försiktiga
med att lyfta fram småpartier utan statistiskt säkerhetsställd grund i opinionen. En återhållande och
dämpande effekt”, säger Pontus Mattsson, SR Ekot.
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Och vaccinationseffekten har inte försvunnit helt.
Flera säger att den fortfarande finns kvar. Skuldkänslor är också återkommande teman i svaren.
”Jag tror att det finns en kollektiv skuld hos den
svenska journalistkåren, att det blev jipporapportering och att det var lite för okritiskt”, säger Niklas
Orrenius, Sydsvenskan.
Invandringsfrågan var inte särskilt framträdande i
Ny demokratis retorik inför valet 1991. Hade partiet
fokuserat mer på den, hade medierna varit inte varit
så okritiska, tror många.
”De hade varit tuffare mot dem. Här är journalisterna väldigt vaksamma, det här är inte tillåtet”, säger
Magnus Quick, chef på Sveriges Radio Malmöhus.
Flera säger att medierna borde ha uppmärksammat
Ny demokratis invandringspolitik mer inför valet
1991.
”Där kan man säga att medierna brast i sin granskande roll. Sen blev det annorlunda på slutet, men
det berodde också på att Ny demokrati krackelerade
och blev öppet rasistiskt”, säger Skånska Dagbladets
chefredaktör Jan A Johansson.
Flera beskriver också ett slags cirkelresonemang i
nyhetsvärderingen. Var det relevant att ge Ny demokrati så mycket utrymme? Ja, om man bedömde det
som troligt att partiet skulle få framgång – vilket den
stora exponeringen i medierna talade för att de skulle
få.
”Medielogiken är självgenererande: Nu är allmänintresset så stort så att vi måste skriva om det, men det
är egentligen du som har skapat allmänintresset”, säger Sydsvenskans chefredaktör Daniel Sandström.
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Erfarenheterna lever kvar och påverkar i viss mån
fortfarande. Men det dåliga samvetet från Ny demokrati har börjat avklinga. Många av dem jag intervjuat var aktiva som journalister redan i början av
1990-talet och har egna erfarenheter av att bevaka Ny
demokrati, men inte alla.
”På en sådan här redaktion har vi har rätt mycket
unga människor. Jag vet inte om så många journalister
just hos oss kommer ihåg det riktigt. Det är fan 20 år
sedan”, säger Per Lärka, chef på SVT Sydnytt.
Flera säger som Lärka att vaccinationseffekten
börjar avta, att det kommit in nya generationer journalister som inte var med då.
”20 år i media du vet, det är fan tre generationer.
Det är nytt folk nu och det är ju inte så att vi plockar
fram massa pärmar och säger hur gick det i förra valet
då? Utan vi börjar liksom på en ny kula varje gång”,
säger Per Gunne, Metro, född 1970.
”Vad är nyhetschefen idag? Någonstans mellan 35
och 45. Ska vi säga det? 35 upp till 50. Då var man
någonstans mellan 15 och 30 förra vändan. Då tror
jag väldigt få var i den positionen att man hade en diskussion om Ny demokrati och hur vi ska tackla det
publicistiska dilemmat. Det är nytt folk nu, det är nya
tider”, säger Per Gunne.
Flera andra säger ungefär samma sak, att lång tid
förflutit, många har bytts ut och det har kommit in
nya generationer på redaktionerna. Men yngre reportrar, som Björn Djurberg på TV4 Nyheterna
Malmö, född 1985, kan emellanåt bli påminda av de
äldre om läxan från förr:
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”Det var ju mycket snack i början, ’akta dig för Ny
demokrati-effekten’. I diskussionerna om Sverigedemokraterna kommer alltid Ny demokrati upp. ”
Tobias Brandel, född 1977, som då fortfarande
gick i grundskolan, brukar också bli påmind:
”Ja, det är ju bara vad jag har hört, att många journalister kände sig lite lurade. Man insåg väl att man
faktiskt hade hjälpt in de här tokstollarna. Och det
gör då att man nästa gång är mer vaksam, tror jag.”
Även om det börjar bli länge sedan, så har Ny demokrati-effekten haft en bromsande effekt på bevakningen av SD i flera valrörelser.
”Jag tror att det gjorde det framförallt valen 2002
och 2006. Jag tror att vi är lite förbi det, här nere i alla
fall”, säger Niklas Orrenius.
Tiderna förändras
Flera påpekar att det var en annan tid, i början av
1990-talet, än nu. Såväl medielandskapet som frågorna på den politiska agendan har förändrats sedan
dess.
”Det var så länge sedan. Det var ett helt annat läge
med invandring, det var ett helt annat läge med islamism i världen, du hade inte haft 9/11 du hade inte
haft någon al-Qaida. De kunde köra på väldigt enkla
kategorier på den tiden och det kändes mer som
harmlöst på något sätt. Spänningarna i världen och i
befolkningen har gått in i folk på ett annat sätt som
gör att alltihop är allvarligare nu”, säger Gösta Lempert, SR.
I bevakningen är det en avgörande skillnad.
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”Det är ett allvarligare parti, det är ett allvarligare
politiskt läge”, säger Lempert.
SD är heller inte lika beroende av medierna som
Ny demokrati var. Nu betyder det mindre vilka beslut
som fattas på redaktionerna, eftersom nya partier kan
ha andra kanaler att nå ut till allmänheten.
”Vad som då hände är att Ny demokrati kom upp
väldigt snabbt och dog väldigt snabbt. Sverigedemokraterna kom fram i ett långsammare tempo och
kommer att ha en längre livslängd. Kanske försvinner
de precis som Ny demokrati eller blir de mer långlivade, som deras motsvarighet i Danmark”, säger
Magnus Quick.
Partierna var dessutom olika till sin karaktär.
”Jag tycker egentligen inte att det går att jämföra.
Sverigedemokraterna har mer systematiskt omprofilerat sig, haft en strategi”, säger Lars Johansson.
Granskningen är också hårdare nu. Då var rapporteringen mera okritisk, enligt Niklas Orrenius:
”Jag tycker också, när man tittar på det som
skrevs, så känns det som en annan typ av journalistik.
Det var färre som ägnade sig åt granskande journalistik”, säger han.
Bevakningen av SD på 90-talet
Under många år var mediernas linje vad gäller SD att
endera tiga om dem eller granska dem. Kandidater
som var dömda för brott eller varit aktiva i nazistiska
organisationer visades upp med namn och bild.
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”Tidigare skrev man om dem så. De hade misshandelsdomar, skrikit Sieg Heil och nu försöker de
komma in i riksdagen”, säger Henrik Brors, DN.
Då var det enklare för tidningar som Dagens Nyheter att särbehandla partiet, och till exempel vägra ta
in deras annonser:
”Sverigedemokraterna var emot adoption av utomnordiska barn. Det var den dåvarande chefredaktören
Hans Bergströms argument för att det här är ett främlingsfientligt parti och vi ska inte ta in annonser av
dem”, säger Henrik Brors.
På den tydligt främlingsfientliga tiden var det enklare, säger flera av de intervjuade.
”Det var ju lättare att bevaka Sverigedemokraterna
förr, det var ju en naknare, tydligare rasism. Nu är den
ju lite mer beslöjad”, säger Per Lärka, SVT Sydnytt.
”Då handlade det inte så mycket om dem som ett
politiskt parti utan mer som en sorts främlingsfientlig/
rasistisk rörelse som de flesta ryggade tillbaka inför,
både journalister och vanligt folk”, säger Niklas Orrenius.
I Skåne var det en vildvuxen partiflora journalisterna hade att hantera.
”Det är som natt och dag. Då hette de inte Sverigedemokraterna i vårt område, vi hade massor av missnöjespartier som sedan blev SD. Svensk samling och
Framstegspartiet och allt vad de hette. Men det var
mer paria. Då behandlades de som nazister, under de
första åren”, säger Truls Nilsson, reporter på Helsingborgs Dagblad som dock inte arbetade som reporter
då.

158 | Kapitel 7. Då och nu – trender i bevakningen

Valet 2002 – journalisterna vaknar,
i alla fall i Skåne
Länge betraktades SD som en bland många högerextrema sekter. Men valresultatet 2002 fick journalisterna att vakna till.
”Jag tror att de flesta betraktade dem som transformerade nazister rätt länge. Men i och med att de
kom in väldigt överraskande i 2002 års val här nere så
började man granska dem väldigt noga”, säger Skånska Dagbladets chefredaktör Jan A Johansson.
Medieintresset yttrade sig främst i grävande med
tydligt syfte att avslöja dem.
”Efter valdagen 2002 kastade sig alla journalister
över alla deras dokument, alla deras företrädare,
körde dem i alla register och så vidare för att försöka
hitta något graverande”, berättar Jan A Johansson.
Men i övriga landet fortsatte mediernas intresse att
vara svalt. De stora tidningarna som ges ut i Stockholm såg ingen större anledning att skriva om SD.
”Vi är huvudsakligen en Stockholmstidning och
deras frammarsch är främst i Skåne. Det har gjort att
vi inte har haft en kontinuerlig bevakning av dem”,
säger Henrik Brors, DN.
Valet 2006 – mer tiga än granska
Inför valet 2006 resonerade fortfarande de flesta medier, att det i praktiken bara fanns två sätt att hantera
SD: tiga eller granska.
Förklaringen som ges av de intervjuade journalisterna:
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• beröringsskräcken, man var rädd för att gynna
dem
• man trodde inte att de skulle bli stora (eller hoppades).
”Jag tror att hela medievärlden var präglad av en
känsla av avvaktande. Man hade ju inte bestämt sig
för om det här är ett demokratiskt parti eller ett odemokratiskt parti”, säger Jan Axelsson, SVT.
Fanns det ett element av önsketänkande? Jämför
man bevakningen av SD och Feministiskt Initiativ kan
man se en sådan tendens. Inför valet 2006 var det uppenbart att SD var på väg att få politiska mandat i
många kommuner. SD hade betydligt högre opinionssiffror. FI såg inte ut att få någon inflytande någonstans.
Ändå verkade journalisterna se FI som den mer
troliga utmanaren. FI fick genomgående mer uppmärksamhet i medierna.
De flesta förklarar det med att FI:s partiledare var
en känd och kontroversiell person.
”Gudrun Schyman. Det är den enda förklaringen.
Hon har lyckats få en hel del utrymme, trots att hon
företräder ett parti som har mycket små chanser att
komma in i riksdagen, men hon är en oerhört skicklig
politiker, som har en enorm förmåga att skapa utrymme åt sin egen person”, säger Mats Knutson, SVT.
Flera säger också att det kan ha påverkat att journalisternas värderingar ligger närmare Schymans än
SD.
”Det kan handla om Schyman. Medierna är ju väldigt personfixerade. Det kan vara så att vi kanske gil160 | Kapitel 7. Då och nu – trender i bevakningen

lade FI mer, att de var mer tacksamma att intervjua
och att de var bättre på att paketera sitt budskap”,
säger till exempel Anne Lagercrantz, TV4.
”Jag tror att FI sågs som ett mer riskfritt alternativ
att blåsa upp, utan att det skulle ge några särskilda
större konsekvenser”, säger Björn Djurberg, TV4
Nyheterna Malmö.
FI kändes också mera nytt och spännande.
”Då var ju FI nya och Gudrun Schyman är ett
namn som alltid drar publicitet. Det samma gäller Piratpartiet när de dök upp, då fanns det ju ett nyhetsvärde för att de var nya. Sverigedemokraterna är ju
inte nya längre”, säger Eva Buskas, Aftonbladet.
Ett långsamt framväxande parti är inte lika intressant som en alldeles nybildad utmanare. Men flera
säger så här i efterhand att bevakningen av SD var för
återhållen. De säger att journalisternas aversion mot
partiet kan ha spelat in. De gillade inte att skriva om
SD och undvek därför helt enkelt att göra det:
”Jag vet många journalister som känner aversion
mot Sverigedemokraterna, och att man inför valet
2006 inte skrev om dem, måste ju till viss del ha handlat om att man inte ville hjälpa in dem”, säger Tobias
Brandel, SvD.
Anders Göransson, reporter på Metro, ser liknande förklaringar till att SD inte fick särskilt mycket
plats i pressen 2006:
”Sverigedemokraterna sågs som ett extremistparti.
Man såg dem nog som ett gäng halvgalningar. Och
kanske fanns det en rädsla att gynna dem. ”
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Rikstidningarna såg SD som ett Skånefenomen och
missade att beskriva partiets frammarsch inför valet
2006. Det säger flera i intervjuerna.
”Det är klart att det blev för lite då, speciellt om
man har ambitionen att tala om vad som händer i hela
landet. Då bör man ha bättre insikt om att något nytt
är på gång”, säger Henrik Brors, DN.
Martin Jönsson på Svenska Dagbladet motiverar
den blygsamma bevakningen 2006 med en inbyggd
tröghet i systemet
”Jag tror att den enkla förklaringen är att det finns
en fyraårig eftersläpning i riksmediernas förhållande
till politik, nämligen att man går väldigt mycket utifrån den parlamentariska situationen. Det är det som
ligger bakom.”
Även Anne Lagercrantz på TV4 tycker att man
missade något 2006.
”Vi såg det nog inte riktigt. Jag tror att Stockholmsfixeringen kan vara en förklaring. Vi hade en
bevakning, men veckorna före valet var den sparsmakad.”
Även i södra Sverige underskattade man väljarstödet.
Flera reportrar och chefer i Skåne säger att valresultet 2006 kom som en stor överraskning för dem.
Reportern Truls Nilsson, på Helsingborgs Dagblad, anade att SD skulle gå fram, om än inte så
mycket.
”Jag fick signaler innan, folk som jobbade på olika
arbetsplatser som sa att de hade stort stöd. Folk som
sa att du skulle rösta på dem. Det är ju en sak att säga
det och en annan att göra det, men folk gjorde ju verk162 | Kapitel 7. Då och nu – trender i bevakningen

ligen det. Jag blev rätt så paff över att de fick 15 procent i Svalöv och 22 procent i Landskrona. Sen var de
tioprocentsparti på flera andra orter.”
I Sydsvenskans inrikesbevakning missade man helt
att berätta vad som var på väg att hända.
”Jag jobbade ju på inrikes valet 2006. Vi skrev nästan inget om Sverigedemokraterna i den valrörelsen.
Men då gick de här i Skåne från att ha suttit i 15 fullmäktige, till att sitta i 32 av 33 fullmäktige. De fick sju
procent i region Skåne och sju procent i riksdagsvalet
utan att de var med i valrörelsen alls i Sydsvenskan”,
säger Niklas Orrenius. ”Man undervärderade stödet
för dem helt enkelt.”
Orrenius får medhåll från Sydsvenskans chefredaktör Daniel Sandström som tycker att SD borde ha
bevakats mer inför valet 2006, särskilt borde man ha
sett vad som hände i samhället och förutsett deras
framgång.
”Det var alldeles klart att vi hade underskattat
kraften i deras politiska budskap lokalt. Man var
tvungen att liksom formulera sig själv: varför är de
framgångsrika i de här kommunerna? Och det ledde
till ett rätt så noggrant sociologiskt journalistiskt arbete, där diskussionen om missnöjda socialdemokrater, akterseglad arbetarklass och sådana saker blev en
faktor. Det hänger ihop med delar av Skånes främlingsfientliga arv också. Och det arvet parades med
missnöjeselementen inom den klassiska arbetarrörelsen.”
Valresultatet gjorde att journalisterna fick upp
ögonen för detta.
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”Man fattade inte att stödet för Sverigedemokraterna var så stort”, säger Annika Anjou, TV4 Nyheterna Malmö, som då jobbade på Metro i Skåne.
Och varför var det så tyst om SD före valet 2006?
Dels trodde inte journalisterna på någon större framgång, dels var partiet svårare att bevaka, enligt Niklas
Orrenius.
”De hade 1,44 procent i valet 2002. De kan inte ha
fått så mycket mer i kyrkovalet som var där emellan.
De jobbade också på ett annat sätt, då var partiet
mycket mer slutet än vad det är i dag. Man kunde
ringa dit och så ringde de inte tillbaka. Då var det fortfarande lite bunkermentalitet i partiet”, säger Orrenius.
Fast han tror också att den starka antipati som
många journalister känner mot SD spelade stor roll.
Man ville inte ge partiet ”onödig draghjälp”.
Bevakningen inför 2010 års val
Flera från medierna i Skåne beskriver hur de och medierna i Stockholm befinner sig i olika faser i förhållande till Sverigedemokraterna.
”På något sätt har vi en mer avdramatiserad inställning. Här är det många frågor vi bevakar dem på
som inte är laddade”, säger Lars Johansson, som blev
chefredaktör för Helsingborgs Dagblad i mars 2007.
Han tycker att Stockholmsmedierna missar att berätta vilken politik SD har.
”De behandlar dem fortfarande som det suspekta
partiet som kan få vågmästarrollen. Det jag har läst
beskriver inte vad de har för politik. Man betraktar
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dem som något som katten släpat in utan att egentligen granska vad Sverigedemokraterna vill.”
I södra Sverige är de en del av den politiska verkligheten – och det har påverkat bevakningen av partiet.
”Den har blivit större, mer omfattande. Den har
blivit mer vardagslunk, vi har vant oss vid dem och de
har breddat sig till andra frågor än invandringspolitik.
Speciellt i kommunerna”, säger Lars Johansson.
Truls Nilsson, reporter på Helsingborgs Dagblad,
upplever att man på redaktionen lämnat inställningen
att SD är ett parti som ska aktivt bekämpas, bakom
sig:
”Man går inte in för att knäcka dem. Vi lägger inte
mer krut på att nu ska SD:s alla konstigheter avslöjas,
utan vi försöker ha balans.”
Men det gäller främst tidningarna i södra Sverige.
På konferenser för undersökande journalistik har han
mött journalister från andra delar av landet, som fortfarande har en aktivistisk inställning.
”Jag har talat med andra kollegor på grävseminariet som tycker att detta är något främmande och
skrämmande. Det är vi förbi.”
Journalister i Skåne nyhetsvärderar SD efter normala journalistiska principer. Men några år tillbaka
var det annorlunda, menar Truls Nilsson.
”För sju, åtta år sedan kunde man nog se en mer
aktivistisk hållning. I form av att man inte vill ge dem
så mycket uppmärksamhet, här ska vi verkligen
klämma till dem”, säger han.
I Skåne har de representation i kommunerna, och
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nus Quick, SR Malmöhus, tror att Skåne därför är i en
annan fas i bevakningen av SD än övriga delar av landet.
”Man kan man säga att Skåne var först. Här är det
naturligare, här kan man rycka på axlarna och acceptera att de är här. Den rädsla som fanns tidigare, den
finns ju inte här längre, men finns fortfarande på andra håll i landet”, säger Magnus Quick.
Medierna i södra Sverige är i en annan fas än riksmedierna när det gäller bevakningen av SD. Bilden är
nästan samstämmig hos de intervjuade, särskilt i
södra Sverige.
”De politiska journalisterna på riksnivå har inte
varit med om det här väljargenombrottet, utan betraktar dem som något avvikande”, säger Jan A
Johansson.
Upphetsningen, ängsligheten och den våldsamma
debatten om hur SD ska bevakas, är inte lika påtaglig
på redaktionerna i södra Sverige:
”Jag skulle nog säga att riksmedierna har kvar det
mer”, säger Karsten Bringmark, reporter på Skånska
Dagbladet.
Därmed skulle bevakningen av SD i södra Sverige
inför valet 2010 följa det mönster som gått att se i
mediebevakningen av liknande partier på andra håll i
världen. När nyhetens behag är över går bevakningen
över i ett slags grå vardagslunk. Upphetsningen kring
SD på riksnivån inför valet 2010, hade ingen motsvarighet lokalt, hävdar flera.
Och vardagslunken genererar inte så många nyheter om SD:
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”Det finns inte så stor anledning att uppmärksamma Sverigedemokraterna lokalt för de driver inte
så mycket politik”, säger Gösta Lempert, SR Malmö.
Lokalt driver de ofta småfrågor, fjärran från den
hårdföra retoriken på riksnivån.
”I lokalpolitiken sysslar de ofta med väldigt små
frågor, i Landskrona höll de till exempel på med trådbunden buss. Det kan vara lokala miljöfrågor, djurskydd eller något som är, inom citationstecken, harmlöst.”
”När de kommer in i de här små parlamenten glider de snabbt in och blir vilka partier som helst, du
hör sällan någon invandrarretorik från de här små
kommunerna”, säger Lempert.
Flera säger att SD:s insatser i den lokala politiken
inte är särskilt spännande att rapportera om.
”Nyhetens behag har ju försvunnit. Samtidigt finns
det ju ingen klar politik att granska, om man tänker
sig lokal, regional politik som vi är satta att titta på,
så är det svårt att hitta”, säger Per Lärka, Sydnytt.
Annika Anjou, TV4 Nyheterna Malmö, hänvisar
till en statsvetare som sagt att SD ”nått sin mättnadsgrad i de skånska kommunerna”.
”De har inte kommit med saftiga uttalanden eller
utspel. De har varit lika mesiga och tråkiga som alla
andra politiker”, säger Anjou.
Även på riksnivån går bevakningen mot att bli mera
normaliserad, säger flera.
”Den har ju blivit mer lik andra partiers, de senaste
två åren i alla fall”, säger Pontus Mattsson, SR Ekot.
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Till stor del är det partiets förändring som har påverkat bevakningen.
”Det tror jag, genom att vara ett mer professionellt
parti än vad de har varit tidigare. Det är ju lättare att
få kontakt med dem nu än vad det var för fem år sedan”, säger Pontus Mattsson.
En del i normaliseringen är att riksmediernas bevakning av SD blir allt mindre aktivistisk.
”Jag tror att den har förändrats i den riktning jag
vill jag se det: vi ska inte hindra någon att komma in
i riksdagen och inte hjälpa någon. Bevakningen har
gått mer åt det hållet. Från att avslöja Sverigedemokraterna och hindrat dem att komma in i riksdagen
till att ha större grad av opartiskhet i sig”, säger Tobias Brandel, reporter på Svenska Dagbladet.
Brandel ser två skäl till detta:
”Opinionssiffrorna tror jag. När de blir lika stora
som riksdagspartierna i mätningarna. Men också deras eget förändringsarbete, att de har gått från att vara
ett öppet rasistiskt parti till att försöka bli rumsrena.”
De skäl som anges till att bevakningen blivit mera
normaliserad är att SD städat i programmet och blivit
mera professionellt. Men flera av de reportrar som
följt SD på nära håll säger att uppstädningen mest är
”fernissa”.
”Man har ju tagit bort några smågrejer, som att
adoptivbarn utanför Europa inte ska komma hit, men
i grunden har de ju samma åsikter om invandring som
man alltid har haft, nämligen att invandring är fel och
något som ska bekämpas”, säger Pontus Mattsson.
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Niklas Orrenius menar att man kan vara skeptisk
till beskrivningen av ett parti som blivit mjukare och
mera normalt.
”Mycket av bevakningen har ju handlat om den
förändringen av partiets profil. Man pratar om storytelling, att organisationer vill sälja en berättelse, och
det är ju den berättelse de vill sälja också. Och då gäller det att skärskåda den.”
Medierna har fallit för bilden att SD blivit mera
normala, säger Aftonbladets chefredaktör Jan Helin.
”Man har köpt deras retorik. Dagens Nyheter
hade en ledare innan vi publicerade debattartikeln,
och den var för mig ganska viktig i beslutet att publicera. DN skriver där att Sverigedemokraterna är ett
parti som alla andra.”
Debattartikeln som Aftonbladet bad Åkesson att
skriva skulle visa motsatsen.
”Innan vi publicerade debattartikeln så fanns det
en tydlig glidning mot att se dem som ett parti som
alla andra.”
Med den motiveringen publicerades den debattartikel, som av flera betecknas som SD:s stora mediala
genombrott.
Konklusion
Inom medierna finns starka skuldkänslor för att okritiskt ha medverkat till att Ny demokrati kom in i riksdagen 1991. Efteråt har det skapat en ”vaccinationseffekt” som gjort det svårt för nya uppstickarpartier
att få publicitet. Det dåliga samvetet från Ny demokrati har medverkat till att göra bevakningen av SD
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mer kritisk och återhållen. Det är den samlade bild
som ges i intervjuerna.
Tiderna förändras. Ny demokrati behövde medierna för att slå igenom 1991. Idag finns andra kanaler
för partier som SD att nå ut till sina väljare. Medierna
är inte lika viktiga.
På 1990-talet såg medierna SD mest som en rasistisk sekt. Men valresultatet 2002 gjorde att journalisterna i södra Sverige fick upp ögonen för partiet, och
att något var på väg att hända.
Ändå missade man att fånga in och skildra den
missnöjesyttring som kom med valresultatet 2006.
Framförallt anser journalister och chefer i södra
Sverige att man borde ha gjort mer. Även på riksnivån
anser de intervjuade att man gjorde för lite. De förklarar detta med en tröghet i systemet och en kombination av önsketänkande och beröringsskräck.
Inför valet 2010 befinner sig medierna i södra
Sverige i en annan fas än riksmedierna i Stockholm. I
Skåne har bevakningen av SD gått in i ett slags vardagslunk. Riksmediernas upphetsning kring hur partiet ska bevakas, gäller inte medierna i södra Sverige,
där SD redan etablerat sig i politiska församlingar.
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Kapitel 8. Debattartikeln
i Aftonbladet

Debattartikeln i Aftonbladet publicerades även på aftonbladet.se.

”Muslimerna är vårt största utländska hot” är rubriken på den debattartikel som Aftonbladet publicerar
den 19 oktober 2009. I den beskriver SD:s partiledare
Jimmie Åkesson problemen med att muslimer invandrar till Sverige. Debattartikeln väcker enorm uppståndelse och blir SD:s stora genombrott i medierna.
Bakgrunden är väl känd. Aftonbladets chefredaktör Jan Helin meddelar hösten 2009 att Aftonbladet

B Häger, (2012): Problempartiet. Stockholm: Sim(o) | 171

tänker fortsätta säga nej till SD:s annonser, även inför
valet 2010.
Helin pressas i direktsända tv-debatter. Han säger
att han inte vill låta partiet måla upp en Bullerbyidyll
i sina annonser. Men de får gärna skriva ett debattinlägg där de förklarar sin syn på mångkulturen, säger
han i debatterna.
Aftonbladet beställer strax därefter en sådan debattartikel, som Jimmie Åkesson skriver.
Och den 19 oktober 2009 publiceras den höstens
mest omdiskuterade debattartikel.
Rubriken ”Muslimerna är vårt största utländska
hot” var visserligen spektakulär och provocerande,
men anslaget i Jimmie Åkessons text var inte direkt
kvällstidningsmässigt.
En av mångkulturens många inneboende paradoxer är
att den, trots sitt universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den postmoderna, oikofoba* västvärlden och som därför också tar
sin utgångspunkt i västerländska fenomen och erfarenheter när man bedömer och analyserar omvärlden. Den
västerländska erfarenheten ses som ett högre utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte hunnit
uppnå ännu.

Debattartikeln började nästan överdrivet tillkrånglat,
med ordet ”oikofoba” som till och med måste förklaras i en fotnot som ”* – en person som föraktar sin
hembygd”.
Men den som tar sig förbi detta, kan läsa hur Åkesson varnar för farorna med ”islam och islamisering”:
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För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha
mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli
Sveriges näst största religion, att svenska konstnärer som
kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande
muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige, att svenska landsting skulle
använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar, att Sverige skulle ha flest
våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle vara
mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att
svenska badhus skulle införa separata badtider för män
och kvinnor, att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna,
att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda
ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar
att servera fläskkött, att svenska skolor skulle införa nya
lov för att fira avslutningen på Ramadan samtidigt som
kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor
och så vidare.
Allt detta är i dag en del av den svenska verkligheten.
Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande
takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av
Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet.
Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna
framtid som en färgglad intressant förändring av ett
Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens
någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”.
Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största
utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att
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göra allt som står i min makt för att vända trenden när
vi går till val nästa år.

Slutklämmen fick Aftonbladet att sätta rubriken
”Muslimerna är vårt största utländska hot”, en formulering som inte finns med i artikeltexten.
I samma tidning markerar Aftonbladet stort uppslaget, att man tar avstånd från Jimmie Åkessons debattartikel.
”Det här är ren rasism” är rubriken på sid 6–7, till
en artikel där experter och jurister tar avstånd från
Åkessons debattartikel. Jan Hjärpe, professor i islamologi, säger i ingressen:
– Det här är samma typ av propaganda som den nazistiska antisemitismen.

”Åkesson visar sitt sanna jag” är rubriken på sid 8–9.
Där förklarar Aftonbladets chefredaktör Jan Helin
varför han publicerat debattartikeln:
Artikeln är ett resultat av en tv-debatt där jag uppmanade Jimmie Åkesson att skriva i just detta ämne. Min
avsikt var att få fram en text som faktiskt handlar om det
som skiljer ut Sverigedemokraterna från andra partier.
En text där de visar sin värdegrund och argumenterar för
den.

Jan Helin har reagerat på att SD refererar till Astrid
Lindgren när de målade upp sina politiska visioner på
sitt landsmöte.
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Partiledaren Jimmie Åkesson lovordade Bullerbyn som
en vacker skildring av det gamla Sverige. Att Bullerbyn
är en vacker bild av Sverige i det förflutna håller säkert
en majoritet av det svenska folket med om.
Men leder Sverigedemokraternas politik till att
Sverige blir som i Astrid Lindgrens böcker?
Eller är det så att partiet är skickliga på att marknadsföra en aptitlig bild av sin främlingsfientliga agenda?
I fredags fick jag Jimmie Åkessons debattartikel. Den
talar utan tvekan klarspråk. Av utgivarskäl kontaktade
vi flera av landets ledande experter på tryck- och yttrandefrihet för att gå igenom artikeln.
Flera av dem avråder mig från att publicera Jimmie
Åkessons text. De menar att jag som ansvarig utgivare
kan åtalas för hets mot folkgrupp för att jag publicerar
den.
Jag tar den risken och publicerar i dag debattartikeln.
Jimmie Åkessons text är viktig för att den mycket
tydligt visar på vilka värdegrunder det parti som är på
väg in i Sveriges riksdag vilar. Du kan tycka att hans
åsikter är rätt eller fel. Men dagens debattartikel ger dig
en möjlighet att ta ställning till Sverigedemokraterna.

Ytterst handlar det också om yttrandefrihet, menar
Jan Helin:
Jag är kanske inte redo att dö för Jimmie Åkessons rätt
att uttrycka sina åsikter. Men jag är redo att riskera att
bli dömd för brott för hans rätt till det fria ordet när han
skriver sitt hjärtas mening.

Helin skriver att han med publiceringen vill ”klargöra
vilka värderingar TV4 – och alla andra medier som
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beslutar att publicera reklam från partiet – hjälper till
att normalisera.”
Vad tror ni har hänt? Har Sverigedemokraterna ändrat
sina värderingar, eller har svenska publicister ändrat sin
hållning till deras värderingar i ungefär samma takt som
partiet fått pengar?
Läs Jimmie Åkessons debattartikel och svara på vad
skillnaden är mellan Sverigedemokraterna från 2002 och
samma parti i dag. Jag ser ingen.

Åkessons debattartikel blir stort uppmärksammad i
Aftonbladet – och i andra medier.
”SD-ledarens tio fel, Aftonbladet avslöjar Åkessons falska påståenden” lyder rubriken på Aftonbladets förstasida dagen därpå, den 20 oktober, med hänvisning till sidorna 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 24.
”SD:s falska fakta” lyder rubriken på Svenska
Dagbladets förstasida samma dag.
Båda tidningarna har låtit experter kommentera de
påståenden Åkesson gör i debattartikeln. Till exempel
klassas det i Aftonbladet som ”fel” av Åkesson att
säga:
• att ett tiotal muslimska terrororganisationer etablerat sig i Sverige – eftersom Säpo säger ”Vi tycker
att det låter mycket med ett tiotal organisationer”
• att den muslimska världen aktivt avvisat upplysningen och humanismen – eftersom ”det finns
nordafrikanska filosofer som är hängivna upplysningen och humanismen”
• att fundamentalister är en stor och växande minoritet – eftersom ”ingen vet omfattningen”
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• att det pågår en radikaliseringsprocess bland muslimska ungdomar i Europa – eftersom ”det finns
inga studier i Sverige om muslimska värderingar”.
• att muslimska män är överrepresenterade som förövare av våldtäkter – eftersom det inte förs någon
statistik över förövarnas religiösa tillhörighet.
I Aftonbladet säger advokat Peter Althin att debattartikeln ”ligger nära hets mot folkgrupp”. Advokat
Peter Danowsky säger att ”Det kan uppfattas som
hets mot folkgrupp”. Tidningsutgivarnas jurist Per
Hultengård säger att ”en sträng tryckfrihetsjury
skulle kunna fälla den här artikeln”, medan Josef
Zila, professor i straffrätt säger: ”Det är långt ifrån
hets mot folkgrupp, jag anser att det faller inom yttrandefriheten.”
JK får direkt ta emot cirka tio anmälningar mot debattartikeln. Men den 23 oktober 2009, bara några
dagar efter publiceringen meddelar JK Göran Lambertz att han inte kommer att inleda någon förundersökning om hets mot folkgrupp. Han säger till
Svenska Dagbladet (SvD 2009-10-23):
– Man kan diskutera innehållet i artikeln, men man får
skriva och säga sådana saker i Sverige.
– Det är ingen som helst tvekan om att det inte går över
brottsliga gränsen. Man får säga väldigt mycket som är
stötande och irriterande och många sätt illa omtyckt.
Det hör till yttrandefriheten.

Och det spelade ingen roll för bedömningen att Aftonbladet starkt tog avstånd från artikeln i samma tid-
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ning. Artikeln hade gått att publicera ändå, säger
Lambertz:
– I det här fallet har det inte påverkat mitt beslut.

Publiceringen av debattartikeln satte Jan Helin i centrum för debatten. När SD gick upp i opinionsmätningarna talades det om en ”Jan Helin-effekt”. Det är
till och med så, att när jag i intervjuerna tar upp debattartikeln är det flera som spontant säger ”Jan
Helin-artikeln” istället för ”Jimmie Åkesson-artikeln”.
Jan Helin: ”Jag ångrar inte publiceringen”
I intervjun med Jan Helin ägnar han mycket tid åt att
förklara hur han resonerade och att försvara sig mot
den kritik han fått. Syftet med publiceringen var att
visa att SD inte hade normaliserats, utan fortfarande
hade en problematisk värdegrund. Och i detta låg ett
nyhetsvärde, enligt Helin:
”Ja, vi gör samma bedömning av det de kommer
med som vi gör med andra partier. Har det ett nyhetsvärde? Tillför det något i diskussionen? Vill vi föra
den här diskussionen just nu? Det skulle vara fel att
säga att Sverigedemokraterna inte ska få framföra sin
åsikt.”
Jan Helin tycker att det finns dubbelmoral hos de
personer som ägnar stort medialt utrymme åt att kritisera att Aftonbladet publicerat debattartikeln:
”Samma personer som kastar sten på Aftonbladet
och säger att vi ger dem uppmärksamhet gör genom
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att kasta sten på Aftonbladet Sverigedemokraterna en
enorm tjänst. Det är därigenom uppmärksamheten
kommer, inte nödvändigtvis i en debattartikel i sig.”
”Speciellt den här von oben-kritiken, att det var
inget nytt [i debattartikeln] så varför publicerar Aftonbladet den? Varför kommenterar de den då över
huvud taget? Det är så upphetsat läge runt det här i
alla läger och ingen vill sitta med Svarte Petter. Så nu
var det perfekt, nu kan man peka på Aftonbladet och
säga att de gjorde det här. Men om det här är irrelevant så knip käft. Varför göra så här många minutrar
eller spaltmetrar åt att Aftonbladet har publicerat en
debattartikel?”
Och det var naturligt för Aftonbladet att ge så stort
utrymme åt att bevisa alla fel i debattartikeln, menar
Helin:
”De som kritiserar oss säger att så skulle ni aldrig
göra med ett annat parti, men det är väl självklart att
vi skulle göra så med ett annat parti. Om Moderaterna skulle publicera en artikel som innehåller minst
tio sakfel så skulle vi vara på det som hökar. Det är
självklart att vi granskar utsagor i en debattartikel.”
Trots kritiken har han inte ångrat beslutet att publicera den:
”Absolut inte.”
Och någon ”Helin-effekt” vill han inte hålla med
om att han skapat:
”Det säger folk som har en politisk agenda mot
mig eller Aftonbladet. Det är ogenomtänkt att påstå
att det finns en Jan Helin-effekt.”
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”De har ju gått upp i opinionsmätningarna av egen
kraft. Det man med intellektuell heder i behåll kan
säga är att när Aftonbladet publicerade debattartikeln
så stoppade det i vart fall inte uppgången. Men man
kan inte säga att det var då uppgången började”, säger Jan Helin.
Men han medger att publiciteten gynnat SD:
”Ja, det tror jag. Men jag kan inte se vad jag som
utgivare skulle göra åt det. Det är klart att jag kan avstå från att publicera, men det vore att abdikera som
publicist. Jag menar att det är en viktig publicistisk
uppgift att visa vilken värdegrund Sverigedemokraterna står på när de under så lång tid gått fram i opinionsmätningar och granska deras argument. Om det
gynnar dem så är det så. Det är inte skäl för att avstå
från att publicera.”
Var det artikeln i sig eller uppmärksamheten kring
den som gynnade dem?
”Uppmärksamheten kring eftersom det ingår i deras retorik att de motarbetas av media. Och därför
menar jag att kasta första stenen kring det här kan
den göra vars tidning, tv-kanal eller radio-kanal helt
förteg den här artikeln. Om man själv gav det här artikeln uppmärksamhet är man en lika god kålsupare.
De kastar sten i glashus”, säger Helin.
Jimmie Åkesson: ”Man förvrängde vårt budskap”
Jimmie Åkesson hade inte föreställt sig att artikeln
skulle väcka så stor uppmärksamhet.
”Vi trodde inte att skulle bli något liv om det här,
för det här hade vi sagt många gånger tidigare. Vi
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skrev det som vilken artikel som helst”, säger Jimmie
Åkesson (samtal 2012-04-04).
Allt börjar när Jan Helin och Jimmie Åkesson träffas i väntrummet utanför SVT:s debattstudio i Göteborg den 22 september 2009 där de både skulle diskutera Aftonbladets annonsstopp. Helin säger då till
Åkesson att han gärna får skriva en debattartikel.
Men det är inte SD som tar nästa initiativ, eller ens
bestämmer vad den ska handla om. Den 6 oktober
2009 skickar Aftonbladet debattredaktör Karin Lindblom ett mejl till Jimmie Åkesson där hon frågar om
han vill:
skriva något till oss på temat (faran med) islam i det
svenska samhället eller motsvarande.1

En sådan debattartikel knåpas ihop hos SD och
skickas till Aftonbladet med rubriken ”Sveriges makthavare blundar för farorna med islam”. Flera jag talar
med hos SD minns att Aftonbladet ville ha artikeln
”spetsigare”. När debattartikeln publiceras har Aftonbladet ändrat till den mera kontroversiella rubriken ”Muslimerna är vårt största utländska hot”.
”Alla blev tagna på sängen. Jag vaknade tidigt på
morgonen av att det började trilla in massor av mejl i
mobilen. Då förstod jag det skulle komma att bli
stort”, berättar Jimmie Åkesson.
Han är kritisk till hur Aftonbladet spetsade till
publiceringen.

1)

Exakt formulering i mejlet, återgivet av Jimmie Åkesson vid intervju
2012-04-04.
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”Det var en märklig hantering av en debattartikel,
att man tar in den och ägnar hela tidningen åt att kritisera den. Om den nu innehöll så många sakfel så
borde de inte ha publicerat den.”
Framförallt gjorde Aftonbladets rubrik att budskapet blev ett annat än det Åkesson ville förmedla.
”Man satte det inom citattecken, fast det inte fanns
i texten. Jag har aldrig sagt att muslimerna är det stora
hotet, utan det var kritik mot en anpassning till islam.
Man förvrängde vårt budskap för att få mesta möjliga
effekt.”2
Om Aftonbladets syfte var att hindra SD från att
komma in i riksdagen, så fick det motsatt effekt.
”Det var direkt kontraproduktivt om de var ute för
att skada oss. Det finns ju många som tycker att det
är ett problem med islams utbredning i samhället. Vi
fick ett stöd som saknar motsvarighet. Det kom flera
mejl i minuten, tusentals mejl till mig personligen. Vi
såg en direkt effekt i opinionsmätningarna och en
märkbar ökning av antalet medlemmar. Vårt mål var
att komma in i riksdagen och det här medverkade
verkligen till det”, berättar Åkesson.
Publiceringen gynnade SD kortsiktigt men ökade
samtidigt motsättningarna kring partiet.

2)

”Åkessons kritik mot rubriksättningen är obegriplig”, svarar Jan Helin i
en mejlkommentar (2012-04-30): ”Artikeln argumenterar ordagrant om
hur muslimers höga födslotal gör att att deras andel av befolkningen
växer, hur den muslimska befolkningen i Europas storstäder inom kort
kommer att flerdubblas. Det är exakt detta han syftar på när han avslutar
artikeln med att konstatera att denna utveckling är ’vårt största utländska hot sedan andra världskriget’”, skriver Helin som därför anser att
rubriken är helt korrekt.
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”Det blev en polarisering. De som tyckte illa om
oss tyckte ännu mera illa om oss. Långsiktigt har det
skadat oss. Jag får än idag förklara varför jag tycker
muslimer är det stora hotet och det har jag aldrig sagt.
Vem som helst kan se att jag inte säger det i artikeln.
Vi riktar kritiken mot Sveriges makthavare.”
Hade SD kommit i riksdagen utan den uppmärksamhet debattartikeln förde med sig?
”Ja, det tror jag. Vi låg så bra till i mätningarna, så
det hade vi gjort ändå. Vi fick 3 procent 2006 och det
hade varit katastrof om vi inte skulle nå upp till 4 procent 2010.”
De flesta av de intervjuade kritiserar Helins publiceringsbeslut. En av de få som tycker att Jan Helin
gjorde rätt som lät publicera debattartikeln, är Aftonbladets reporter Eva Buskas:
”Han har ju fått väldigt mycket skit för den. Och
han har säkert funderat jättemycket över om han
gjorde rätt eller fel. Men jag svarar med magen, jag
tycker att han gjorde rätt”, säger Eva Buskas.
Det fick ut Sverigedemokraterna på banan och visade hur illa de tycker om muslimer, anser hon.
”Själva debattartikeln visade var de stod, Jimmie
Åkesson var väldigt rak. Innan har jag upplevt att de
försökt dölja och skyla över. Jag upplevde att nu sa
han något som de tidigare sagt i slutna rum. Men diskussionerna efteråt gick mycket ut på att Janne borde
ha avstått från att publicera för att inte gynna dem”,
säger Buskas.
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Mediechefer: ”Jag skulle inte ha publicerat den”
I samband med att debattartikeln publicerades tillfrågades andra chefredaktörer om de själva skulle ha
publicerat den. De flesta sa nej.3
”DN publicerar inte rasistiska debattinlägg, så
svaret på frågan om Åkessons artikel hade kunnat
tryckas i DN är ett klart nej”, sa DN:s dåvarande
chefredaktör Thorbjörn Larsson.
Och så blir också svaren från de flesta jag intervjuar.
DN:s Henrik Brors tycker, liksom sin dåvarande
chef, inte att den hade kunnat publiceras i DN:
”Nej, inte som den såg ut. För att det var så många
tvivelaktiga påståenden i den framför allt”, säger
Henrik Brors.
Inte heller i Expressen hade den tagits in.
”Jag skulle inte ha publicerat den. Ansvarigt redaktörskap är att säga ja eller nej. Jag tycker att åsikterna
i den behöver jag inte ge plats för”, säger Expressens
chefredaktör Thomas Mattsson.

3)

Enligt SVT.se, 20 oktober 2009: ”Sex av sju chefredaktörer säger nej”.
På frågan om de själva skulle kunna publicera debattartikeln i sin tidning
svarar GP:s Jonathan Falk: ”Nej, debattartikeln riktar sig generaliserande och hätskt mot muslimer som grupp och därför hade jag sagt nej
till den.”, Sydsvenskans Daniel Sandström: ”Jag hade sannolikt inte publicerat artikeln, av det skälet att den inte klarar av att skilja på legitim
religionskritik och generaliserande hets mot en religionsutövande
grupp.”, Svenska Dagbladets Lena K Samuelsson: ”Om man ska publicera den typen av text får den inte stå oemotsagd.”, Dala-demokratens
Göran Greider: ”Nej, jag tror inte det. Det är medierna som lyfter in
främlingsfientliga partier in i riksdagen genom att skriva om dem.”, Expressens Thomas Mattsson: ”Nej det tror jag inte. Artikeln innehåller allt
för många påståenden och uppgifter som är problematiska.”
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Mattsson tycker att Helin målade in sig i ett hörn
när han skulle försvara sitt nej till SD:s annonser:
”Då säger han i tv: ’jag skulle gärna publicera ett
debattinlägg’. Jag hade aldrig i tv utställt ett sådant
publiceringslöfte.”
Sydsvenskans Daniel Sandström skulle inte heller
ha publicerat den:
”Nej, det skulle jag inte. Då skulle jag ha sagt att
några av formuleringarna inte är förenliga med journalistikens upplysande verksamhet.”
Sandström har svårt att förstå logiken i Helins resonemang:
”Det enda jag kunde se är att de skapade ett gigantiskt fönster för Sverigedemokraterna.”
Inte heller chefredaktörskollegan Lars Johansson
på Helsingborgs Dagblad hade publicerat debattartikeln.
”Nej, det skulle jag faktiskt inte ha gjort. Jag
tycker att den är hets mot folkgrupp. Jag förstår inte
syftet riktigt. Helin sa att man ville visa deras rätta ansikte, men vi vet vad deras rätta ansikte är. Är det något vi vet är det att de hatar muslimer, det tror jag att
våra läsare vet också. Så det fanns inget att bevisa med
den artikeln.
Enda effekten den hade var att gynna SD säger
Lars Johansson.
”Jimmie Åkesson tackade Jan Helin för den artikeln på PK sedan. Jag tror att det spelade dem i händerna.”
Samma svar kommer från Jan A Johansson, chefredaktör på Skånska Dagbladet:
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”Den hade inte jag tagit in, därför att jag tycker att
den är väldigt generaliserande över huvud taget.”
Martin Jönsson, redaktionschef på SvD tycker inte
att debattartikeln höll sådan kvalitet att den hade
kunnat publiceras på Svenska Dagbladets Brännpunktsida:
”Jag anser att budskapet var oerhört kränkande
och stötande för stora grupper. Just att man utpekade
till största del muslimer som ett av de största hoten
mot Sverige sedan andra världskriget.”
Ändå tycker han att Aftonbladet på sätt och vis
gjorde rätt:
”Om man skulle ta in den så måste man göra som
Aftonbladet gör: sätta den i ett sammanhang, faktagranska och kommentera och så vidare. Det sätt som
Aftonbladet gjorde det, är det enda sättet som man
kan göra det på med den sortens debattartikel.”
Just en sådan granskning gjorde också Svenska
Dagbladet dagen efter att debattartikeln publicerats.
”Vi läste den i Aftonbladet och så gjorde vi faktagranskning av påståendena och konstaterade sakfel
på sakfel på sakfel i den, det tyckte vi var viktigt att
granska, har de täckning för vad de säger?”, säger
Jönsson.
På Sveriges Radio hade man inte kunnat låta Åkesson säga det han skrev i debattartikeln, utan att man
direkt hade tagit avstånd från det, tror Staffan Sillén,
SR Ekot:
”Man kanske inte hade kunnat publicera det på
det sättet i Sveriges Radio med tanke på demokratiparagrafen och allt, men Aftonbladet ramade ändå in
det med mycket kommentarer kring det.”
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Åkessons argumentation hade varit i strid med demokratiparagrafen i radio- och tv-lagen, tror Sillén.
Då hade SR varit tvungna att ta avstånd från den i
samma sammanhang som den framförts.
”Om vi hade haft faktagenomgången som sen gjordes och kunnat bemöta den, då tror jag att det hade
kanske passerat den paragrafen”, säger Sillén.
Kringpubliceringens omfattning
Flera kritiserar framförallt den omfattande mediala
uppståndelsen kring artikeln:
”Inte bara Aftonbladet, alla hade det. Jag tycker
att uppmärksamheten blev oproportionerlig, och jag
tror att det gynnade Sverigedemokraterna väldigt
mycket. Det vi glömde var nog vilket litet parti det
handlar om. Det blev en massiv överexponering. Även
hos oss”, säger Anne Lagercrantz, TV4.
Den publicistiska diskussionen, fick mer utrymme
än själva sakfrågan, säger flera.
”Allt det här runtomkring med alla tunga advokaterna som påstod att det var hets mot folkgrupp, vilket det naturligtvis inte visade sig vara, var mindre bra
för en saklig diskussion om det som faktiskt stod i artikeln”, säger Pontus Mattsson, SR Ekot.
Några säger att allt ståhej kring publiceringen illustrerade medie-etablissemangets inställning till SD.
”Jag tyckte att omfattningen på något sätt tydliggjorde vad journalisterna själva tycker. Man publicerar en debattartikel på några tusen tecken och sen gör
man hur mycket som helst för att, på något sätt, visa
att debattartikeln är fel”, säger Tobias Brandel, SvD.
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Effekten borde vara lätt att räkna ut, menar Brandel.
”Det får ju såklart motsatt effekt, i alla fall bland
Sverigedemokraternas supportrar. Det stärker den
uppfattning de har, att vi i etablerade medier är emot
Sverigedemokraterna och försöker motarbeta dem att
komma in i riksdagen. Det är ju svårt att dra en annan
slutsats, när man ser denna massiva publicering kring
artikeln, där vinkeln är att slå Sverigedemokraterna
med deras egna fel, och så hittar man inte så många
fel.”
”Det vet vi ju att Sverigedemokraterna är ett sådant antietablissemangsparti och den här uppvisningen förstärker det”, säger Brandel.
Skånska Dagbladets chefredaktör Jan A Johansson
är också kritisk till omfattningen av publiceringen:
”Jag tycker hela den publiceringen var felaktig. Det
hade ju varit en annan sak om de hade intervjuat honom och han hade sagt det där. Men det här var ju en
debattartikel.”
Systemet med debattartiklar fungerar så att tidningen erbjuder någon att skriva i ett visst ämne. Artikeln är därmed sanktionerad av tidningen, påtalar
Jan A Johansson.
”Att man sedan på nyhetsplats försöker desarmera
en debattartikel som blev sanktionerad, jag tycker det
var feltänkt från början till slut”, säger Jan A Johansson.
Chefredaktörskollegan Lars Johansson, på Helsingborgs Dagblad, tycker också att det blev för
mycket kringpublicering:
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”Det blev hur mycket gratisreklam för Sverigedemokraterna som helst. De fick en uppmärksamhet
de aldrig hade kunnat räkna med, till deras gagn faktiskt.”
”Felen” i artikeln
Aftonbladet och Svenska Dagbladet gjorde stor nyhet
av fel i artikel. Även på SR Ekot fanns den tanken, enligt Staffan Sillén:
”Svenska Dagbladet hann före oss med granskning
av påståenden som hade gjorts i den artikeln. Det där
var vi igång och skulle göra men vi var lite för tröga,
de hann före oss. Annars hade vi gjort det också. Sen
blev det ju hela diskussionen kring artikeln som vi
speglade”, säger Sillén.
Några, framförallt nyhetsreportrar som följt partiet nära, tycker att det blev fel, när man skulle påvisa
felen i artikeln. Det visade bara att etablissemanget
var emot dem.
”Jag tycker att det var en sak att publicera den,
men det som jag tror gav en så yvig diskussion var det
orkestrerade motståndet som dök upp, att publicera
den för att kunna ta avstånd ifrån den”, säger Pontus
Mattsson, SR Ekot.
”Om man såg alla motanklagelserna som kom,
med alla de sakfel som påstods finnas i artikeln så var
det ju vissa saker som påstods vara fel, men som
egentligen inte var fel. Både Svenskan och Aftonbladet
hade ju en genomgång av dem. ’Åkesson hotar med
att en majoritet av Malmös befolkning är muslimer’,
då sades det vara fel för att SCB inte mäter etnisk till-
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hörighet. Här får man ju se hur etablissemanget nu
ska trycka till de här sanningssägarna. Nu är mobbningen fullständig tror jag att många av deras väljare
och sympatisörer känner”, säger Pontus Mattsson.
Även Tobias Brandel, SvD, tycker att vinkeln ”Här
är faktafelen” var problematisk.
”Ja, vi hade jättemycket diskussion om det. Vinkeln höll ju inte.”
”Vi hade inte lyckats belägga så många faktafel, på
ganska många var slutsatsen bara ’vi vet inte’. Och då
ser man ju väldigt tydligt att här har vi journalister
verkligen försökt att visa att Sverigedemokraterna har
fel, och så lyckas vi inte ens med det. Då blir det ju väldigt uppenbart vilka syften vi har. Jag tyckte inte att
det var bra”, säger Tobias Brandel.
Även Niklas Orrenius är kritisk mot de stort uppslagna uppföljningarna:
”Det var där Aftonbladets korståg mot SD började
på något sätt. Och där tyckte jag att de trampade
snett. Aftonbladet gick i någon sorts fälla där.”
Enligt Orrenius var Åkessons påståenden inte tillräckligt tydligt fel:
”Åkesson skrev: ’extremismen ökar i förorterna’.
Då hade de en stor stämpel ’FEL’. Och så var det någon expert som sa att ingen kan säga om extremismen
ökar riktigt. Jag vet att en serie som jag och mina kollegor hade gjort om extremism på Rosengård bland
annat var källa till det här. Och i stort sett så var det
sant”, säger Orrenius.
Aftonbladet visade därmed en tydlig tendens i sin
nyhetsrapportering.
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”Det blev väldigt tydligt att den här tidningen på
nyhetsplats bekämpar det här partiet”, säger Niklas
Orrenius.4
Flera medverkade via liknande uppföljningar som
Aftonbladet gjorde, till att förstärka den bild som SD
eftersträvar, att etablissemanget är emot dem, hävdar
han.
”Normalt duktiga Svenskan gjorde samma grej,
jag tror de hade nästan identiskt tio fel och så där. Här
trampade de faktiskt lite över gränsen.”
Svenska Dagbladets redaktionschef Martin Jönsson håller inte med om detta. Han tycker att den
granskning Svenska Dagbladet gjorde av felen i Åkessons artikel var bra. Och han minns inte att det ska ha
förekommit någon intern diskussion om saken.
Var det nytt?
På SR Ekot studsade chefen Staffan Sillén till när han
läste Åkessons text. Han hörde efter med de politiska
reportrarna, som sa att artikeln inte innehöll något
nytt:
”Deras reaktion var, ’det här är vad de tycker. Det
här är som de är’”, säger Sillén som ändå tyckte att utspelet var värt att uppmärksamma.

4)

I en mejlkommentar (2012-04-30) ger Jan Helin kritikerna delvis rätt:
”Jag tycker inte att det i sig är fel att granska utsagor i en debattartikel.
Varför skulle vi inte göra det? Men jag håller med om att det finns en
upphetsad ton i denna uppföljande publicering som jag i efterhand kan
konstatera inte blev bra. Jag tror det uttrycker något som låg i tiden då,
en förskräckelse över att ett främlingsfientligt parti fått grepp i svensk
politik. En reflektion som framstår som naiv i dag, men var uppriktig
då”, skriver Helin.
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”Det var känt av många, men inte allmänt känt, att
de hade den här agendan av generaliseringar av muslimer.”
Flera av de intervjuade reportrarna påtalar att det
inte att det var någon nyhet att Åkesson hade de åsikter han framförde i debattartikeln.
”I allt väsentligt var ju det som stod i artikeln känt
sedan tidigare”, säger Mats Knutson, SVT.
”Det var ju den politik som Sverigedemokraterna
står för och har gjort under lång tid, så det var ju inte
någon nyhet. Det är ungefär som att säga att Fredrik
Reinfeldt anser att sänkta skatter leder till fler jobb,
sidan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 … Omfattningen
av bevakningen i Aftonbladet stod inte i paritet till nyheten”, säger Knutson.
Inte heller TV4:s Lena Sundström överraskades av
innehållet i debattartikeln:
”Jag skulle vilja säga att vi journalister har misslyckats med vårt uppdrag när folk blir chockerade
över Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet i
höstas, när politiker blir chockerade över hur islamofobisk den är. ”
Uppståndelsen är därför ett underbetyg åt journalisternas bevakning av SD, hävdar hon.
”När alla journalister som bevakar Sverigedemokraterna säger ’det här var väl inte chockerande, det
här vet väl alla’, då har vi misslyckats att berätta det
för makthavare och folk i allmänhet”, säger Lena
Sundström.
Och hon ger själv en tänkbar förklaring:
”Media drivs väldigt mycket av att man ska berätta om nya saker, hitta nya vinklar. Det kan bli jäv192 | Kapitel 8. Debattartikeln i Aftonbladet

ligt tjatigt efter ett tag att hela tiden tala om vad Sverigedemokraterna faktiskt står för. Det fanns en viss
trötthet i att berätta hur främlingsfientliga de faktiskt
är.”
Ingen nyhet i Skåne
I södra Sverige var upphetsningen inte lika stor, där
var det ingen större nyhet att SD ogillade muslimer.
”På riksplanet var det många som sa ’nu har de visat sitt rätta ansikte’. Och jag kände att det är ett stort
misslyckande för hela journalistiken om folk reagerar
på det här sättet, även politiker. Om folk inte visste att
det är muslimer de vill åt och det är så här de pratar
om muslimer”, säger Niklas Orrenius.
Från de intervjuade i Skåne kommer likartade svar
till att det inte blev något större rabalder där kring debattartikeln.
”Det är välkända ståndpunkter här nere. De finns
ju i en helsikes massa kommuner och vi hör de och ser
dem”, säger Karsten Bringmark, reporter på Skånska
Dagbladet.
Studerar man svallvågorna efter debattartikeln blir
resultatet intressant.
”Det var otrolig uppståndelse kring den där debattartikeln i hela Sverige – utom i Skåne. För oss var
det inte samma nyhet. Att han är öppet fientlig mot
speciellt islam, det är inte någon nyhet på samma sätt
här”, säger Per Lärka, SVT Sydnytt.
Inte heller reportern Lisa Ovesen på SVT Sydnytt
blev överraskad. Men hon minns hur reportrar från
riksmedierna i Stockholm som bevakade landsmötet
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var chockade efter att ha intervjuat Åkesson om synen
på islam. Det här var nytt för dem.
”Man har inte mött dem så mycket, klart att man
har mött dem mera i Skåne.
”Uppmärksamheten gynnade SD”
Uppståndelsen kring debattartikeln gynnade SD. Så
tror i princip alla av de intervjuade.
”Ja, men det var ju inte artikeln i sig som ökade
stödet för Sverigedemokraterna, utan det var uppmärksamheten omkring”, säger Mats Knutson SVT.
Framförallt var det den kraftiga kritiken som kom
att gynna dem.
”Det finns en parallell till det här och det är Folkpartiets förslag från 2002 om språktest för svenskt
medborgarskap. Det var ju inte förslaget i sig som
gjorde att Folkpartiet lyfte, för förslaget i sig hade
förts fram redan förut, både av Folkpartiet och av andra borgerliga politiker, utan det var ju uppmärksamheten omkring det. Och att de politiska motståndarna
valde att angripa det här urskillningslöst. Då skapades
den uppmärksamhet som Lars Leijonborg behövde”,
säger Knutson.
Partiet gynnas även om de utsätts för negativ kritik, hävdar flera.
”Det är klart att ju mer man lyfter upp en fråga
desto mer börjar folk intressera sig för den och ha en
åsikt. Så det finns nog någon form av samband”, säger Per Gunne.
Negativ publicitet gynnar särskilt små partier som
vänder sig till folk som är besvikna på samhället och
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etablissemanget, tror Gunne. Mediernas negativa bevakning bekräftar deras martyrskap.
Sverigedemokraterna gynnades av rapporteringen
eftersom de syntes mer och därigenom fick fler väljare, tror även Niklas Orrenius. Även om artiklarna
kritiserade SD, så behövde de inte vara negativa för
partiet.
”Negativ, det är i betraktarens öga. Det är väl
många som tycker illa om muslimer.”
Björn Djurberg, TV4 Nyheterna Malmö, är inne på
samma resonemang, att det finns ett sådant samband,
att de går upp även om de får negativ kritik.
”Alla gillar en underdog. Det blir också ett uttryck
mot dem som uttalar kritik mot Sverigedemokraterna.
’Jag tycker inte om dig. Du tycker inte om Sverigedemokraterna. Därför tycker jag om Sverigedemokraterna’.’’
Kvällstidningarna kan lockas att göra sensation av
SD. Henrik Brors kritiserar Aftonbladet för sensationslystnad i sina publiceringar kring SD.
”Man kan tycka att det är så kittlande att de har
en avvikande åsikt och därför tycker vi journalister att
det är kul nyhetsmässigt att slå upp dem stort. Titta
vilket konstigt parti. Då gör man i praktiken reklam
för dem. Och vi har sett tydliga effekter. Nu så steg de
efter den här publiceringen”, säger Henrik Brors.
Eller som Helsingborgs Dagblads reporter Truls
Nilsson uttrycker det:
”Det var bingo för Sverigedemokraterna.”
Så gott som alla säger att uppståndelsen kring debattartikeln gynnade SD, att den bidrog till att partiet
gick upp i opinionsmätningarna. Några säger att det
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gynnade dem mest på kort sikt. Många säger att stormen kring debattartikeln gjorde att medierna därefter
blev mer återhållsamma med att publicera liknande
inlägg.
”Jag tror att det ledde till en baksmälla för Aftonbladet, att man nog är försiktigare nu med att publicera den här typen av artiklar. Det har ju lett till att
man är mer försiktig idag när man gör den här typen
av nyhetsvärdering, till exempel i kvällstidningar”, säger Mats Knutson, SVT.
Det var bra att diskussion kom i tid, säger Anders
Göransson, Metro. Nu, i valrörelsen, hade det varit
känsligare att publicera artikeln.
”Ja, då hade det ju liksom fått betydelse i valrörelsen på ett helt annat sätt och det hade kanske inte varit så himla lämpligt. Då hade den gynnat Sverigedemokraterna i väldigt hög grad”, säger Anders Göransson.
I valrörelsen skulle det vara känsligare, säger också
Martin Jönsson:
”Att ge 10–12 sidor åt ett parti som pendlar vid
fyraprocent-spärren, fyra veckor före valet, är inte
rimligt, om man inte har något konkret avslöjande”,
säger Jönsson.
Jan Helin själv försvarar visserligen publiceringen,
men är ändå inte helt konsekvent. När min intervju
med honom görs, en månad före valet 2010, hade det
varit annorlunda.
”Ja, det hade det varit. Det är möjligen en svag
punkt i mitt resonemang, men jag tycker det. Syftet
var att väcka den här diskussionen. Men du måste
vara medveten om att gör du den här typen av publi196 | Kapitel 8. Debattartikeln i Aftonbladet

ceringar så kommer det att ge dem uppmärksamhet
och jag skulle inte vara bekväm med det en månad
före valet”, säger Helin.
Han skulle alltså inte publicera en sådan debattartikel från SD en månad före valet.
Där tar Jan Helin hänsyn till konsekvenserna – och
det argument som ligger implicit i de flesta av de intervjuades kritik mot Aftonbladets publicering var just
att det ansågs ha gynnat SD, vilket man anser är en negativ konsekvens som borde ha undvikits.
Med andra ord: När det gäller SD är publicisterna
inte helt konsekvensneutrala.
Konklusion
Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet hösten
2009 blir Sverigedemokraternas stora mediala genombrott. Uppmärksamheten kring artikeln och den
hårda kritiken från ett samlat medie-etablissemang bidrog till partiets uppgång i opinionen. Det är den bild
som ges av de flesta i intervjuerna.
Jan Helins motiv för att publicera artikeln var att
visa SD:s problematiska människosyn. Helin menar
att detta hade nyhetsvärde eftersom medierna alltmer
börjat köpa bilden av att SD normaliserats och blivit
ett parti som andra. Så motiverar han också det stora
utrymme tidningen gav åt att kritisera artikeln och
”avslöja” allt som var fel i den.
Helin hävdade att han var konsekvensneutral när
han tog in debattartikeln. Att det skulle kunna gynna
ett parti han vill bekämpa, påverkade inte publiceringsbeslutet.
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Jimmie Åkesson säger att åsikterna i debattartikeln
var väl kända sedan tidigare och blev därför förvånad
över uppståndelsen den väckte i medierna. Åkesson
säger också att Aftonbladet – bland annat i rubriksättningen – ”spetsade till” artikeln så att budskapet blev
ett annat än det han ville förmedla. Enligt Åkesson var
det märkligt att beställa en debattartikel som man sedan så kraftfullt tar avstånd från.
Publiceringen ledde att SD ökade sitt stöd i opinionen och att partiet fick fler medlemmar, enligt Jimmie
Åkesson. Men långsiktigt har den skadat partiet eftersom den ökat polariseringen och förstärkt människors negativa inställning till SD, anser han.
De allra flesta av de intervjuade, framförallt alla
chefer utom Jan Helin själv, säger att de inte skulle ha
publicerat debattartikeln. Det som sades i artikeln var
kränkande mot en folkgrupp och borde inte ha fått
framförts, tycker många av de intervjuade, medan Helin själv alltså menar att den avslöjade SD:s verkliga
värderingar
Flera – till exempel Svenska Dagbladets Martin
Jönsson – säger att om man ska publicera den, måste
man samtidigt kritisera den och visa att det som påstås är fel, så som Aftonbladet gjorde. Andra kritiserar den omfattande publiceringen. Flera reportrar är
kritiska till hur man stämplade Åkessons påståenden
som felaktiga, utan att de egentligen var det.
Åkessons debattartikel skapade stort ståhej på
riksnivå, men inte i södra Sverige. Där var SD:s inställning till muslimer ingen nyhet.
I riksmedierna ledde artikeln till en omfattande diskussion om hur SD ska bevakas och en viss självrann198 | Kapitel 8. Debattartikeln i Aftonbladet

sakan som medverkade till en mer restriktiv hållning
när valet närmade sig.
Själva innehållet i debattartikeln diskuterades nästan inte alls.
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Kapitel 9.
Konsekvensneutralitet
”Vi har våldet i blodet” är rubriken till en stort uppslagen artikel i Landskrona Posten den 12 mars 2006.
Texten inleds:
De använder sig av grovt våld och känner inte någon empati för sina offer.

I artikeln berättar gängmedlemmarna Feriz och Pajtim hur de rånar folk på stan och bestämmer tid med
andra invandrargäng för att göra upp.
[Gängen] som har funnits ett halvår, består enligt Feriz
uteslutande av Kosovoalbanska killar i tonåren.
– Många av oss ingick i gäng som slogs mot serberna under kriget i Kosovo, så vi har våldet i blodet. Det är därför som vi vågar göra så mycket saker och inte är rädda
för något, säger han. Pajtim håller med.
– Vi i gängen skyddar alltid varandra, ingen tjallar, säger
han.
Gängen ger sig aldrig på en person för att den är svensk
eller för den delen invandrare, hävdar Feriz och Pajtim.
Däremot om han eller hon snackar skit om invandrare.

Artikeln ingick i serien ”Ungdomsgängen” med totalt
25 artiklar publicerade i mars 2006, där Landskrona
Posten, som är en edition av Helsingborgs Dagblad,
tog ett samlat grepp om ungdomsbrottsligheten. Arti-
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kelserien har blivit den mest omdiskuterade kopplingen mellan artiklar om invandrares brottslighet och
framgångar för SD.
Kersti Forsberg, vid denna tidpunkt redaktionschef
på Helsingborgs Dagblad, säger till tidningen Journalisten (2006-10-03):
– I åratal hade vi skrivit om rån, överfall och annat våld
i notiser och mindre artiklar. Nu beslöt vi att ge alla, förövare, offer, föräldrar, skola, sociala myndigheter, invandrarföreningar och polis, möjlighet att komma till
tals.

Sammanlagt blev det 98 artiklar om gängkriminaliteten.
Tidningen fick stort gensvar från läsarna. Många
ringde och mejlade till redaktionen och uttryckte lättnad över att ämnet äntligen behandlades, uppger Kersti Forsberg till Journalisten. Men det ledde också till
fönsterkrossning och hot riktat mot tidningen.
När det stod klart att Sverigedemokraterna fick
22 procent i kommunvalet hävdade Socialdemokraterna som förlorat den politiska makten, att det delvis
berodde på artikelserien i Landskrona Posten.
Därmed fick artiklarna riksintresse. Bland annat
har Ekot (2006-09-22) och P1-programmet Vår grundade mening (2006-10-26) gjort inslag där de kritiserats.
Lars Johansson, chefredaktör på Helsingborgs
Dagblad – och därmed även editionen Landskrona
Posten – försvar artikelserien.
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”Tidningen fick oerhört mycket kritik för artikelserien om brottslighet i Landskrona 2006. Framförallt kulturjournalister och medieforskare ansåg att
den bidrog till Sverigedemokraternas framgång i
Landskrona. Nu tror jag inte att det var så enkelt.
Landskrona var och är överrepresenterat när det gäller grov brottslighet, till exempel personrån. Folk var
missnöjda med hur politikerna hade hanterat det. Att
Sverigedemokraterna fick så många röster ska nog i
första hand ses som en missnöjesyttring mot sossarna
och etablerade partier som blundade för det här.”
Och finns det problem i samhället som engagerar
människor, då måste de gå att diskutera, hävdar Lars
Johansson.
”Journalister har haft problem i 20–30 år med att
förhålla sig till att invandrargrupper är överrepresenterade i brottsstatistiken. Min personliga åsikt är att
det är individer som begår brott, inte grupper. Men
om någon enskild grupp skulle stå för en mycket stor
andel av en specifik brottslighet måste vi hitta sätt att
skriva även om detta.”
Men då gäller det att hitta den rätta balansen.
”Vissa tycker att vi ska nämna om ett brott har begåtts av en invandrare eller inte. Det är inte relevant
som jag ser det men det är vad mobben vill att vi ska
göra. Men jag tror fortfarande att vi har svårt att hantera de här frågorna. Det är ju ingen som gör en artikelserie om våldtäkter utifrån olika etniska gruppers
kvinnosyn. Jag vet heller inte om man ska göra det, eftersom jag hävdar att det är enskilda män som begår
brott, inte grupper. Men det borde ändå vara möjligt
att granska brott från olika perspektiv. Vi skriver ju
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till exempel att forna Jugoslavien är centrum för cigarettsmuggling, eller att hedersvåld förekommer i vissa
kulturer”, säger Lars Johansson.
Truls Nilsson, HD, säger att kollegerna i Landskrona fått mycket kritik för att artikelserien gynnat
SD.
”Jag vet att det har upplevts som besvärligt i
Landskrona. Man har känt sig jagad av den grejen.
Den här serien gjordes en bra bit innan valet, debatten
kom igång nästan ett år efter valresultatet. Vilket kändes märkligt för dem som hade jobbat med det. Framför allt är det Landskronaredaktionen som tyckt att
det här har varit jobbigt.”
Men artikelserien gjorde det å andra sidan svårare
för SD och andra ”sanningssägare” att framställa sig
som nertystade martyrer.
”Jag tror SD-sidan där nere tyckt att det har varit
besvärande att Landskrona Posten har speglat grejerna så tydligt. För då har man inte kunnat köra med
det här vanliga att media undanhåller fakta”, säger
Truls Nilsson.
Återhållsamhet om problem med invandring
Landskrona Posten tycks ha brutit ett slags outtalad
konsensus som många inom svenska medier upplever
finns när det gäller bevakningen av problem förknippade med invandringen.
Flera beskriver i intervjuerna hur medierna håller
tillbaka i vissa känsliga frågor, som kopplingen mellan
invandring och kriminalitet, eller när toleransen för
andra kulturer kommer i konflikt med kvinnors rät-
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tigheter, som hedersrelaterat våld och fundamentalistiskt kvinnoförtryck. Då är det som om problemen
inte finns.
”Som kollektiv tror jag att journalistkåren tvekar”, säger Gösta Lempert, SR Malmö.
På Skånska Dagbladet får chefredaktören Jan A
Johansson nästan dagligen hantera påståenden om invandrares brottslighet, som är sanna, men som han
inte publicerar.
”De har ju en del påståenden om invandrargrupper, brottslighet, i Malmö framförallt, där de går ut
med påståenden som vi vet är sanna. Vi kan kontrollera dem, vi känner till dem, men vi publicerar dem
inte ändå utan vidare därför att vi vet att det ställer till
sådan helvetes skada för samhällsutvecklingen. Så vi
tänker oss för två gånger, eller jag vill att vi ska göra
det.”
Jan A Johansson ger ett exempel på en undersökning från polisen som tidningen inte kunde berätta
om.
”Vi hade ett exempel för en del år sedan. Det var
ett hus i Rosengård som kallades för ’zigenarhuset’
och där gjordes en officiell undersökning av polisen
som visade att ovanligt många som bodde där var
dömda för brott. Och det har inte vi publicerat, därför
att det skulle riskera att stämpla hela den romska
befolkningen som överrepresenterad när det gäller
brott”, säger Jan A Johansson.
Sådana siffror intresserar SD:s sympatisörer.
”Den typen av fakta gräver de ju fram. För de är ju
tillgängliga och de använder den sällan på något di-
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rekt lögnaktigt sätt. Men de väljer de utsnitt som passar”, säger Jan A Johansson.
I någon mån väger man in konsekvenserna när
man bestämmer vad man ska satsa på – och när det
ska publiceras, tror Tobias Brandel, SvD.
”Vi väljer ju alltid våra granskningar, det är klart
att dra igång en granskning om slöjbruket eller hedersmord mitt i valrörelsen skulle kunna gynna Sverigedemokraterna. Sedan kanske det inte är den mest
relevanta frågan nu när det är valrörelse, det är så
jäkla trångt i tidningen, man måste verkligen välja.”
Visst förekommer det resonemang om att inte
skriva om problem med invandringen för då kan det
gynna främlingsfientliga partier, men det har minskat,
säger Niklas Orrenius.
”Jag tycker att det är en förändring där. Jag hade
en stor serie om tvångsäktenskap av barn i höstas, och
det är ju andra som har skrivit om det också. Även om
det inte är jättevanligt fortfarande. Men det var inte så
mycket färre tvångsäktenskap för tio år sedan, berättade de på skolorna. Men då skrevs ju ingenting om
sådant”, säger Orrenius.
Det har blivit mindre av att hålla tillbaka sådan
rapportering?
”Ja, absolut. Men jag tror att det finns kvar. Det
finns kvar.”
Rädslan att gynna SD
Många av de intervjuade säger att de själva inte låter
sig påverkas av om SD gynnas eller inte, men att de
har märkt att andra gör det.
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”Det är ingenting som man sätter upp på redaktionerna ’nej, nu ska vi inte ge något utrymme åt det här
missnöjespartiet för att vi är rädda att de ska komma
in i riksdagen’, så funkar det ju inte, utan jag tror snarare att det är något som finns i medvetandet hos
många journalister, att man inte ska hjälpa in nya partier i riksdagen när man kan bli kritiserad i efterhand
för att ha gjort det”, säger Mats Knutson, SVT.
Mats Knutson säger att vissa medieforskare påtalar mediernas roll när det gäller SD:s framgångar.
”Du har ju redan Jesper Strömbäck, till exempel,
som anklagar medierna för att hjälpa Sverigedemokraterna in i riksdagen. Och det tror jag påverkar
även om jag anser, och det tror jag de flesta med mig
anser, att journalister inte bör bry sig om konsekvenser av publiceringar.”
Detta yttrar sig i form av ett slags osynligt konsekvenstagande, enligt Knutson.
”Ja, och som kanske har att göra med den här beröringsskräcken också.”
Även Martin Jönsson, SvD, beskriver en rädsla för
att ge SD för mycket publicitet, men att den politiska
rapporteringen måste sträva efter att vara konsekvensneutral.
”I grunden, så måste den vara det. Sen kan det säkert finnas en motvilja mot att bli anklagad för att ha
bidragit till att ha blåst upp partiet och gett det uppmärksamhet.”
Journalisterna har varit rädda för att ge SD ”onödig draghjälp”, säger Niklas Orrenius.
”Ja, fast jag tycker att det har blivit mindre av det,
för att folk tycker att det blir ohållbart. Vi kan inte
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som politiska journalister på nyhetsredaktioner önska
vissa valresultat och agera utifrån det”, säger Orrenius.
Lilla Saltjöbadsavtalet – mediernas dolda agenda
I augusti 1993 gjorde nydemokraten Bert Karlsson en
kupp i direktsänd tv. Han hade kommit över ett exemplar av Lilla Saltsjöbadsavtalet, massmediernas hemliga överenskommelse om att inte berätta sanningen
om invandrarna. Nu avslöjade han dess existens för
tv-tittarna.
Innebörden var att Svenska Journalistklubben den
21 mars 1987 ska ha haft ett möte i Saltsjöbaden. På
mötet ska Mediesverige ha upprättat ett konfidentiellt
avtal som reglerar hur journalisterna framöver ska
vinkla nyheter om invandrare, bland annat stadgas:
Som oberoende journalist har Du att beakta följande rekommendationer:
* Företrädesvis positivt bedöma och omskriva svenska
medborgare av utländsk härkomst, detta särskilt i samband med ungdoms- idrotts- och konstnärlig verksamhet
* Vid evenemang med inslag av skiftande kulturer, företrädesvis intervjua och visuellt framhålla medverkande
av utländsk härkomst
* Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona
de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för
drabbade populationer.

Dåvarande samhällsmagasinet Striptease spårade, i
ett underhållande reportage, den väg papperet tagit
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innan det hamnade i Bert Karlssons händer. Det finns
ingen organisation som heter Svenska Journalistklubben. Inget möte överhuvudtaget ägde rum i Saltsjöbaden den 21 mars 1987. Dokumentet Bert Karlsson viftade med i tv var en fejk framställd av något som kallade sig för Sverigepartiet. Historien om Lilla Saltjöbadsavtalet visade sig vara helt fabricerad, till viss
pinsamhet för Bert Karlsson.
Myten om avtalet har ändå levt kvar framförallt i
olika diskussionsforum på nätet. Och den fick förnyat
liv efter en paneldiskussion i tv i Axess-programmet
Åsiktsmaskinen den 29 april 2007 där programledaren Susanna Popova råkar säga till paneldeltagaren
Thomas Gür:
”Thomas du och jag var båda två i slutet av 80talet på en konferens för journalister där man på allvar diskuterade om det var dags att ta av locket för
rapporteringen om brottsligheten bland invandrare
eller om locket skulle ligga på.”
Thomas Gür svarar:
”Min uppfattning var väl att på den konferensen
var det bara du och jag som ansåg att man ska ta av
locket medan alla andra ansåg att det var jättefarligt.”
”Det är mitt minne också”, svarar Popova. Och sedan sägs det inte mer om konferensen i programmet.
Meningsutbytet gav konspirationsteoretikerna ny
luft under vingarna. Och Gür har fått dementera saken och förklara att det inte finns något sådant avtal.
Det som finns är pressetiska regler eller riktlinjer som
är i högsta grad offentliga och som har funnits på redaktionerna sedan 100 år tillbaka.

208 | Kapitel 9. Konsekvensneutralitet

I ett svar till en undrande bloggare skriver Thomas
Gür att mötet som nämndes i tv-programmet ägde
rum i en lokal nära DN:s kontor på Västerbroplan. I
en allmän diskussion som handlade om invandrarfrågor, medier och folkopinionen deltog journalister och
samhällsdebattörer. Gür minns inte vem som arrangerade, mer än att det inte var ordnat av någon journalistklubb eller fackförening. Inga rekommendationer
utfärdades. Ej heller fanns det någon sådan avsikt,
förklarar Gür.1
Ett outtalat Saltsjöbadsavtal?
Man kan fundera över varför myten om Lilla Saltsjöbadsavtalet blivit så seglivad bland dem som ser medierna som en del av ett förljuget etablissemang.
Några av dem kan säkert uppleva det som att medierna följer punkterna i det påhittade avtalet, att det
finns en konsensus bland svenska medier att inte berätta sanningen om invandrare i allmänhet och om deras brottslighet i synnerhet.
De flesta av de intervjuade säger att nyhetsrapportering om invandrare och brottslighet är problematisk, och att det förekommer att man håller tillbaka
för att det inte ska bidra till ökad främlingsfientlighet.
Och utifrån svaren kan man säga att det råder en uppfattning om att det finns, eller i alla fall har funnits, ett
slags outtalat Saltsjöbadsavtal i rapporteringen.

1)

Thomas Gürs mejlsvar publicerades av bloggaren och journalisten Kurt
Lundgren, http://kurtlundgren.webblogg.se, 2008-02-16. (Kurt Lundgren avled 2009-03-19.)
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”När det dyker upp frågor om invandrarbrottslighet kan ju ett sådant argument om det gynnar Sverigedemokraterna komma upp. Ett vanligare argument
är: ’varför är detta relevant?’ Det är väl mer det som
brukar höras”, säger Pontus Mattsson, SR Ekot.
I den typen av frågor ligger ribban högre för vad
som rapporteras, för att undvika negativa konsekvenser. Av rädsla för att gynna så kallade mörka krafter
har medierna en högre relevanströskel för denna typ
av frågor, menar Pontus Mattsson.
”Man vill ju inte underblåsa. Om man tar invandrare och brottslighet, alla vet ju att där är invandrare
överrepresenterade, är det också högst oklart varför
det är så. Att det skulle vara den etniska bakgrunden
är det ju få som menar.”
En rädsla för att viss rapportering kan komma att
gynna SD beskrivs av flera i intervjuerna, till exempel
beskrivs det som problematiskt att ha ett stort reportage om fundamentalister som förtrycker kvinnor
nära inpå ett val.
”Det tror jag absolut och de diskussionerna för
man ju också på redaktionerna”, säger TV4:s Lena
Sundström.
Och om man ändå ska göra det, då måste det balanseras, anser hon.
Även Anne Lagercrantz, chef för TV4 Nyheterna
vid tiden för intervjun, tror att en rädsla för att spä på
främlingsfientlighet kan påverka valet av nyheter som
rör invandringsproblematik.
”Det tror jag. Jag tror att det kan påverka alla redaktionella val som rör det här ämnet”, säger hon.

210 | Kapitel 9. Konsekvensneutralitet

DN:s Henrik Brors säger att det kan variera
mycket vad man offentliggör till exempel i bevakningen av konflikter inom invandrargrupper.
”Det går vågor av det här, beroende på vilken ansvarig utgivare man har men också trender i mediedebatten.”
Det finns inget Saltsjöbadsavtal, fast det kan finnas
ett önsketänkande hos enskilda journalister, säger
Niklas Orrenius. Han berättar om de diskussioner
som uppstod på Sydsvenskan i en tidigare valrörelse
då facket uteslöt sverigedemokrater, något vissa inte
ville skriva om, för att inte ge SD ”onödig draghjälp”.
”Facket uteslöt sverigedemokrater, på löpande
band faktiskt. Det är inte alls vanligt längre, nu är det
bara Transport som gör det tror jag, då var det liksom
Kommunal och alla möjliga. Då vet jag att snacket
var, och jag var med i det snacket, att vi kanske inte
ska skriva om det här så tätt före valet för det kan ge
dem onödig draghjälp.”
Det tänkesättet var inte unikt för Sydsvenskan,
hävdar Orrenius.
”Och just det där med onödig draghjälp, det är ett
uttryck som jag märker finns på många redaktioner.
Det är ju inte att aktivt trycka ner dem men inte ge
dem onödig draghjälp. Alltså man önskar ett visst valresultat som redaktion nästan.”
Den inställningen finns, säger Björn Djurberg, TV4
Nyheterna Malmö.
”Attityden ’Ska vi göra det här och ge dem draghjälp?’, den attityden finns, absolut.”
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Några av de intervjuade säger att man inte gör
några sådana överväganden, att man inte skulle avstå
från att till exempel rapportera om fundamentalistiskt
kvinnoförtryck eller stenkastning i Rosengård bara
för att det inträffar nära valet och skulle gynna SD.
”Då är man verkligen långt ute på cykelbanan, när
man börjar resonera på det sättet”, säger till exempel
Martin Jönsson.
Hur det yttrar sig i bevakningen
En strategi är att tiga om dem, en annan att inte
släppa fram dem utan att samtidigt ha någon som kritiserar dem.
”Om man nu anser att det är relevant att beskriva
något de säger så måste man ju ge en bild där de här
människorna inte får stå oemotsagda. Det är ju som
all annan journalistik – det ska vara ett kritiskt förhållningssätt”, säger Martin Jönsson, SvD.
Flera säger att man tänker sig för i bevakningen av
till exempel problem i Rosengård, eftersom sådan rapportering kan gynna SD; men det går inte att helt avstå från att rapportera.
”Nej det går inte. Det finns skäl att göra den otroligt genomtänkt, men det går ju inte att avstå ifrån
den. Då skulle de verkligen få igång debatt”, säger Jan
A Johansson, Skånska Dagbladet.
Andra beskriver hur ”man tänker två gånger”
innan man skriver om SD:s motioner eller politiska
utspel, att det finns ett slags försiktighetsfaktor i rapporteringen. De medger att den egna aversionen mot
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partiet kan göra att de ”håller tillbaka” i bevakningen.
”Jag är inte naiv nog att tro att mina åsikter inte
alls påverkar hur och vad jag skriver. Den personliga
inställningen hos dem som bevakar Sverigedemokraterna påverkar bevakningen. Det är klart det är så”,
säger Anders Göransson, Metro.
Andra talar mera allmänt om ”försiktighet”.
”Sverigedemokraterna symboliserar en främlingsfientlig politik som gränsar till det oacceptabla. Det
gör ju att man å ena sidan vill vara försiktig i sin bevakning just för att inte överexponera dem och ge
dem någon slags hjälp på traven, därför att vi vet att
exponering ökar partiernas dragningskraft”, säger
Daniel Sandström, Sydsvenskan.
Flera säger att man ”ligger lite lågt”.
”Nu får ju folk aldrig prata på i Sydnytt i någon
större utsträckning i alla fall men det är klart att man
kanske inte låter dem utveckla sina resonemang alltför långt”, säger Lisa Ovesen, reporter på SVT Sydnytt.
Till konsekvensneutralitetens försvar
Jan Helin hänvisade till konsekvensneutraliteten när
han publicerade debattinlägget från Åkesson hösten
2009:
”Det är inte ett publicistiskt uppdrag att gynna
eller missgynna Sverigedemokraterna. Det är ett publicistiskt uppdrag att visa vad Sverigedemokraterna är
för parti.”
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Jan Helin återkommer flera gånger till den kritik
som framförts mot Aftonbladets publicering, av DN:s
ledarskribent Peter Wolodarski.
”Han har inte ett konsekvensneutralt resonemang
kring Sverigedemokraterna. Han har kallat det här för
Jan Helin-effekten och försöker anklaga Aftonbladet
för att göra Sverigedemokraterna populärt och tycks
mena att tystnad kring Sverigedemokraterna varit en
bättre publicistisk hållning. Tystnad i akt och mening
att motarbeta dem. Wolodarski är en intelligent man
som här förde ett intellektuellt ohederligt resonemang.”
Jan Helin säger att han försöker frigöra sig från om
man ska ta ansvar för om det gynnar eller missgynnar
partiet:
”Jag tar ansvar för att vi ger en korrekt bild av Sverigedemokraterna.”
Flera av de intervjuade säger att konsekvensneutralitet är deras ledstång eller rättesnöre, det de strävar efter i den politiska rapporteringen:
”Vi kan ju inte sitta som någon form utav domstol:
’det här kan vi inte ta upp för det kan gynna Sverigedemokraterna’. Sedan är det ju roligare om det inte
gynnar dem. Men det är ju en personlig åsikt, man
måste ju ändå ha en professionell som ansvarig utgivare, jag kan ju inte bestämma att den här nyheten
ska vi inte publicera för då kanske de kommer in i
kommunfullmäktige i Malmö”, säger Magnus Quick,
SR Malmöhus.
Konsekvensneutralitet beskrivs som något man
strävar efter, men inte alltid når. De flesta tror att sym-
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patier och antipatier hos journalisterna kan påverka
bevakningen.
De som i intervjuerna mest kategoriskt beskriver
sig som anhängare av principen om konsekvensneutralitet är nyhetsmänniskor inom public service. Inte
så konstigt kanske eftersom formuleringen funnits
med i redaktionens policydokument, sedan Erik Fichtelius formulerade den på sin tid som ekochef 1987–
1993. Och kanske är det en förklaring till att public
service inför valet 2010 stått för den typ av bevakning
Sverigedemokraterna varit mest nöjda med.
”När det gäller politiska partier är vi konsekvensneutrala”, säger Staffan Sillén, chef för SR Ekot.
”Men det betyder inte att vi, till exempel inför ett val,
kan bortse från balanskravet.”
”Det blir ju alldeles galet om vi riktar oproportionerlig uppmärksamhet mot ett parti eller ett block och
de andra partierna kommer i bakvatten. Så får det inte
vara”, säger Staffan Sillén.
På SVT för Jan Axelsson ett liknande resonemang:
”Det vore nästan överdrivet att påstå att vi lyckas
göra det till hundra procent, men det är den grundläggande ledstången att vi ska vara det. Men titta på Ny
Demokrati, det var ju också diskussion om att vi så att
säga bidrog till att plocka in det partiet i riksdagen.”
Jan Axelsson är en av många som nämner Ny demokrati som exempel på där journalisterna inte tog
ansvar för konsekvenserna.
Men var det bra eller dåligt att Ny Demokrati kom
in i riksdagen? Det kan bero på i hur många led man
försöker förutse konsekvenserna. Kanske var det så
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att Ny demokrati kom in och förstörde marknaden
för värre partier, i alla fall då under krisens 90-tal.2
”Ja, men jag tror inte att vi journalister ska fördjupa oss närmare i den frågan, utan helt enkelt stå på
och försöka göra ett så bra jobb som möjligt”, säger
Axelsson.
Ett tydligt test på om man klarar att vara konsekvensneutral är rapporteringen om sverigedemokrater
som blir utsatta för trakasserier och våld. Att uppmärksamma det är att värna demokratin, hävdar Sydsvenskans chefredaktör Daniel Sandström, som jämför med Säpos ”författningsskydd”, att skydda författningen:
”Vi har ju bevakat också när de blir misshandlade
och trakasserade till exempel. Det är också en konsekvensneutral rapportering. Det finns ett slags journalistiskt författningsskydd kan man säga. Och det gäller alla som verkar på den demokratiska arenan.”
Journalisternas uppgift ska skydda övergreppen
mot demokratin, oavsett vem som blir utsatt för dem,
menar Sandström:
”Ja, och det måste vara konsekvensneutralt.”
Även om den som blir utsatt för stenkastning, är
någon som journalisterna tycker illa om så ska de
ändå rapportera om det, det är den självklara innebörden, menar Daniel Sandström:
”Hur skulle det vara på något annat sätt?”

2)

Ett sådant resonemang förs till exempel av förre S-ledaren Ingvar Carlsson och även av förre fp-ledaren Bengt Westerberg i P1-dokumentären
’Ny demokrati – en politisk historia’, 2006.
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Konsekvensneutralitetens gräns
Finns det någon bortre gräns för den konsekvensneutrale nyhetsjournalisten? Flera säger att ett rent nazistiskt parti skulle bevakas annorlunda.
”Det är klart, skulle man verkligen ha ett nazistparti som stod i begrepp att ta över makten kanske
man skulle tänka annorlunda”, säger Pontus Mattsson på SR Ekot.
”Om man är öppet antidemokratisk är särbehandling motiverat”, säger Aftonbladets Jan Helin. ”De typiska exemplen är nazistiska partier. De är emot ett
fritt ord och fri press. Det är svårt att förhålla sig neutral till något som vill stänga ned dig. Där får pressen
ett moment att vara öppet emot.”
Och det finns exempel på detta.
Nazister växte sig starka i Blekinge i mitten av 90talet.
”Jag var ansvarig utgivare på den tiden i Blekinge
när nynazisterna växte ohyggligt därnere. De växte
därför att alla bestämde att man skulle tysta ned dem.
De skulle aldrig bemötas, de skulle aldrig få några röster”, säger Magnus Quick som då var nybliven chef
för SR Blekinge.
Enligt Magnus Quick fanns det en samlad linje hos
redaktionerna i området:
”När jag kom till Blekinge var det ju liksom en
överenskommelse mellan medierna i Blekinge: Vi ska
tiga ihjäl dem, vi ska inte ge dem uppmärksamhet för
det förtjänar de inte.”
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Först när den socialdemokratiska politikern Björn
Fries tog upp rörelsens framväxt till offentlig debatt,
blev det också en fråga i medierna.
”Det var ett möte med allmänhet och media, en paneldebatt. Det var där i den vevan han trädde fram
och fick utrymme i tidningarna. Han agerade på
många andra håll också via nätet och så. Då tog han
fram detta, att vi inte kan tiga ihjäl dem. Vi måste bemöta dem med konstruktiva argument. ”
Och blev det en bevakning som fick effekt, säger
Quick.
”Det fungerade mycket bättre, hela deras organisation slogs ju sönder.”
Att ta vissa hänsyn
Jan Helin skulle alltså inte publicera Jimmie Åkessons
debattartikel mitt i en valrörelse.
Det kan vara ett exempel på en publicist som inte
är helt konsekvensneutral, fast han säger sig sträva efter det i grunden.
Men alla omfamnar inte principen, ens på den teoretiska nivån. Henrik Brors på DN ser den till exempel inte som något eftersträvansvärt ideal:
”Konsekvensneutralitet tror jag inte på. Man
måste ta ett demokratiskt ansvar för varje publicering”, säger Brors.
En chefredaktör som grubblat mycket över frågan
ifall man ska förhålla sig konsekvensneutral gentemot
SD är Lars Johansson på Helsingborgs Dagblad. Tidningen fick mycket kritik för att i editionen Landskrona Posten ha publicerat artiklar som ska ha bidra-
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git till SD:s sensationella valresultat i kommunen
2006. Frågan har stötts och blötts i många omgångar
på redaktionen.
”Ja, vi har diskuterat detta jättemycket hos oss. Vi
har haft utbildningsdagar och vi har haft grupper som
diskuterar det här. Och vi ställer alltid frågan, hur
skulle jag göra om det var ett annat parti? Jag tycker
att vi sköter det rätt bra hos oss måste jag säga. Journalister är ett konstigt släkte på ett sätt, vi är i första
hand journalister och i andra hand har vi en politisk
åsikt. Det journalistiska kallet går före allt annat.”
Lena Sundström på TV4 är den av de intervjuade
som tydligast säger att hon inte är konsekvensneutral.
I hennes roll som kommenterande samhällsreporter,
ingår även att tydligt ta ställning.
”Min policy skiljer sig från de flestas, tror jag. Jag
vill ta ansvar för vilka konsekvenser det får. Däremot
tror jag det är svårt att räkna ut vad det är som gynnar
dem och inte. Därför har jag bestämt att jag gör det
som jag tror på och visar på det som känns viktigt för
mig att visa på. Det slutar med att jag inte tänker på
vad konsekvensen blir, för jag tror inte att den går att
räkna ut”, säger Lena Sundström.
Trend
”Den konsekvensneutrala linjen har vunnit terräng
under åren som gått”, säger Pontus Mattsson SR
Ekot. När partiet växer och blir mer etablerat, blir det
också naturligare att förhålla sig konsekvensneutral
till det, menar han:
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”Det är grundbulten i journalistiken inom public
service att vara det. Det är naturtillståndet, det andra
är en avvikelse från det. Ju större ett parti blir, desto
mer strävar det mot naturtillståndet. Om det inte avviker mer än Sverigedemokraternas åsikter gör blir
det svårt att hålla den linjen länge. Man hamnar i väldigt konstiga resonemang – biltrafik, vägspärrar –
folk kan ju tycka saker om allt möjligt.”
Även Thomas Mattsson, Expressen, beskriver hur
inställningen förändrats, att man förr mera vägde in
konsekvenserna av en publicering.
”Inte nu. Men det har varit så, här som på andra
ställen. Tidigare tror jag medierna, som förr ibland
var politiserade också på nyhetsplats, förhöll sig mer
till vilka konsekvenser det som skrevs kunde få. Men
numera är nyhetsvärderingen mer professionaliserad i
tidningar, radio och tv.”
Thomas Mattsson ger som mer aktuellt exempel
den så kallade Salemmarschen3, där det tidigare funnits uttalade resonemang om att inte ge den ”reklam i
förväg”.
Samma utveckling beskrivs av Niklas Orrenius.
Han menar att det var vanligare förr att journalister
undvek att skriva om SD för att inte gynna dem i onödan.
”Jag tycker att det har blivit mindre av det, för att
folk tycker att det blir ohållbart.”

3)

Salemmarschen anordnas mot ”svenskfientligt våld” på årsdagen av
mordet på skinnskallen Daniel Wretström den 9 december 2000 – och
möts ofta av motdemonstrationer och bråk.
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Hur vet man konsekvenserna?
Hur vet man då konsekvenserna av en publicering?
Svaret är helt enkelt: det vet man inte. Ett parti kan
gynnas på kort sikt, men missgynnas i långa loppet.
Erik Fichtelius skolexempel är vad som hände när
New York Times fick reda på att det planerades en
CIA-stödd invasion av Kuba. President Kennedy förmådde tidningen att inte publicera. Invasionen av
Grisbukten inleddes som planerat och blev ett totalt
fiasko. Om tidningen publicerat hade den troligen avblåsts och många människor hade räddats till livet
(Fichtelius 2008:166–167).
Poängen med resonemanget är att man aldrig riktigt kan veta vad effekterna av en publicering kan bli.
Och att journalister får leva med principen: publish
and be damned.
När de intervjuade journalisterna får spekulera
kring vilka effekter deras publiceringar kring SD har,
blir analyserna mycket varierade.
”Det är svårt att titta runt hörnet”, säger Thomas
Mattsson, Expressen som säger att det blir väldigt
svårt att förhålla sig till något om man försöker förutse konsekvenser av publiceringar – och att det inte
går att avstå från viss rapportering för att det inte ska
gynna ett visst parti.
Thomas Mattsson tror ändå att SD vinner på att
bli exponerade:
”De gynnas av stor uppmärksamhet. De uppfattas
som mer respektabla. De gynnas av kritik hos etablerade medier. De blir ’martyrer’”, säger Thomas Matts-
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son som hävdar att hård kritik i de etablerade medierna inte biter på partier som SD.
Flera hävdar i intervjuerna att det gynnar SD att
medierna särbehandlar dem.
”Medierna har kört en form av särbehandling som
har gynnat partiet, såtillvida att man inte belyser motargumenten, att folk inte kommer till tals”, säger
Magnus Quick, SR Malmöhus.
Och enligt Magnus Quick förlorar SD på att bli exponerat.
”Det missgynnar dem säkerligen att de får komma
till tals och man hör argumenten. Då finns det ju en
rimlighet för folk att kunna bestämma sig vad de ska
rösta på och inte rösta på. ”
När det gäller nyhetsämnen kommer man inte
ifrån att en viss typ av rapportering alltid gynnar partier som SD, menar Jan A Johansson, Skånska Dagbladet.
”Allt det i media som handlar om invandring, om
problem med integration, brottslighet som är relaterat
med etnicitet, kravaller i Rosengård och Rinkeby eller
vad du vill, all denna rapportering, gynnar Sverigedemokraterna i längden”, tror Jan A Johansson.
SD:s mediala drömscenario tecknas av Per Lärka,
SVT Sydnytt, som utgår från vad som hänt i Danmark.
”Det bästa för Sverigedemokraterna skulle ju vara
om vi ägnade stor del av nyhetsprogrammen fram till
valet åt invandringspolitik, där andra partier fick förfasa sig över Sverigedemokraterna, och Sverigedemokraterna fick stå där i försvarsställning och spy galla
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över muslimer. Det skulle ju vara det bästa scenariot
för Sverigedemokraterna.”
SD gynnas när medierna och etablissemanget kritiserar dem, hävdar många av de intervjuade.
”Jimmie Åkesson intar offerrollen kombinerat
med retorisk skicklighet som gör att alla är dumma
mot oss och alla är emot oss bara för att vi talar om
hur det är. Och hur argumenterar du mot det?”, säger
Gösta Lempert, SR Malmö som tror att SD gynnats av
det mesta av den mediebevakning de fått.
Vad missgynnar dem?
Vilken slags bevakning kan missgynna SD? En bevakning som missgynnar partiet, är detsamma som en bra
bevakning, tycks de flesta tycka. Och det behöver inte
vara något konstigt att de tycker det, eftersom de anser att SD är ett främlingsfientligt parti, vars framgång
är att beklaga.
All publicitet är inte god publicitet, det hävdar
flera. Även Truls Nilsson på Helsingborgs Dagblad
menar att det inte är givet att exponering gynnar SD.
I Landskrona har de tappat stöd i opinionen sedan valet 2006 – och det beror inte på att det ska ha varit tyst
om dem i medierna.
”Verkligen inte, de har fått väldigt mycket uppmärksamhet i tidningen. Både på insändarplats och i
artiklar.”
Det motsäger tesen att all uppmärksamhet leder till
framgångar för ett parti, enligt Truls Nilsson.
”Ja, jag kan misstänka att landskronaborna inte
tycker att de presterat speciellt väl.”
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Mängden publicitet behöver alltså inte ha något
direkt samband med om ett parti går fram, enligt
Truls Nilsson.
”Du kan titta på Vänsterpartiet som hade mycket
negativa skriverier under ett antal år, de har backat
tillbaka till Lars Werners siffror. Vi har sett i opinionsmätningar att SD backar här och det är inte för att vi
hållit tyst om dem. Det är nog för att de upplevs inte
längre som lika sexiga, de har inte presterat speciellt
väl och så vidare. Nyhetens behag är över.”
Men om man skriver om dem, någon effekt har det
väl ändå på väljarstödet?
”Ja, men det behöver inte var uppåt”, säger Truls
Nilsson.
Flera är inne på att småpartier gynnas av uppmärksamhet, även negativ. Men det finns också de som ger
exempel på motsatsen. Många menar att uppmärksamhet gynnar partiet när det uppfattas som nytt, särskilt om det fördöms av etablissemanget och betraktas
som en farlig utmanare. Men när partiet sedan kommer in i vardagslunken och blir prövat i vanlig politik,
kan exponering till och med vara negativ.
Flera ger exempel på ”bra” bevakning där Sverigedemokrater suttit svarslösa när de fått politiska detaljfrågor. Thomas Mattsson exemplifierar med när Expressen kom fram till Jimmie Åkesson i serien med
partiledarintervjuer.
”I den intervjun sa reportern i första frågan ’det
ska inte handla om invandring’. Och Åkesson kunde
inte svara på frågorna. Det var jättebra! Vi frågade
om ’faktisk politik’. Vi använde samma metod som
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dra var att de andra kunde svara om sin politik. Han
hade inga svar. Han kunde inte svara om vad som står
i partiprogrammet.”
Samma sak gjorde TV4:
”Det har vi också gjort. Vi frågade honom var han
tycker att kommunalskatten ska ligga. Han hade
ingen aning om var den låg. Det är talande, för ska
man gå in i en kommun som Vellinge, som kännetecknas av väldigt låga skatter, så måste man ju ha en idé
om frågorna där. Det blir blottande. Det skulle det bli
för vilket parti som helst. Det är vårt ansvar och det
blir bra tv”, säger Anne Lagercrantz, TV4.
Konklusion
I bevakningen av problem med invandring och mångkultur finns en tydlig försiktighet hos de intervjuade.
Flera beskriver hur man håller tillbaka, sätter ribban
högt, ligger lågt eller förhåller sig skeptisk för att inte
gynna mörka krafter.
Liknande resonemang finns även när det gäller SD.
Journalisterna vill inte ge partiet onödig draghjälp eller riskera att bli anklagade för att ha gynnat partiet.
Många säger att man ska vara konsekvensneutral,
särskilt i den politiska bevakningen. Men flera medger
samtidigt att den egna aversionen mot SD kan göra
rapporteringen mer återhållen, försiktig och negativ.
Ett problem för dem som försöker väga in konsekvenserna av en publicering är att förutse vilka de är. Effekten kan ibland bli den motsatta. En kritisk granskning
kan gynna partiet, medan normal vardagsbevakning
kan göra att det går tillbaka.
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Journalisterna tror att SD gynnas av att framstå
som martyrer och bli kritiserade för sin invandringspolitik. Flera pekar på att den kritiska granskning
som tycks ”bita bäst” är när man avslöjar hur lite partiets ledare kan om andra frågor än invandring.
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Kapitel 10. Journalisternas
partiskhet
Flera av de intervjuade beskriver hur journalisterna
och sverigedemokraterna lever i skilda världar. Aftonbladets chefredaktör Jan Helin ger en förklaring till
det: de som vill bli inflytelserika journalister flyttar
snabbt bort från inskränkta små städer.
”Om jag tar mig själv som exempel, jag kommer
från en liten stad där man till slut känner att inskränktheten håller på att ta kål på en. Det skapar en
längtan till urbanitet, man tar sig till storstäder. Det
präglar ens värderingar. Då har man lämnat Sverigedemokraternas målgrupp, deras målgrupp är dem
som blir kvar. Och journalister i storstäderna har en
sak gemensamt, de har inte blivit kvar. Journalister
vill ofta vara en del av det moderna och urbana
Sverige.”
Tror du att det kan finnas skillnader i värderingar
hos dem som jobbar i Stockholm och de som sitter på
redaktioner i Skåne?
”Ja, det tror jag. Man är närmre den verklighet
som många storstadsjournalister haft som livsprojekt
att försöka lämna.”
Enligt Jan Helin gör detta att journalisterna i Skåne
inte är så förskräckta över SD:s tillväxt som man är i
Stockholm:
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”De lever bokstavligen närmre de miljöer där Sverigedemokraterna växt fram. Det kan säkert ge en
djupare förståelse för vad det här är för rörelse. Det
blir inte så dramatiskt. Jag skulle inte bli förvånad om
lokaltidningar har en djupare förståelse för det här än
riksmedia”, säger Jan Helin.
Flera av de intervjuade Stockholmsjournalisterna
är inne på samma linje.
”Vi tillhör övre medelklass vi journalister och det
är inte där de har sina stora väljargrupper”, säger
Henrik Brors som beskriver det som ett generellt problem i bevakningen:
”Vi är övre medelklass i Stockholms innerstad. Vi
bor inte i Skåne, vi har bara en redaktör där nere, vi
är inte på plats fysiskt. Om man inte finns i den miljö
där de verkar är det svårt att förstå och förhålla sig”,
säger Henrik Brors.
Pontus Mattsson har särskilt studerat vilka grupper som röstar på SD, och det skiljer sig avsevärt från
den stockholmska värld där riksmediernas medarbetare verkar:
”En av de mest väsensskilda sakerna är den kulturmylla i vilken Sverigedemokraterna frodas, den är totalt väsensskild från den som finns här. Det är utbildningsgrad, inkomstgrad, storstad. På alla dimensioner
är det annorlunda.”
Och därmed är det inte så konstigt att journalisterna har helt andra värderingar än SD:s anhängare.
”För många kan det vara väldigt svårt att känna
någon sorts samhörighet med Sverigedemokraterna
som personer och den klimatzon i vilken den här kul-
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turen är stark, i Skåne och Blekinge”, säger Pontus
Mattsson.
Och att homogeniteten i journalistkollektivet påverkar nyhetsurval, vinklingar och sådant, det är det
ingen tvekan om.
”Absolut, och det är jag den första att hålla med
om. Men det beror ju på vad man har för intake, vad
man har för referenser och allt sådant. Men den frågan är oändligt mycket större än vad man har för partisympatier. Förmågan att hitta källor, case och så vidare”, säger Martin Jönsson.
Och det har betydelse för rapporteringen, även om
det ingår i journalisternas professionalitet att spegla
Sverige som det ser ut:
”Jag tror att det i ett brett perspektiv kan spela roll
eftersom medierna och verklighetens folk bedöms ha
olika referensramar. Medieklassen per se är mer välutbildad, i synnerhet i en stad som Stockholm”, säger
Jönsson.
Och visst finns det en aversion mot SD på redaktionen, enligt Martin Jönsson:
”Det är klart, Sverigedemokraterna är inte poppis
på en seriös morgontidningsredaktion, mycket beroende av att det de formulerar i sin politik är just felaktigt, kränkande, antimuslimskt och så vidare.”
Och visst påverkar journalisternas aversion mot
partiet vad som slutligen publiceras. Det medger
många i intervjuerna.
”Det är inte särskilt många nyhetsjournalister som
delar Sverigedemokraternas värderingar. Och även
om journalister försöker vara helt objektiva och
bortse från sina egna värderingar så får de betydelse
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för val och nyheter och hur man skriver”, säger exempelvis Anders Göransson, Metro.
”Inga sverigedemokrater på redaktionen”
Svaren på frågan ”hur tror du journalisternas värderingar ser ut om man jämför med Sverigedemokraterna?” var lätt gissade. Alla undersökningar som
gjorts av journalisternas värderingar har visat att de
ligger långt ifrån SD:s.
Men jag ställde ändå frågan till de intervjuade, och
fick i princip samma svar:
De stämmer inte överens alls.
”Sverigedemokraternas värderingar ligger väldigt
långt från journalistkårens värderingar”, säger till exempel Daniel Sandström.
Ungefär så svarar nästan i alla. Flera är ganska
säkra på att partiet inte har några sympatisörer på redaktionen.
”Sverigedemokraterna har inget som helst stöd på
min redaktion. De åsikter som de har är det nog ingen
som delar”, säger till exempel Per Lärka, SVT Sydnytt.
Tobias Brandel, reporter på SvD, ger en liknande
beskrivning:
”Jag tror inte att det finns särskilt många sverigedemokrater på de stora redaktionerna. Jag tror inte
att det finns någon. Sen så, på en sportredaktion på
Vetlandaposten, så kanske det är annorlunda, men det
vet jag inget om.”
Den ende som i svaren öppnar för att det skulle
kunna finnas sådana åsikter på redaktionen är en av
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de intervjuade reportrarna på lokaltidningarna i
Skåne.
”Det skulle inte vara otroligt att det finns sådana
här också”, säger Karsten Bringmark, reporter på
Skånska Dagbladet.
Fast de uttalar inte de åsikterna på redaktionen,
enligt Bringmark.
”Nej, man gör inte det. Det gör man definitivt inte.
Men det finns på något vis i alla läger de här uppfattningarna, de skär rakt igenom på något vis så varför
inte här?”
”Sverigedemokraterna i riksdagen – nej tack”
Bland svenska journalister är det många som öppet visar sitt avståndstagande.
”Facebook är ju väldigt intressant nu, när man ser
vad vissa journalistkompisar skriver, att folk faktiskt
uttrycker åsikter. Kolla hur många journalister som är
med i gruppen ’Sverigedemokraterna i riksdagen – nej
tack’. Alldeles uppenbart är det så att journalister inte
gillar sverigedemokrater”, säger Tobias Brandel.
Flera andra nämner att många journalister tydligt
visar att de är emot SD på Facebook.
”Vi upptäckte att det var flera medarbetare som
var med i den här Facebookgruppen, vilket absolut är
tillåtet och ingenting jag kan förbjuda, men de kan
inte göra valbevakning samtidigt på grund av oberoendet”, säger Magnus Quick, chef för SR Malmöhus.
Har man öppet sagt att man är emot dem, så kan
man inte bevaka dem, anser Quick.
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Avmattad beröringsskräck?
Flera beskriver i intervjuerna att bevakningen av SD
traditionellt handlat om att aktivt motarbeta SD, men
att det mattats av något på senare år. Tobias Brandel
beskriver till exempel en beröringsskräck, som var
särskilt tydlig inför valet 2006, men som fortfarande
finns kvar:
”Jag tror att den grundar sig i journalisternas egna
uppfattningar. Att man liksom kan vara rädd för att
man hjälper in dem, om man skriver om dem.”
Flera säger i intervjuerna att aktivismen kan
hamna i konflikt med de publicistiska principer man
annars tillämpar.
”Det finns väldigt många journalister som ikläder
sig rollen utav att ’nej men vi ska inte lyfta fram’, eller
’det här ska vi sätta dit dem för’. Ibland glömmer man
bort de journalistiska grundreglerna. Bara för att det
är till exempel Sverigedemokraterna”, säger Magnus
Quick.
Journalistiskt patos
Flera nämner också journalisternas patos som ett skäl
till en särskilt kritisk hållning.
”Journalister ligger något till vänster om riksgenomsnittet och journalister i allmänhet har också en
väldigt stark social känsla för svaga i samhället. Det
är ju ofta en av drivkrafterna för att man blir journalist över huvud taget, så jag tror nog att journalister i
allmänhet är mer kritiska mot Sverigedemokraterna
än befolkningen”, tror Jan A Johansson.
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Flera nämner i intervjuerna, som Jan A Johansson,
den politiska tendens hos journalisterna som också
visats i undersökningar, att journalistkåren är mer till
vänster än befolkningen i allmänhet:
Och det kan påverka bevakningen på flera sätt:
”Det kan finnas en tendens att vi är överdrivet neutrala. Men så finns motsatsen, där man avskyr Sverigedemokraterna och kan låta det synas”, säger en av
de intervjuade cheferna.
Stark aversion mot SD
Utifrån svaren i intervjuerna går det att konstatera en
stark samlad antipati gentemot SD hos svenska journalister, i såväl Stockholm som i södra Sverige. En bild
av styrkan i journalisternas ideologiska partiskhet
gentemot SD, får man om man sammanställer svaren
som de intervjuade ger på den öppna frågan: vad är
problematiskt i bevakningen av SD?
I många av svaren beskrivs SD som ett främlingsfientligt hot mot demokratin. Och flera menar att
detta kommer i konflikt med mediernas grundläggande uppdrag:
”Ett parti som förespråkar någon slags homogenitet i befolkningen, det tycker jag i sig är problematiskt. Vi förutser i bevakningen att de som agerar står
för demokratiska värden, och i de här delarna tycker
jag att man kan ifrågasätta om partiet verkligen gör
det”, säger Staffan Sillén, SR Ekot.
Därför har det varit intensiva diskussioner på
många redaktioner om hur SD ska bevakas.
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”Både redaktionen och reportrarna påverkas. Man
har en mer frågande inställning till partiets roll i ett
demokratiskt samhälle eftersom deras rötter är så
djupt odemokratiska”, säger Anne Lagercrantz, TV4.
”Det är inte längesedan som de betraktades som
rent rasistiska. Redaktionens utgångspunkt är att
behandla Sverigedemokraterna som ett parti bland
andra, men vi tycker nog inte att det är ett parti som
andra. Däri ligger den journalistiska kluvenheten”,
säger Anne Lagercrantz.
Hotet mot demokratin, nämns av flera i intervjuerna.
”Det är ett parti som särskiljer sig i grunden från
alla andra partier. De vill inte ge samma rättigheter åt
alla medborgare. Det blir ett problem för oss i media
som har som utgångspunkt att vi vill stärka demokratin. Att då skriva om ett parti som inte vill se en fullständig demokrati åt alla medborgare är klart problematiskt”, säger Henrik Brors, DN.
De beskrivs också som utanför det accepterade.
Flera beskriver hur SD och SD:s agenda inte passar in
i den konsensuskultur där medierna och de etablerade
partierna verkar.
”Det är svårt att förhålla sig till dem. De har en
ideologi och värderingar som inte är socialt accepterade”, säger Eva Buskas, Aftonbladet:
Ett ord som återkommer hos många är beröringsskräck.
”Det finns kvar en beröringsskräck, att man på redaktioner fortfarande diskuterar om man ska skriva
eller inte skriva om dem. Det skiljer dem från andra
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partier. Beröringsskräcken är inte bra”, säger Thomas
Mattsson, Expressen.
På många redaktioner finns en rädsla för att blåsa
upp dem och ge dem utrymme.
”Tiga-ihjäl-falangen är väldigt stark. Men det är
viktigt att förklara att det kan inte prägla nyhetsvärderingen. Däremot ska man inte ge dem omotiverat
utrymme”, säger Martin Jönsson.
Flera beskriver också hur folk på redaktionen har
svårt att trycka undan sina egna åsikter när det gäller
SD:
”Vi har bestämt oss för att det är ett demokratiskt
parti, och många har svårt att köpa det på individplanet. Det finns inget parti idag som väcker så mycket
känslor som Sverigedemokraterna gör. Alla som ska
göra reportage och redigera dem och bestämma hur
det ska se ut omfattas ju av ett känslomässigt tyckande”, säger Annika Anjou, TV4 Nyheterna Malmö.
Kanske sammanfattas problematiken i all enkelhet
av Lisa Ovesen, SVT Sydnytt:
”Det knepiga är att de har åsikter som man inte delar. Och som man tycker är riktigt korkade. Och ändå
måste man ju ändå låta dem säga det.”
Eller av Pontus Mattsson, SR Ekot:
”Jag tror att många skulle tycka att det var skönt
om de gjorde ett dåligt valresultat och hamnade på två
procent, då slapp man ha med dem att göra.”
Vad är det då som gör att journalisterna tycker att SD
ska särbehandlas? Ja, det kan bero på några olika faktorer.
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1. Journalisternas ideologiska partiskhet, att de inte
gillar vad partiet står för.
2. Mediernas strukturella partiskhet, att SD inte passar medielogiken.
3. Att de frågor SD driver inte accepteras som legitima konflikter i en svensk politisk kontext, att de
betraktas som så aparta att medierna tar avstånd
från dem eller inte tar dem på allvar.
Strukturell partiskhet
Begreppet strukturell partiskhet används inom medieforskningen för att beskriva journalistikens partiskhet
till förmån för sådant som passar mediernas format,
berättartekniker och nyhetsvärderingar.
Här handlar det alltså inte om någon ideologisk,
eller partipolitisk partiskhet utan att medierna helt enkelt förhåller sig partiska till sådant som passar dem
och deras sätt att arbeta, sådant som passar medielogiken.
I svaren på vad som är problematiskt i bevakningen av SD, går det att hitta ett antal sådana faktorer som påverkar mediernas benägenhet att ge SD
uppmärksamhet.
1. Oprofessionell organisation
Partiets amatörmässighet beskrivs som ett problem av
flera i intervjuerna.
”De är väldigt oproffsiga när man jämför med riksdagspartierna. När man ska ha information om när
saker och ting händer är det mycket mer amatörmässigt”, säger Pontus Mattsson, Ekot.
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Ett parti med få ledande företrädare kan vara svårt
att bevaka, eftersom det inte finns så många att intervjua:
”Vänsterpartiet låg kring fyra procent, men var en
etablerad rörelse med fler företrädare. Här är det bara
ett par personer som framträder”, säger Thomas
Mattsson, Expressen.
Flera nämner att det oprofessionella försvårar bevakning.
”Det är ett svårare parti att komma nära, svårare
parti att följa. De är inte lika professionaliserade som
övriga partier. Det är lättare att lära sig hur Kristdemokraterna och Centern fungerar”, säger Martin
Jönsson, SvD.
Sverigedemokrater på det lokala planet kan vara
svåra att intervjua och ger mer svävande eller undvikande svar än andra partiers politiker.
”Det finns ganska stor okunnighet bland dem jag
träffat. De har haft väldigt svårt att besätta platser
och har ofta ganska svaga kandidater”, säger Gösta
Lempert, SR Malmö.
2. Sifferexercis-problematik
Många beskriver ett svårhanterligt problem i kontakterna med SD:
”Kaskaden av konstig statistik”, säger Eva Buskas,
reporter på Aftonbladet.
Hon och många andra journalister konfronteras
med siffror och forskning med oklart ursprung.
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”De är lite ohederliga med sina forskarrapporter.
Man svänger sig med statistik och fakta som inte riktigt stämmer”, säger Lisa Ovesen, SVT Sydnytt.
Ofta är det sådant som inte går att vidareförmedla
utan vidare, man kan inte lita på att det de säger är
sant.
”Mycket annan journalistik bygger på att man
bygger ett förtroende med dem man intervjuar. Sverigedemokraterna slänger sig ofta med siffror som är
svåra att kontrollera. De kan säga att 70 procent av
alla handikappade barn är invandrarbarn. Men måste
hela tiden ställa motfrågor och kolla upp. Och på sina
bloggar sprider de lögner och halvlögner, även om
oss”, säger Lars Johansson, Helsingborgs Dagblad.
I direktsändning kan det bli problem när sverigedemokrater ska medverka.
”Det är svårt att som programledare vara beredd
på allt som kan dyka upp. Det är svårt att kolla upp
dem, dels för att det är nytt, dels för att de ibland
svänger sig med uppgifter som inte är sanna”, säger
Magnus Quick, SR Malmöhus.
Sverigedemokraternas siffersnurrande kan göra
journalister särskilt nervösa:
”Det många är rädda för och som är problematiskt
är att inte vara påläst när man träffar dem, ifall de
börjar slänga sig med siffror och statistik och man vet
inte om det är sant. De kan slänga sig med kontroversiella åsikter och siffror som man inte vet säkert om de
stämmer”, säger Björn Djurberg, TV4 Nyheterna
Malmö.
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3. Otrevlighetsfaktorn
Ett mycket specifikt problem förknippad att bevaka
SD är att det ibland kan bli rent obehagligt.
”En problematisk sak är att så fort man skriver om
dem så får man en massa mejl och så som inte är så
himla trevliga alla gånger”, säger Anders Göransson,
reporter Metro.
Partiet har en svans av anhängare som inte drar sig
för att upplysa journalisterna om att de är slynor och
kommunistlakejer.
”De har en oerhört negativ inställning till medier
och till etablissemanget. De är misstänksamma mot
oss journalister, med all rätt kanske. De ser oss som en
fiende, medan man märker på andra partier att de är
lite rädda för media. Sverigedemokraterna drar sig
inte för att tala om att vi är lögnare, idioter, kommunister. Vi beskylls för allting. Det skulle politiker i ett
etablerat parti aldrig göra”, säger Lars Johansson,
chefredaktör på Helsingborgs Dagblad.
”Redan från början har man någon sorts motsättning mellan oss och dem. De tror att vi är ute efter
dem. Det gör det lite knepigt”, säger Lars Johansson.
Partiets anhängare har taggarna utåt, vana vid att
medierna över åren behandlat dem extra kritiskt. Och
journalisterna har i sin tur fått välja sig vid att det, när
de rapporterar om SD, eller SD:s frågor, väller in
otrevliga kommentarer, ibland fokuserade på reporterns person.
”Det har vi jättemycket här nere alltså. Så fort det
är ett flyktinginslag, då är det genast mycket Sverigedemokrater som ringer efter de inslagen. Och man
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hamnar på den här hemska bloggen, Politiskt Inkorrekt”, berättar Lisa Ovesen, SVT Sydnytt.
”Och så kan de mejla en direkt, det gör de ju ibland
också. Eller skriver om en på den här Politiskt Inkorrekt. Liksom, vi tycker Lisa Ovesen ska få sparken
från SVT.”
Reportrar som gör inslag SD inte gillar kan få problem med att fortsätta bevaka partiet.
”Jag gjorde ett kritiskt inslag om ett beteende i partiet och då blev jag svartlistad”, säger Gösta Lempert.
För Lemperts del betydde det att han inte längre fick
några intervjuer med SD-profilen Kenneth Sandberg i
Kävlinge.
”Han hängde ut mig på nätet som någon slags paddahjärna. Jag är svartlistad där”, säger Lempert.
Framförallt är det några av SD:s mer extrema sympatisörer som ställer till problem.
”Sverigedemokraterna är inte farliga men de har en
svans som de inte styr över”, säger Niklas Orrenius.
Och det tycks finnas en könsfaktor i vilka svansen
ger sig på, menar Orrenius som pratat om ”den misogyna svansen”. Kvinnliga journalister får ”högvis
med skit, med sexuella undertoner” och blir kallade
”slynor” på diskussionsforum.
”Mig har det varit mer idiot och SD-hatare”, säger
Orrenius som menar att det är ett ”extremt grabbigt
parti” med ”extremt konservativa könsroller” och att
kvinnor därför kan tycka det är obehagligt att skriva
om dem.
Niklas Orrenius blev mest utsatt efter ett reportage
om hur SD:s ledning gjorde bort sig på en resa till Färöarna.
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”Den där svansen fick jag känna på just efter det
där med Färöarna. Min adress lades ut på bloggar och
mina barns namn stod någonstans och det kom hotsamtal hem och så där.”
”Men det är enda gången som jag har fått verkliga
hotsamtal från anhängare till Sverigedemokraterna.
Däremot har jag flera gånger fått hot, eller hat och
hot, från AFA när jag skrivit om sverigedemokrater
som har råkat illa ut, som Richard Jomshof 2005 när
han förlorade jobbet.”1
4. Vissa saker kan inte citeras
Ett annat mycket specifikt problem med SD, är att det
inte går att citera vissa saker som dess företrädare
säger.
Karsten Bringmark, Skånska Dagbladet, berättar
om hur han skulle bevaka ett upptaktsmöte där sverigedemokraten Kent Ekeroth medverkade:
”Det är en man som vars åsikter ger en rysningar.
De är riktigt, riktigt obehagliga. Så problematiskt
skulle ju vara vilket utrymme man skulle ge en sådan
person som pratar rasistiskt mot invandring och islamisering.”
Ekeroth är sedan 2007 SD:s internationella sekreterare, och en ledande företrädare för partiet. Ändå
gick det inte att citera det han säger.

1)

Richard Jomshof, idag riksdagsledamot för SD, var 1999–2009 chefredaktör för SD-Kuriren. Han är utbildad gymnasielärare och Orrenius
har skrivit om hur han blivit av med anställning på grund sitt engagemang i SD. (AFA=Antifascistisk Aktion.)
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”Därför att man skulle låta honom framföra väldigt extrema åsikter. Det första man tänker på är att
balansera det hela, hitta någon som kan kommentera
det här. Jag skulle nog känna att han på något vis går
över gränsen där, liksom vad man bara rakt av kan
återge”, säger Karsten Bringmark, Skånska Dagbladet.
Andra reportrar beskriver liknande problem. Truls
Nilsson säger att partiets ”påståenden om våldtäktsmän” kan vara sådana att de inte kan tryckas i tidningen. Och det gör att tidningar som Skånska Dagbladet håller särskild uppsikt över vad sverigedemokrater får framföra:
”En del företrädare tenderar att glida över i odemokratiska uttalanden trots att de på papperet inte
ska göra det”, säger tidningens chefredaktör Jan A
Johansson.
5. Enfråge-faktorn, svårt att utkräva ansvar
SD är ett utpräglat enfrågeparti, och det påverkar
också bevakningen.
”Problemet är ju att det är svårt att få dem att
prata om något annat än sin hjärtefråga. Och det verkar heller inte deras väljare bry sig om”, säger Per
Lärka, Sydnytt SVT.
Detta påverkar möjligheten att lyfta fram vad de
gjort i kommunerna.
”Det känns inte som de andra partierna, man kan
inte utkräva samma ansvar. Det blir märkligt på det
viset. Det verkar inte ha någon effekt. Det är ett enfrå-
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geparti och de som stödjer dem bryr sig inte om något
annat”, säger Lärka.
Av det skälet avstår medierna från att höra vad de
tycker i andra frågor.
”Fortfarande tillfrågar man inte Sverigedemokraterna i allmänna politiska frågor särskilt mycket. Man
ser fortfarande Sverigedemokraterna som en enfrågerörelse”, säger Gösta Lempert, SR Malmö.
6. Frågor på fel nivå
Sverigedemokraterna fick efter valet 2006 representation i ungefär hälften av Sveriges kommuner. Men där
är det svårt att driva partiets huvudfråga, eftersom
kostnaderna för invandringen ligger på statlig nivå.
Detta kan skapa en del pedagogiska problem i den
lokala bevakningen.
”Problematiskt är att få alla medarbetare att vakna
till när de [SD] till exempel driver frågor som inte hör
hemma i den politiska församlingen där de driver
dem. Och att då reportern ska inse att det här har ingenting med den politiska verkligheten att göra i kommunen, utan det är bara ett sätt att använda talarstolen i fullmäktige till att driva rikspolitisk propaganda.
I ett anförande om åldringsvård drämmer de ju till
med att det är invandringen som tar våra resurser och
så vidare trots att kostnaden för invandring ligger på
statlig nivå”, säger Jan A Johansson, Skånska Dagbladet.
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7. Granskning biter inte, det rinner av
Journalister som gjort avslöjanden om SD, beskriver
en frustration över att partiet tycks skaka av sig den
negativa uppmärksamheten och gå vidare som om
inget hade hänt.
”Andra mer normala partier kan ju visa att de
skäms över något, att de har gjort bort sig eller så.
Men det går liksom inte, det är svårt att avslöja Sverigedemokraterna på samma sätt, det biter liksom
inte”, säger Per Lärka, Sydnytt.
När Helsingborgs Dagblad följde upp ett avslöjande i Expo, att SD:s kandidater i Klippan hade nazistiskt förflutet, stötte tidningens reportrar på en sådan attityd:
”När vi kör Expogrejen att kandidaterna i Klippan
har nazistiskt förflutet säger de bara att de inte tror på
det. Man får den typen av svar som man hela tiden
måste gå vidare med och överbevisa. Andra partier
skulle säga att det måste vi utreda”, säger Lars Johansson, Helsingborgs Dagblad.
8. Martyr-problematiken
Hur man än gör så blir det fel, säger flera journalister,
och syftar på att SD effektivt utnyttjar möjligheterna
att framstå som martyrer.
”De spelar enligt helt andra spelregler”, säger Lena
Sundström, TV4:
”De har en helt annan typ av argumentation. De
spelar på en offerroll, en martyrroll. Det är väldigt lätt
att man blir inmålad i ett hörn, för hur man än gör så
kommer de att hävda sitt martyrskap. Man säger ’om
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ni inte vill prata om invandringen på det sätt som vi
vill prata om invandringen, då förtiger ni sanningen,
ni censurerar oss.”
Flera beskriver konkreta exempel på detta.
”Det är nästan som att det känns som att de vill
vara martyrer. Och när vi då ger dem samma utrymme
så tycker man att det är en nackdel”, säger Per Lärka,
Sydnytt.
Lärka berättar om en debatt som SVT ordnade
mellan SD:s Björn Söder och en miljöpartist. Debatten
sändes på webben.
”Vi hade ett ljudtekniskt problem, att ljudet tidvis
var sämre på Björn Söder. Och det gav verkligen vatten på kvarnen. Det var verkligen mycket aktivitet på
nätet, bloggar och så, som menade att SVT försökte
tysta Björn Söder.”
Och journalister är extra känsliga för sådan kritik.
”Jag tror att vi alla blir lite stressade av att de använder ord som censur. Jag tror inte det finns något
som stressar en journalist mer än att få höra att man
kväser ordet. Kanske låter man dem säga mer eller
vara med mer än man skulle låta ett annat parti som
inte använder sig av den typen av utpressningsretorik”, säger Lena Sundström, TV4.
9. Vad är nyhetsvärdet?
Hur ska man bevaka ett parti som varken har eller
kommer att få något större inflytande? Det är ytterligare ett problem som nämns i intervjuerna.
”Det är frågan vad som är viktigt när de inte har
någon påverkan på rikspolitiken över huvud taget.
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När är det relevant att uppmärksamma dem och när
är det inte?”, säger Pontus Mattsson, SR Ekot.
Vad är de rätta proportionerna? Hur stor uppmärksamhet ska man ge ett litet parti utan direkt inflytande?
”Det är ju betydelsefullare för väljarna vad de här
stora partierna säger i frågan än vad Sverigedemokraterna och andra småpartier med begränsat inflytande
säger”, säger Staffan Sillén, SR Ekot.
Sverigedemokraterna har makt i många kommuner, men ändå inte.
”Även om de kommit in och har två-tre mandat, så
har de inte makten att bestämma egentligen. De pekas
ut som ett parti som alla har problem med. Väldigt
ofta är de problemet i ett inslag. Jag tror att de gillar
det”, säger Björn Djurberg, TV4 Nyheterna Malmö.
Anders Göransson, reporter Metro, tycker det är
svårt hitta ”balansen mellan att redovisa deras åsikter
och att ge dem mer utrymme än de egentligen förtjänar.”
”De kommer ju med kontroversiella utspel och
folk skulle ju läsa det tror jag, men frågan är om de
ska få det utrymmet bara för att de säger kontroversiella saker”, säger Anders Göransson.
Flera varnar för att frestelsen att ge dem mer uppmärksamhet än de förtjänar.
”Partier som är dramaturgiskt tacksamma får sina
hjärtefrågor högre upp på agendan än andra partier
får”, säger Daniel Sandström, Sydsvenskan.
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10. De är utanför debatten.
Ett konkret problem inför valet 2010 var att de andra
partierna aktivt undvek SD.
”De andra partiernas strategi just nu är väldigt tydlig, och det är att inte tala om Sverigedemokraterna
eller om de frågor som kan få in Sverigedemokraterna
i den politiska debatten. Det gör att Sverigedemokraterna hittills kommit utanför den här valrörelsen”, säger Mats Knutson.
En fråga som väcks är om de övriga partiernas inställning kan komma att förändras med tiden. Sydsvenskans Daniel Sandström jämför med Danmark
där andra partiers legitimering av Dansk Folkeparti
även fick pressen att följa efter.
”I och med att Dansk Folkeparti garanterade regeringen och regeringen valde att ta över en hel del av
deras hjärtefrågor också, så följde offentligheten efter.
Skulle det bli så efter valet att någon skulle göra upp
med Sverigedemokraterna i riksdagen, då kanske det
får konsekvenser på hur den kritiska journalistiken
också kommer att bedrivas. Eller hur det kommer att
låta i offentligheten.”
Även Lena Sundström tror att medierna, på danskt
manér, kommer att påverkas om de etablerade partierna närmar sig SD.
”Precis som i Danmark som har haft samma debatt
om journalister, så är det tydligt att de börjar poppa
upp när det börjar bli mer rumsrent.”
En sådan förändring av debattklimatet skulle
öppna för de journalister som velat ta upp SD:s frågor
men som inte vågat göra det.
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”Man har kanske inte kunnat göra karriär på det
eller uttrycka det öppet”, säger Lena Sundström.
Samtidigt finns det också en frustration bland journalister över att de etablerade partierna inte vill diskutera SD:s huvudfråga invandringen:
”Även om många journalister skulle vilja att den
frågan skulle lyftas upp på ett bättre sätt, av de andra
partierna också, så håller man kanske inte med Sverigedemokraterna i deras lösningar. Det rapporteras
ju mycket från Rosengård. De frågorna skulle nog
många journalister vilja snacka om och ha politik
kring. Sen har man kanske andra lösningar, men invandringsfrågan är ju intressant”, säger Björn Djurberg.
Konsensus, avvikelser och legitima konflikter
En del av de åsikter, påståenden och argument som SD
framför hamnar utanför vad som anses legitimt att
diskutera i den svenska politiska debatten. Det är en
klar slutsats utifrån svaren i intervjuerna.
Vilka åsikter är då legitima att ha? Och vilka är för
avvikande att ta på allvar?
En rasist eller förespråkare av barnaga få inte utrymme i medierna för att få framföra sina åsikter, annat än för att avslöja en icke-legitim åsikt. Ungefär så
ser den modell ut som jag använt för att försöka ringa
in vad svenska journalister 2010 ser som legitimt att
framföra i den offentliga debatten.
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Figur: Hallins modell för studier av objektivitet

De frågor som befinner sig inom sfären av legitima
konflikter är sådana att journalisterna förhåller sig
objektiva till dem, man hör båda sidor och tar inte
ställning för eller emot. Det kan gälla till exempel att
skatterna ska sänkas eller att kärnkraften ska avvecklas.
Inom sfären av konsensus finns sådant som alla
”normala” människor håller med om, till exempel att
alla raser är lika mycket värda eller att man inte ska
slå sina barn. Den senare frågan skulle för några årtionden sedan ha befunnit sig i sfären av legitima konflikter.
Utanför cirklarna, i sfären av avvikelser, finns åsikter som anses så avvikande att de inte behöver få
framföras. Och journalisterna är heller inte objektiva
i förhållande till dem. En person som anser att alla ra-
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ser är lika mycket värda, eller att man inte ska slå sina
barn, behöver inte bemötas med någon som tycker
tvärtom.
De intervjuade journalisterna har fått pricka in följande åsikter eller påståenden i modellen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Minska invandringen.
Nej till mångkultur.
Ställ hårdare krav på invandrarna.
Invandrare våldtar mer än andra.
Kosovoalbaner stjäl.
Romer stjäl.
Muslimer är det största hotet.
Förbjud burka.
Förbjud minareter.
Inför dödsstraff.

De intervjuade har alltså placerat olika åsikter/påståenden i modellens olika sfärer.
Placering i den legitima sfären innebär att frågan är
sådan att man kan diskutera den i vanlig politisk
debatt och nyhetsrapportering och nyhetsjournalister
intar en objektiv hållning till den.
Placering i avvikelse-sfären innebär att frågan
kommer i konflikt med vad som anses vara konsensus
i svensk samhällskultur och politisk debatt, att frågan
är så avvikande och extrem att journalisternas hållning till den inte är objektiv.
Intervjupersoner
AA: Annika Anjou, chef TV4 Nyheterna Malmö
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AG: Anders Göransson, reporter Metro
AL: Anne Lagercrantz, chef TV4
BD: Björn Djurberg, reporter TV4 Nyheterna Malmö
DS: Daniel Sandström, chef Sydsvenskan
EB: Eva Buskas, reporter Aftonbladet
GL: Gösta Lempert, reporter SR Malmö
HB: Henrik Brors, reporter DN
JA: Jan Axelsson, chef SVT
JH: Jan Helin, chef Aftonbladet
JJ: Jan A Johansson, chef Skånska Dagbladet
KB: Karsten Bringmark, reporter Skånska Dagbladet
LJ: Lars Johansson, chef Helsingborgs Dagblad
LO: Lisa Ovesen, reporter SVT Sydnytt
LS: Lena Sundström, reporter TV4
MJ: Martin Jönsson, chef Svenska Dagbladet
MK: Mats Knutson, reporter SVT
MQ: Magnus Quick, chef SR Malmöhus
NO: Niklas Orrenius, reporter Sydsvenskan
PG: Per Gunne, chef Metro
PL: Per Lärka, chef SVT Sydnytt
PM: Pontus Mattsson, reporter SR Ekot
SS: Staffan Sillén, chef SR Ekot
TB: Tobias Brandel, reporter Svenska Dagbladet
TM: Thomas Mattsson, chef Expressen
TN: Truls Nilsson, reporter Helsingborgs Dagblad
Resultat
(Minustecken betyder att man placerat sig nära gränsen, plustecken att man är långt ifrån. Flera plustecken betyder att åsikten är långt utanför.)
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1. Minska invandringen.
Legitimt: HB, PM, SS, AL, LS, JA, MK, JH, TB, PG,
AG, DS, NO, LJ, TN, JJ, KB, GL, AA, BD, PL, LO,
TM-, MJPå gränsen: EB, MQ
Avvikelse:
De flesta anser det legitimt att argumentera för minskad invandring. Ingen placerar åsikten i avvikelsesfären. Någon enstaka placerar den på gränsen.
2. Nej till mångkultur.
Legitimt: AL, DS, NO, GL, TM-, JH-, LJ-, KB-, PLPå gränsen: HB, SS, MK, TB, AG, JJ
Avvikelse: PM-, JA-, EB-, AA-, LS, PG, TN, MQ, BD,
LO, MJ+
Men att vara emot mångkultur är enligt flera en avvikande, icke-legitim åsikt, medan ungefär lika många
anser att det är åsikt som ligger inom sfären för legitima konflikter. Dock sätter de flesta åsikten ganska
nära gränsen för vad som är legitimt.
3. Ställ hårdare krav på invandrarna.
Legitimt: TM+, HB, PM, SS, AL, MK, JH, MJ, TB,
PG, AG, DS, LJ, TN, MQ, BD, PL, LO, GL-, AAPå gränsen: JA, EB, NO
Avvikelse: LS, JJ, KB
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De flesta anser att det är en legitim åsikt att det ska
ställas hårdare krav på invandrarna. Några placerar
den på gränsen eller utanför.
4. Invandrare våldtar mer än andra.
Legitimt: PM, GL-, PLPå gränsen: HB, MK, MJ, AA
Avvikelse: JH-, LJ-, SS, TM, AL, JA, EB, PG, AG, DS,
NO, JJ, KB, MQ, BD, LO, LS+, TB+, TN+
Några tycker att det en legitim fråga att diskutera,
några placerar den på gränsen. Men majoriteten placerar den utanför, som en icke-legitim konfliktfråga.
5. Kosovoalbaner stjäl.
Legitimt: PM-, TM-, GLPå gränsen: MJ
Avvikelse: JH-, TB-, PL-, HB, SS, JA, MK, EB, PG,
AG, DS, NO, LJ, JJ, KB, MQ, BD, LO, AL+, TN+,
AA+, LS++
Påståendet ”kosovoalbaner stjäl” som faktiskt en
gång framförts som en sanning av den folkpartistiska
invandrarministern Birgit Friggebo, anser de flesta är
en icke-legitim konfliktfråga.
6. Romer stjäl.
Legitimt: TM, GL, PM-, MJPå gränsen: JH, PG, AA
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Avvikelse: AG-, PL-, SS, JA, MK, EB, TB, DS, NO, LJ,
JJ, KB, MQ, BD, LO, HB+, TN+, AL++, LS++
Något fler tycker att det går att diskutera romers benägenhet att stjäla. Men en klar majoritet tycker att
det är en icke-legitim fråga att ta upp, även om någon
påtalar att polisen faktiskt gått ut och varnat för romer, och att det därmed hamnar ”på gränsen”. Ett
känt exempel var när Jan Guillous Rekordmagazinet
tog upp ämnet i SVT 1986 och fälldes för brott mot
demokratiparagrafen (Thurén 1997:336–353).
7. Muslimer är det största hotet.
Legitimt: TM, JH-, LJ-, GL-, PLPå gränsen: PM, AL, AG, AA
Avvikelse: SS, MK, EB, MJ, PG, DS, NO, JJ, KB, MQ,
BD, LO, JA+, HB++, LS++, TB++, TN++
Det budskap Jimmie Åkesson förde fram i sin omdiskuterade debattartikel, anser de flesta är en icke-legitim åsikt att diskutera. Jan Helin anser, kanske inte så
förvånande, att frågan är inom den legitima sfären
men placerar den ändå nära kanten. Även Expressens
Thomas Mattsson placerar frågan i den legitima sfären. Några av dem som placerat åsikten i avvikelsesfären har placerat den särskilt långt ut, för att markera den är starkt avvikande.
8. Förbjud burka.
Legitimt: PM, SS, TM, AL, LS, PG, AG, DS, NO, LJ,
MQ, GL, BD, PL, LO, MK-, TB-, AA-
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På gränsen: HB, JH, MJ, JJ
Avvikelse: JA-, EB, TN, KB
Burkaförbud till exempel i skolan har diskuterats i
den offentliga debatten. De flesta anser att den ligger
inom sfären av legitima konflikter. Några placerar den
på gränsen eller strax utanför.
9. Förbjud minareter.
Legitimt: TM, AL, JH, AG, DS, LJ, LO, PLPå gränsen: HB, MK, MJ, TB, JJ, MQ, GL
Avvikelse: AA-, BD-, SS, LS, JA, EB, PG, NO, TN, KB
I Schweiz har man folkomröstat om minareter ska
förbjudas. Och meningarna är delade bland de intervjuade journalisterna om åsikten befinner sig inom
sfären för legitima konflikter eller ej. Båda kvällstidningarnas chefredaktörer tycker att frågan är legitim,
medan chefer inom public service tycker att den är
icke-legitim. Det är något som kan noteras.
10. Inför dödsstraff.
Legitimt: AL, JH, AG, DS, BD, LO, PL-, TBPå gränsen: HB
Avvikelse: PM, SS, LS, MK, EB, MJ, PG, NO, LJ, JJ,
KB, MQ, GL, TM++, JA++, TN++, AA++
Ett förslag om att införa dödsstraff skulle anses vara
apart och extremt kontroversiellt i en svensk politisk
kultur. Det ansågs bidra till att göra SD mer rumsrent
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när partiet tog bort kravet på att återinföra dödsstraff
ur sitt partiprogram. Och de flesta av de intervjuade
placerar åsikten tydligt utanför det legitima, några
mycket långt utanför. En handfull av de intervjuade
anser dock att frågan kan ingå i sfären av legitima
konflikter, även om de placerar den nära gränsen för
vad som är alltför avvikande.
Slutsatser
Flera av SD:s paradfrågor är så avvikande och extrema att de inte går att diskutera på vanliga villkor,
anser de flesta av de intervjuade journalisterna. I dessa
frågor är journalisterna inte längre så opartiska som
de är i andra kontroversiella frågor.
Hos svenska medier finns en etablerad konsensuskultur, anpassad för ”normala” partier och debatter i
legitima frågor. I den kulturen passar SD inte in, och
så länge partiet driver frågor som befinner sig i avvikelsesfären kommer det att diskrimineras av medierna, genom till exempel osynliggörande eller avståndstagande.
Men svenska journalister är inte helt överens om
vilka frågor som är legitima att diskutera. Skillnaderna dem emellan kan vara tecken på att synen på
vad som är illegitimt att tala om i vissa fall är på väg
att förändras. Men det också uttrycka en osäkerhet
kring vad som idag är politiskt korrekta åsikter.
De flesta anser att det är legitimt att säga att man
vill minska invandringen och att det ska ställas hårdare krav på invandrarna, men att argumentera mot
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ett mångkulturellt samhälle eller att säga att muslimer
utgör det största hotet är inte lika legitimt.
Vissa frågor är mer legitima än andra. Att kräva
förbud mot burkor och minareter anses mer legitimt
att diskutera än frågor som kopplar brottslighet till
invandrare eller folkgrupper som romer eller kosovoalbaner.
Inställning till hur SD ska behandlas inför valet
De intervjuade fick även fylla i en enkät, där de fick
placera sig på skalan 1–5 i hur starkt de instämde eller
inte instämde i tre olika frågeställningar.
Påstående 1 – granskning:
SD ska inför valet 2010 granskas hårdare än andra
partier (av motsvarande storlek).
• 1: ”instämmer inte alls, det vill säga, de ska granskas som vilket annat parti som helst”.
• 5: ”instämmer helt, det vill säga, det är motiverat
att granska dem mer än andra”.
Resultat: granskas extra noga? (Siffran anger var de
placerat sig på skalan 1–5.)
TM5, NO5, BD5, LO5, HB4, AL4, EB4, AG4, DS4,
LJ4, TN4, JJ4, KB4, GL4, PM3, SS3, LS3, JH3, MJ3,
PG3, TB2, AA2, PL2, JA1, MK1
Svaren bekräftar det flera beskrivit i intervjuerna, att
medierna ser SD som ett parti som ska granskas hårdare än andra partier.
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Påstående 2 – tiga-ihjäl-faktor:
SD ska inför valet 2010 få så lite uppmärksamhet i
medierna som möjligt.
Även här fick de placera in sig på skalan 1–5:
• 1: ”instämmer inte alls, dvs de ska få samma uppmärksamhet som andra partier av motsvarande
storlek/betydelse”.
• 5: ”instämmer helt, dvs, de bör helst ’tigas ihjäl’”.
Resultat: Tigas ihjäl? (Siffran anger var de placerat sig
på skalan 1–5.)
MJ3, JJ3, KB3, GL3, LO3, SS2, LS2, AG2, HB1,
PM1, TM1, AL1, JA1, MK1, JH1, EB1, TB1, PG1,
DS1, NO1, LJ1, TN1, AA1, BD1, PL1
Däremot är det få som, i alla fall i enkäten, vill uttrycka att man aktivt ska undvika att ge SD uppmärksamhet. Man kan notera att de som placerar sig en bit
upp i skalan, det vill säga anser man ska hålla igen i
alla fall något, i flera fall är reportrar på lokal nivå,
även om också några chefer gjort sådana markeringar.
Påstående 3 – behandlas som andra
SD ska inför valet 2010 behandlas som andra partier.
• 1 betyder ”instämmer inte alls, dvs det är motiverat att särbehandla partiet”.
• 5 betyder ”instämmer helt, dvs, det är inte motiverat att särbehandla partiet”.
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Behandlas som andra? (Siffran anger var de placerat
sig på skalan 1–5.)
PM5, AL5, JA5, MK5, AG5, DS5, NO5, BD5, JH4,
EB4, PG4, TN4, PL4, SS3, MJ3, TB3, LJ3, KB3, GL3,
LO3, HB2, TM2, JJ2, LS1, AA1
Många tycker att det finns skäl att särbehandla SD, i
alla fall i någon mån, vilket också framgått av de svar
de givit i intervjuerna. Bara var tredje instämmer helt
i att SD ska behandlas som andra partier.
Konklusion
Sverigedemokraterna är ett parti som journalister och
mediechefer anser att man ska särbehandla. Det ska
inte tigas ihjäl. Istället ska det granskas hårdare än
andra partier. I svaren går det inte att se någon avgörande skillnad i den inställningen, varken om man
jämför Skåne och Stockholm, eller kvällspress med
morgontidningar och public service.
Inom svenska medier finns en relativt likartad syn
på hur SD ska bevakas.
När det gäller vilka frågor som är lämpliga att objektivt diskutera i offentligheten är åsikterna mer varierade.
Av intervjuerna framgår tydligt att journalisterna
har en stark aversion gentemot SD och den påverkar
bevakningen av partiet. Andra faktorer, som att partiet agerar oprofessionellt och är utfryst av det övriga
politiska etablissemanget, medverkar också till att SD
särbehandlas av medierna.
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Journalisternas värderingar ligger långt från SD:s.
Vissa av de frågor som SD driver anser många av de
intervjuade journalisterna är så avvikande, extrema
och stötande att de inte hör hemma inom sfären för
vad som är legitimt att diskutera politiskt.
Kort sagt: Journalisterna gillar varken SD eller de
frågor partiet har på sin agenda. Och det gör att det
behandlas annorlunda och mera kritiskt än andra partier.
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Slutresonemang
”Jag önskar inte vara martyr”, skrev Jimmie Åkesson
i det öppna brev han skickade till landets medier inför
valet, där han begärde att Sverigedemokraterna skulle
få samma bevakning som andra partier. Han skrev:
Vi förväntar oss inte en större bevakning än vad som är
rimligt i förhållande till vår storlek. /…/ Det vi förväntar
oss är att vi får synas i program, insändare och debattartiklar, att våra politiska förslag bereds samma utrymme som övriga partiers.

Vilket gehör fick det hos journalisterna? Ganska dåligt.
Utifrån den studie jag har gjort går det att konstatera:
1. SD väcker starka känslor, skapar konflikt och
borde passa medielogiken, men medierna håller tillbaka för att inte ge partiet onödig draghjälp. Minnen
från hur medierna skapade Ny demokrati lever kvar
och påverkar.
2. Journalisterna jag intervjuat gillar inte SD. De
anser att det är ett främlingsfientligt parti, med en delvis odemokratisk agenda, ett parti som driver frågor
som inte är legitima att diskutera i den svenska samhällsdebatten. Ett sådant parti vill man inte bli beskylld för att gynna.
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3. Annonser och insändare blir inte publicerade,
eftersom de innehåller budskap som inte är ”legitima”. Jimmie Åkesson borde inte fått publicera sin debattartikel om islam, tycker de flesta.
4. När man uppmärksammar SD handlar det om
att avslöja partiets egentliga agenda och att visa dess
främlingsfientliga människosyn. I övrigt finns en
dragning åt att helst tiga om partiet.
5. I vardagsfrågorna, det vill säga vad SD tycker i
andra frågor än invandring, ser medierna ingen större
anledning att låta SD komma till tals.
Men frågan är vad allt detta leder till.
Ny demokratis framgångssaga vände efter att det
”avslöjats” som främlingsfientligt sommaren 1992.
Tidigare hade det setts som ett harmlöst plojparti. Nu
fick det medierna och det politiska etablissemanget
emot sig på ett sätt som medverkade till dess sönderfall. Med SD är det annorlunda, det har andra ingångsvärden. Det finns ingen positiv bevakning som
kan vändas till negativ. Partiet har aldrig varit riktigt
rumsrent.
Flera beskriver i mina intervjuer ett slags moment
22 i bevakningen av SD.
Tiger man om Sverigedemokraterna förstärks den
bild av att vara mobbad underdog som partiet gärna
odlar. När man hindras från att annonsera, eller utestängs från utfrågningar och debatter, bekräftar det
uppfattningen att de politiskt korrekta medierna inte
vågar släppa fram SD:s ”sanningar”.
Kritik biter inte heller; särskilt inte från andra politiker. När Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt håller
upp löpsedlar för kvällstidningar som angriper SD
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förstärker det bilden av partiet som farlig sanningssägare. Och medierna framstår som en del av den
maktelit som partiet utmanar.
Avslöjanden som visar att SD har en främlingsfientlig människosyn tycks heller inte avskräcka särskilt många av dess väljare. Det ses inte som någon
nyhet; det är ungefär som att bevisa att vattnet är vått.
Effekten av sådan belysning kan lika gärna bli att stödet ökar, som efter Åkessons kritiserade debattartikel
om islam.
Avslöjanden att SD:s företrädare är dåligt pålästa
eller dömda för brott, verkar SD också mer immuna
mot än andra partier. Många röstar på SD mer för att
signalera ett allmänt missnöje, än med tanken att partiets företrädare på riktigt ska styra i kommunen eller
riksdagen.
Just så här har det sett ut, för det mesta: medierna
har tidvis tigit, tidvis granskat och tidvis låtit etablerade politiker och debattörer kritisera och ta avstånd.
Och Sverigedemokraterna har stadigt ökat sitt stöd i
opinionen.
När forskaren Kent Asp mäter vilka som gynnas
eller missgynnas av mediebevakningen i olika valrörelser, antar han att kritisk bevakning är negativ för ett
parti, och att publicitet i vardagliga politiska frågor är
positiv.
Möjligen kan man till dessa antaganden lägga
några ytterligare aspekter, som Kvällspostens politiske redaktör Peter J Olsson lyfter fram i sitt kapitel
”Vardagspolitiken fäller Sverigedemokraterna” i antologin Nya partier och missnöjespartier (Olsson
2010).
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Olsson menar att det bara underbygger SD:s
underdog-propaganda om medierna förtiger dem,
eftersom de har effektiva kanaler förbi de stora mediehusen. Inte heller förlorar SD på att medierna avslöjar
att de ”egentligen är rasister”.
”Det kommer inte som någon överraskning för de
flesta – en del av väljarna hoppas till och med på det”,
skriver Olsson. Han hävdar att SD förlorar mest på
att blir exponerade i politikens vardagsfrågor (Olsson
2010:61). Så här kan man sammanfatta hans resonemang:
• SD vill gärna framstå som utmobbade sanningssägare. Kommer de till tals i vardagsfrågorna förlorar de detta starka känsloargument.
• När de kommer till tals tvingas de definiera sina
värderingar, vilket antingen stöter bort vissa som
tycker att deras värderingar är för odemokratiska
eller gör dem besvikna som tycker att de borde gå
ännu längre.
• När de talar om annat än invandring avslöjar de
sig ofta som mindre insatta.
Och framförallt:
• SD har lockat missnöjda från höger och vänster,
såväl från Socialdemokraterna som från Moderaterna, väljare med vitt skilda grundvärderingar i
andra frågor än invandringspolitiken. När partiets
företrädare tvingas säga vad de tycker om socialförsäkringar, bostadspolitik och så vidare, riskerar
de att stöta bort dem som inte håller med.
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Receptet Olsson ordinerar är därför att ge Sverigedemokraterna samma vardagsbevakning som andra
politiska partier.
Så resonerar också flera av de journalister jag intervjuat. Några ger konkreta exempel där effekten blivit
just sådan. Och det går också att se sådana historiska
samband.
Erfarenheterna från Skåne, där partiet kommit in i
en anpassningsfas, är att bevakningen gått över i ett
slags icke-upphetsad vardagslunk, där partiets lokala
företrädare sällan slår sig fram som särskilt spektakulära.
Erfarenheten från andra länder är att liknande partier förlorar attraktionskraft när de tvingas anpassa
sig till den politiska vardagslunken och utsättas för en
normal mediebevakning (Mazzoleni et al 2003).
Erfarenheten från Ny demokrati är att partiet föll
samman efter att medierna börjat bevaka det efter
samma kriterier som övriga riksdagspartier (SR P1
2006-06-17).
Mediernas tiga-granska-eller-kritisera-linje ska i så
fall bara ha gynnat Sverigedemokraterna. Paradoxalt
nog skulle den för SD besvärligaste bevakningen vara
just den som Åkesson i sitt öppna brev klagar över att
han inte får.
Tigandets problematik
När jag är på väg att avsluta den sista av de tjugosex
intervjuerna i undersökningen får jag ett svar som på
sätt och vis dödar tidigare diskussion om hur tidningarnas hetsiga debatt om SD gynnat partiet.
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”Deras väljare följer inte den alls. De läser väldigt
lite tidningar många Sverigedemokrater. Det är väldigt lågt tidningsläsande i den gruppen. Det folkliga
stödet jobbar de upp på torgmöten, via flygblad och
sina sajter. Det är där det är där den viktiga opinionsbildningen för deras räkning sker. Rikspressen tror jag
därför inte är något större forum för Sverigedemokraterna”, säger Skånska Dagbladets chefredaktör Jan A
Johansson.
Därmed kan man ytterligare problematisera idén
att Sverigedemokraterna ska särbehandlas. När Dagens Nyheter medvetet avstår från att skriva om SD
för att inte ge partiet ”onödig” uppmärksamhet, har
det liten betydelse för SD:s valresultat. Den typiska
SD-väljaren läser ändå inte DN.
Större betydelse kan det ha för den som läser DN
för att hålla sig informerad om vad som händer i samhället. Denne läsare kan uppleva att journalisterna
inte gör sitt jobb om det plötsligen finns ett parti i
riksdagen som det inte stått något om i tidningen.
En sådan situation upplevde många journalister på
medierna i Skåne att de var i efter valet 2006. Ett
”nytt” parti fick oväntad framgång och inflytande,
utan att man berättat för läsarna vad som var på väg
att hända och varför.
Särskilt inför valet 2006 märktes ett inslag av tigaihjäl-taktik och önsketänkande i nyhetsvärderingen.
Kvar i minnet fanns anklagelsen om att medierna skapade problempartiet Ny demokrati. Och det skulle nu
inte upprepas med SD.
Men går det att resonera så? Går det att jämföra
med Ny demokrati?
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Utan tvekan var det medierna som tog in Ny demokrati i riksdagen 1991. Partiet hade inget annat sätt
att mobilisera väljare. Men det är inte lika självklart
när det gäller SD.
SD nådde stora framgångar i Skåne, och fick nära
3 procent i riksdagsvalet 2006, nästan helt utan medial exponering. Sedan dess har partiet fortsatt växa,
medierna förutan. Via flygbladsutdelning och nya medier har SD kunnat förmedla sitt budskap, på ungefär
samma villkor som de etablerade partierna, och är
därmed inte lika beroende av de stora medierna som
Ny demokrati var.
Den stora uppmärksamhet SD fick hösten 2009
efter Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet,
hjälpte visserligen upp opinionssiffrorna, men partiet
hade sannolikt tagit sig över fyraprocentsspärren ändå.
Legitimt eller inte?
Utifrån intervjuerna går det också att se vad det betyder om ett partis agenda befinner sig i den legitima
eller avvikande sfären. Åsikter i avvikelsesfären tiger
journalisterna om, eller bevakar med stark negativ
tendens.
Ny demokrati låg inte i avvikelsesfären i början,
men flyttade sig i den riktningen, till exempel när dess
företrädare betonade invandrarnas kriminalitet och
varnade att muslimer ritualmördar barn.
SD har delvis färdats i motsatt riktning, in mot den
legitima sfären, bland annat när man strök kravet på
dödsstraff ur partiprogrammet. Senare års utspel mot
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islam kan ha tagit dem en bit tillbaka ut i avvikelsesfären. Och får man tro Jimmie Åkesson så bidrog Aftonbladet till detta genom att beställa, spetsa till och
förstärka det kontroversiella i den debattartikel han
skrev i ämnet.
Och det har betydelse på vilken sida om den ”legitima” gränsen man befinner sig.
Journalisterna är partiska till förmån för rådande
normer och värderingar – och ett parti som driver frågor som befinner sig i avvikelsesfären, kommer därför
att få medierna emot sig. Sverigedemokrater vill prata
om att invandrare våldtar, att romer stjäl, att det är
dåligt med mångkultur, att islam är ett hot mot
svenskheten och att invandringen hotar den svenska
välfärden. Åsikter och förslag som många journalister
placerar i avvikelsesfären och alltså inte tycker är legitima att föra fram.
Och medierna är kluvna till hur sådana åsikter ska
hanteras.
Aftonbladet ville genom att beställa Åkessons debattartikel visa att partiet har stötande, icke-legitima
åsikter om muslimer, genom att ge utrymme åt just
dessa. Motsägelsefullheten känns igen från intervjuerna. Man ska inte bli megafon för partiets främlingsfientliga åsikter, men samtidigt måste man informera
väljarna om att det har just dessa åsikter.
För Aftonbladet har det betytt att endera skriver
man inte alls – som inför valet 2006, eller hur mycket
som helst, men då med kraftigt negativ tendens – som
hösten 2009.
”Plötsligt kommer ett nytt parti som appellerar till
Expressens idé att utmana makten. Vi gillar outsiders.
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Det ligger i Expressens DNA-kod”, sa Expressens
chefredaktör Thomas Mattsson som förklaring till att
tidningen gav så mycket publicitet åt Ny demokrati.
Det gällde Ny demokrati 1991, men inte Sverigedemokraterna 2010. Då tog Expressen, tillsammans
med ”makten” aktivt avstånd från den utmanande
”outsidern”. Utan tvekan var det SD:s icke-legitima,
främlingsfientliga agenda som spelade in.
Svenska kvällstidningar har inför valet 2010 inte
ställt sig på samma sida som uppstickaren SD, som de
tidvis gjorde med Ny demokrati 1991. De har heller
inte skrivit särskilt mycket om problemen med invandringen eller andra frågor som hade kunnat gynna
SD. Men de gav stor uppmärksamhet åt SD. Den var
visserligen starkt negativt vinklad, men torde ändå ha
gynnat SD, om man antar:
• att det gynnar missnöjespartier som SD att fördömas av en samlad maktelit
• att det gynnar SD att väljare som inte gillar ”anpassningen till islam” får tydliggjort att partiet i
den frågan står ensamt mot alla övriga partier
I den meningen har kvällstidningarna agerat konsekvensneutralt. Egna intressen som att skapa en tillspetsad, spektakulär konflikt och en ”bra grej” fick
företräde framför andra hänsyn. Aftonbladet ber heller inte Åkesson att skriva om skolan eller socialförsäkringar där få väljare vet vad SD tycker, utan beställer en debattartikel om synen på islam som tidningen
sedan spetsar till, publicerar och tar avstånd från.
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Därmed passar svenska mediers bevakning av SD
inför valet 2010 in i den modell som forskare kunna
se för likande partier i andra länder (Mazzoleni et al
2003). Tabloidmedier som Expressen och Aftonbladet ger den ”nya” uppstickaren stor uppmärksamhet,
medan elitmedier som Dagens Nyheter, är mera återhållsamma.
Iakttagelsen som forskare gjort att de flesta medier
i Västeuropa förhåller sig skeptiska till populistiska
partier av SD:s slag (Andersson 2009:83), stämmer in
på den svenska valrörelsen 2010. Men den skeptiska
inställningen hindrar inte ett intresse av att samtidigt
uppmärksamma partiet, eftersom det skapar konflikt
och starka känslor. Med några års distans till debatten
kring debattartikeln är Aftonbladets Jan Helin självkritisk. ”Jag håller med om att det finns en upphetsad
ton i denna uppföljande publicering som jag i efterhand kan konstatera inte blev bra”, skriver han i ett
mejlsvar (2012-04-30). ”Jag tror det uttrycker något
som låg i tiden då, en förskräckelse över att ett främlingsfientligt parti fått grepp i svensk politik. En reflektion som framstår som naiv i dag, men var uppriktig då”, skriver Helin.
Och det går också att hitta fler intressanta nyanser
i nyhetsrapporteringen. Public service-medierna förmedlade inför valet, i policydokument och på seminarier, att man i bevakningen är skyldiga att ta avstånd
från Sverigedemokraternas främlingsfientlighet, till
exempel synen på muslimer. Ändå var det Sveriges
Radio och Sveriges Television som var mest ”rättvisa”
gentemot partiet, i alla fall när Sverigedemokraterna
själva utvärderade valrörelsen.
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Public service har traditionellt varit starkare präglatde av ansvarsideologi än till exempel kvällstidningar som varit mer inriktade på att uppröra och
väcka uppmärksamhet (Ekström/Nohrstedt 1996:159–
161). När olika delar i uppdraget vägts mot varandra
tycks instrumentella dygder som att ”sakligt och opartiskt informera om det som händer” ha fått företräde
framför att göra som kvällstidningarna och gemensamt med de etablerade partierna aktivt bekämpa den
främlingsfientliga uppstickaren.
En hållning liknande public service tycks de lokala
tidningarna i Skåne ha haft.
Hypotesen att medierna i Stockholm och i Skåne
varit i olika faser inför valet 2010, tycks stämma. Det
bekräftas av de intervjuade journalisterna och det är
också Sverigedemokraternas egen bild.
Medierna och spelet om SD-väljarna
På flera platser har SD växt sig starkt där Socialdemokraterna tidigare haft ett starkt grepp. I Söderhamn,
Almgården i Malmö och Kirunastadsdelen Västra
Lombolo1 har det till exempel varit en strid om missnöjda arbetarklassväljare som SD gått segrande ur.
Kanske därför att de pekar på det synbara inslaget av
invandring som en enkel förklaring till mer komplicerade problem. Kanske därför att varken Socialdemokraterna, eller något annat av de etablerade partierna,
1)

Valdistriktet Västra Lombolo i Kiruna är Sverigedemokraternas starkaste fäste i Norrbotten, med 8,2 procent av rösterna i riksdagsvalet. I
det eftersatta bostadsområdet hyr Migrationsverket många lägenheter,
enligt NSD 2010-09-21.
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riktigt tagit tag i de känsliga frågor som rör invandringen, som SD gjort till nisch att lyfta fram.
Kanske kan positionerna förändras. I den kultursidesdebatt om vänsterns kris som kommit igång under 2012 har några debattörer nuddat vid frågan. Till
exempel skriver professor Bo Rothstein i DN:
Beröringsskräcken att på något sätt förknippas med rasism och främlingsfientlighet har gjort att vänstern valt
att blunda för de faktiskt existerande problem som människor ser i sin vardag och som dessvärre driver en del av
dem in i högerextremismens famn. Man kan peka på den
feministiska vänsterns långvariga förnekelse av existensen av hedersrelaterat våld, man kan peka på stödet för
åsikten att varje utfall där invandrare kommer sämre ut
än etniska svenskar skall betraktas som ett utslag av rasism, man kan peka på sveket mot de unga muslimska
kvinnor (och en del män) som tvingas in i en förtryckande kultur och man kan peka på ovilligheten att se
kopplingen mellan vissa typer av invandring och kriminalitet. (DN 2012-02-14)

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman öppnar även han
för att ta strid om SD:s väljare:
Det finns inte bara problem i städernas utsatta förorter
utan också på en alltmer utarmad landsbygd, där Sverigedemokraterna har sin säkraste bas.
En vänster värd namnet måste inte bara ”ta debatten” med dessa olika extremister utan också arbeta för
att röja undan grunden för deras vrede. (DN 2012-0315)
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Kanske börjar det bli mer ”legitimt” att ta upp dessa
frågor i den politiska debatten. Och tar politikerna
upp det till diskussion kommer medierna att följa efter. En sådan utveckling har till exempel gått att se i
Danmark.
Det verkar förstås också åt andra hållet. Börjar medierna mer intressera sig för sådana problem som
Rothstein exemplifierar med, kommer politikerna
också tvingas göra det, för att det inte ska leda väljarna raka vägen in i SD:s famn.
Hittills har såväl medier som etablerade politiker
undvikit många av de känsliga frågorna – och där
lämnat öppet för SD att själva stå för problemformulerandet. Troligen kan detta på sikt komma att förändras.
”Vi var inte lika befläckade”
Just när jag skrivit klart det sista på denna bok sitter
jag på ett tåg. Då kommer det fram en man och vill
låna min kvällstidning. Det är Bert Karlsson, av alla
människor.
Han är på väg till melodifestivalfinalen i Stockholm och när han ser att det är jag sätter han igång.
Åsikterna är som jag minns dem. Han pratar om mediernas ovilja att berätta om problemen med invandringen, om ”zigenarnas” kriminalitet, somaliernas
kvinnoförtryck och att ”99 procent av de värsta
brottslingarna är invandrare”.
”95 procent av Ny demokratis politik är genomförd av de andra partierna”, säger han. ”Det enda
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som inte är genomfört är behovsprövade barnbidrag.
Annars har de genomfört allting. Med råge.”
”Tyvärr”, lägger han sedan till. För den gamla nyliberala agendan har han lagt bakom sig. Skulle han
starta ett nytt parti idag, skulle det vara mer till vänster.
”Folk är trötta på avregleringar och valfrihet”,
hävdar Bert Karlsson som tänker rösta på Socialdemokraternas nye partiledare Stefan Löfven, som
han gillar skarpt.
Bilden att medierna skapade Ny demokrati, är
inget som Bert Karlsson förnekar.
”Först byggde de upp oss, sedan knäckte de oss.
Media kan du aldrig vinna över. De har alltid sista
ordet.”
Fast Ny demokrati hade det mycket lättare med
medierna, än vad SD har.
”Vi var företagare. Vi var inte smittade på samma
sätt, inte lika befläckade.”
Men mediernas attityd mot SD kommer att straffa
sig.
”Nu har de bestämt sig för att knäcka Sverigedemokraterna. Det blir tvärtom. Det slår åt det hållet
istället. Folk blir förbannade och röstar på dem. Det
är det dummaste man kan göra. De blir bara större”,
säger Bert Karlsson.
Hur ska man göra då?
”Behandla dem som vilket parti som helst. Då lyssnar folk mer och Sverigedemokraterna skulle inte
tjäna på det. Överdriver man åt det negativa hållet, då
blir de martyrer.”
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”Du vet ju själv att underdoggrejen fungerar. I alla
sammanhang.”
Problemet
Syftet med min studie har varit att undersöka hur
svenska redaktioner resonerar om bevakningen av en
ny politisk aktör som bryter mot det gängse politiska
mönstret.
Medierna kan i sin behandling av denna aktör anklagas för att vara både orättvisa och partiska. Kanske är partiet så speciellt att det är helt i sin ordning.
Kanske inte.
Villrådigheten kring detta visar att något tycks fattas i den publicistiska utrustningen.
Visst är det bekvämt att ha ett slags etiskt facit för
allt. Att ha skrivna etiska regler och policydokument
att gå till för alla svåra publicistiska beslut. Men när
olika delar av det journalistiska uppdraget kommer i
konflikt med varandra, som det gjort i bevakningen
av Sverigedemokraterna finns inget sådant facit. Då
krävs ett vettigt sätt att diskutera sig fram till vilka
principer som ska gälla. Och då behövs gemensamma
distinktioner av de grundläggande begreppen, framförallt för att definiera vad journalistiken egentligen
är till för och vilka ideal som ska vägas mot varandra.
Sådana avvägningar kan behöva göras på alla nivåer: i de övergripande normerna för mediernas demokratiska uppdrag, i policyn för den enskilda redaktionen och slutligen i den enskilde journalistens etiska
kappsäck.
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Diskussioner om sådant förekom på de flesta redaktioner inför valet 2010. Ändå märktes en osäkerhet och spretighet i bedömningarna; det är knepigt att
neutralt bevaka ett parti man har ett demokratiskt
uppdrag att vara emot, eller av moraliska skäl vill bekämpa.
Kärnfrågan som ständigt återkommer är: ska man
luta sig mot principen om att vara konsekvensneutral,
eller ta ansvar för det man publicerar? Dilemmat diskuteras av Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt i
Journalistikens etiska problem, där journalister bland
annat intervjuas om sitt ansvar för Ny demokratis
framväxt inför valet 1991. En tredjedel svarade att
man måste ta ansvar för sådana politiska konsekvenser, medan ungefär lika många tog avstånd från
sådana resonemang (Ekström/Nohrstedt 1996:186).
Författarna påpekar att för den som vill ta ett moraliskt ansvar uppstår problem som inte enkelt kan lösas
med yrkesetiska regler.
Så fort man bejakar ansvaret för den typ av konsekvenser det här var frågan om – politiskt/ideologiska, långsiktiga och svårförutsägbara – blir etik en utmaning och en
fråga om att ta ställning till dilemman och svåra problem, istället för ett regelverk och en yrkesideologi att
visa till för att försäkra sig om att man gjort det man ska.
Ett av dessa dilemman är naturligtvis frågan om hur man
i rimlig utsträckning skall ta ansvar för konsekvenserna
utan att detta ansvarstagande leder till en journalistik
där objektivitetsidealet helt åsidosätts och där privata
politiska värderingar blir styrande i nyhetsvärderingen.
(Ekström/Nohrstedt 1996:190)
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Sådana dilemman kommer svenska journalister säkerligen tvingas hantera i framtiden, inte minst inför valet 2014 då det blir betydligt svårare att räkna bort
riksdagspartiet Sverigedemokraterna.
Slutligen kanske man ska fundera över hela problemformuleringen. Är det verkligen journalisternas
beröringsskräck gentemot SD som är problemet, eller
är det istället journalisternas alltför nära relation till
den övriga politiska världen?
Är det verkligen ett problem att journalisterna inte
vill dricka öl med Jimmie Åkesson och Björn Söder på
Publicistklubben? Tobias Brandel vänder på resonemanget:
”Jag har inte druckit öl med någon politiker. Jag
har beröringsskräck för alla politiker.”
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Appendix 1: Teoretiska
utgångspunkter och metod
I kapitel 3 återgavs de viktigaste vetenskapliga utgångspunkterna för min studie. Här följer en bredare
redovisning av de teoretiska resonemangen, följt av en
beskrivning av hur jag gått tillväga.
Mediernas demokratiska uppdrag
Diskussionen om hur ett starkt avvikande politiskt
parti ska bevakas sätter fingret på de riktigt stora frågorna som: vad är journalistik egentligen till för? Och
på några punkter kan mediernas grundläggande uppgifter vara svåra att förena när det gäller bevakningen
av Sverigedemokraterna.
Vad är mediernas roll i en fungerande demokrati?
Ja, där kan synsätten variera, särskilt i frågan om hur
stort samhällsansvar medierna ska ta. Företrädarna
för den mest liberala linjen anser att medierna är kommersiella produkter som ska få göra vad de vill, bara
det inte strider mot lagen. Andra anser att medierna
måste ta ett större ansvar gentemot samhället och sin
publik.
I länder som Sverige råder samsyn kring det övergripande uppdraget. I alla fall på några punkter.
Medierna ska verka för demokratin, vilket de anses
göra genom att publicera rättvis och pålitlig informa-
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tion om samhällsfrågor och samtidigt låta olika röster
få komma till tals (McQauil 2005:167).
I Sverige brukar mediernas ”uppgifter” beskrivas i
några normativa utgångspunkter som finns återgivna
i flera pressutredningar och som det råder utbredd
konsensus kring (Asp 2010; Nord/Strömbäck 2004;
SOU1995:37):
• att förse medborgarna med sådan information att
de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor
• att övervaka och granska de styrande och inflytelserika i samhället
• att informera om opinioner och låta olika åsikter
komma till tals.
För public service är uppdraget dessutom formulerat i
radio- och tv-lagen och sändningstillstånd, till exempel att Sveriges Radio och Sveriges Television ska vara
sakliga och opartiska i nyhetsrapporteringen, men
verka för det ”demokratiska samhällets grundidéer
och alla människors lika värde”.1
För övriga medier överlämnar staten till dem att
själva styra över information, granskning och debatt.
Och det är till stor del medierna själva som får sätta
gränserna. Diskussionerna i USA – och i Sverige – om
pressens ansvar, har landat i att medierna ska ta sitt
samhällsansvar med självreglering och egna etiska
regler, istället för statliga ingripanden (McQuail
2005:171).
1)

I pressens publicistiska regler (Spelregler för…) förespråkas en ”korrekt
och allsidig nyhetsförmedling”.
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Amerikanska medier har traditionellt sett betonat
sin egen självständighet, och varit motvilliga att acceptera styrning och gemensam självreglering. I Europeiska länder – som Sverige – har staten lagt sig i mer,
bland annat genom att utdela presstöd och ge riktlinjer för public service (McQuail 2005:172).
Den svenska pressens etiska regler brukar ses som
ett uttryck för mediernas professionalisering och betoning av sin självständiga ställning.
Å andra sidan har forskarna noterat en diskrepans
mellan den fria, granskande roll som pressens företrädare förespråkar, och hur journalistiken faktiskt ser
ut. I praktiken verkar journalistiken ofta i nära symbios med den etablerade politiska makten (McQuail
2005:175). Medierna anpassar sig till etablerade normer i det samhälle där de verkar.
I avhandlingen Den moraliska journalisten resonerar Susanne Wigorts Yngvesson kring olika synsätt på
journalistikens uppdrag och makt (Wigorts Yngvesson 2006:32). Synen på journalistikens samhällsansvar (social responsibility) kan yttra sig i att vissa
journalister går ännu längre och försvarar en partisk
journalistik som tar ställning för ett bättre samhälle
(Wigorts Yngvesson 2006:41).
Graden av ansvarstagande kan variera. Skapandet
av public service-medier och riktlinjer för deras nyhetsförmedling kan till exempel ses som en betoning
av mediernas samhällsansvar och tjäna allmänhetens
intressen, där opartiskhet är en viktig del.
I diskussionen om vad journalistiken ska ägna sig
åt, har det också i USA lanserats en public journalismmodell där journalisterna väljer nyheter utifrån vad de
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anser att medborgarna borde få veta (McQuail 2005:
182).
I normativa resonemang förekommer också uppfattningen att medierna ska avstå från att publicera
sådant som ”skadar samhället” eller kan förleda
människor till asocialt eller icke-önskvärt beteende
(McQuail 2005:168).
Vissa journalister går så långt att de driver en radikal linje, där de har klasskamp och ekonomiska ojämlikheter för ögonen när de rapporterar. Flera kända
journalister – Wigorts Yngvesson ger den tyske journalisten Günther Wallraff som exempel – bedriver en
öppet partisk journalistik som syftar till att göra världen mera rättvis (Wigorts Yngvesson 2006:43).
Till den kategorin kan man räkna flera namnkunniga svenska reportrar som Jan Guillou, Göran Palm
och Sara Lidman (jfr Häger 2009:46–47). Av de journalister som intervjuas i min studie kan TV4:s Lena
Sundström sägas ha en sådan, öppet partisk, roll.
Lena Sundström agerar inte partiskt efter mönstret
från gamla tiders partipress. Hon agerar utifrån sina
egna åsikter. Hennes roll hos den stora kommersiella
nyhetsförmedlaren TV4 kan ses som ett exempel på
en trend som amerikanska medieforskare sett, där begreppet objektivitet luckras upp och där mediebolag
låter journalister framföra åsikter man tror tilltalar
publiken (Hamilton 2006; se även Häger 2009:348).
Objektivitet – ett ifrågasatt ideal
Detta leder vidare till den stora diskussion som finns
kring kravet att nyhetsjournalistiken ska vara objek-
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tiv. Jesper Strömbäck noterar till exempel att många
”ifrågasätter det traditionella kravet på nyhetsjournalistiken att den ska vara objektiv” (Strömbäck
2009:140). Han redovisar två invändningar mot objektivitetskravet:
1. Total objektivitet är i sig omöjlig att uppnå eftersom journalistik handlar om att välja och att välja
bort.
2. Varje försök att uppnå objektivitet i journalistiken
riskerar att gynna mäktiga grupper eller etablerade
beskrivningar av samhället.
Invändningarna är värda att ta på allvar, tycker
Strömbäck som påpekar att inställningen till om objektivitet är önskvärd eller inte kan bero på hur begreppet definieras, vilket skiljer sig mellan journalister
i olika länder.
Hur man exempelvis definierar och mäter objektivitet har också varit föremål för intensiv diskussion i
Sverige.
Objektivitet blev ett viktigt begrepp när nyhetsförmedlingen inom svensk radio och tv växte sig stark
framförallt från 1960-talet och framåt, när journalistkåren professionaliserades och lämnade partipresstraditionen bakom sig. I Sverige hade Jörgen Westerståhl, professor i statsvetenskap, en central roll när
han på 1970-talet undersökte och definierade innebörden i idealet objektivitet (Dierf-Pierre/Weibull
2001:237–240).
Han delade upp begreppet i två delar:
• saklighet – uppdelat i sanning och relevans
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• opartiskhet – uppdelat i balans och neutral presentation.
Westerståhl tog fram en grundmodell för att undersöka objektiviteten bland annat i Sveriges Radios rapportering om Vietnamkriget. Preciseringarna byggde
på radiolagen, Sveriges Radios avtal med staten och
programreglerna. Med relevans menades att uppgifterna skulle vara väsentliga och att alla viktiga uppgifter fanns med. Balanskravet avsåg att olika parter
skulle behandlas lika, att ingen ska gynnas eller missgynnas.
Men hur avgörs vad som är relevant? Efterhand
kritiserades Westerståhls modell, som hade dagspressens vinklingar som riktmärke, för att alltför mycket
utgå från rådande politisk konsensus – och inte öppna
för nya perspektiv.
Det gjorde att objektivitetskravet inom public service därefter mer blev en fråga om balans mellan parter. Debatten ställde Westerståhls traditionella konsensusperspektiv mot en mer liberal syn på objektivitetskravet som betonade värdet av mångfald inom
journalistiken, där den senare kom att bli den dominerande (Dierf-Pierre/Weibull 2001; Hadenius/Weibull/Wadbring 2008:257–260; Furhoff 1986:125–
127).
Inom public service och lokaltidningar är nyhetsrapporteringen oftast inriktad på att sakligt, opartiskt, balanserat och allsidigt informera läsarna om
det som händer, medan kvällstidningarna mer agerar
som kommersiellt inriktade avslöjare av missförhål-
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landen som gärna upprör och väcker uppmärksamhet
(Ekström/Nohrstedt 1996:159, 161).
Kravet på allsidighet och idén om att se objektivitet
som balans mellan parter, har gjort att medierna utvecklat en förkärlek för lättbegripliga nyheter där två
motstridiga åsikter ställs mot varandra. Dessa nyheter
kan produceras på kort tid samtidigt som de uppfyller
kraven på både konflikt och objektiv rapportering.
Men inte så sällan händer det att verkligheten inte
passar in i en sådan optimal nyhetsmall.
I vissa fall kan det till och med vara medierna själva
som skapar nyheten. En sådan diskussion uppstod när
Ny demokrati bildades. I Mats Ekströms och Stig
Arne Nohrstedts Journalistikens etiska problem har
journalister intervjuats om detta.
Intervjupersonerna var överens om att medierapporteringen fick konsekvenser och påverkade politiken. Däremot hade de mycket olika sätt att se på sitt
eget ansvar.
Vissa reportrar sa bestämt att man inte alls ska
väga in konsekvenserna i sina publiceringsbeslut. De
hänvisade till journalistikens uppgift att informera
och spegla verkligheten och menade att det helt enkelt
inte skulle gå att jobba om man dagligen skulle tänka
på konsekvenserna av det man skriver.
Journalisterna har i princip två förhållningssätt att
välja mellan:
Antingen kan man frånsäga sig konsekvensansvaret med
hänvisning till en rollfördelning inom redaktionen eller
med hänvisning till plikten att informera och spegla
verkligheten, utan att reflektera över de problem som är
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förknippade med dessa synsätt. Eller kan man bejaka ansvaret och samtidigt ta osäkerheten och dessa etiska dilemman på allvar. (Ekström/Nohrstedt 1996:190)

Hos många intervjupersoner noterade forskarna en
tydlig osäkerhet och ambivalens just när det gällde
frågan om det konsekvensetiska ansvaret (Ekström/
Nohrstedt 1996:206).
Konsekvensneutralitet
I kapitel 3 redogjordes kortfattat för konsekvensneutralitet som journalistiskt ideal. Något ytterligare kan
sägas för att tydligare beskriva dess innebörd.
Att vara trolös och inte ta hänsyn till konsekvenserna kan vara ett bekvämt rättesnöre för den enskilde
journalisten, eftersom det gör jobbet enklare. Och
bland nyhetsjournalister förespråkas ofta ett sådant
ideal.
Den svenska journalist som blivit mest förknippad
med detta tänkesätt är Erik Fichtelius. Som chef för
Sveriges Radios nyhetsredaktion Ekot 1987–1993
etablerade han begreppet konsekvensneutralitet, som
lever kvar i Sveriges Radios policy för nyhetsförmedlingen.
I sin lärobok Nyhetsjournalistik berättar Fichtelius
vad synsättet kan innebära. Ekots avslöjande att Bofors betalat mutor för att få sälja fälthaubitsar till Indien var på vippen att leda till krig mellan Indien och
Pakistan. Var det hans fel som ansvarig utgivare för
Ekot?
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Nyhetsrapportören ska inte ha någon avsikt beträffande
effekten av det han gör. Han ska inte välja nyheter av
hänsyn till det ena eller andra partsintresset. I den meningen måste nyhetsförmedlingen vara hänsynslös.
(Fichtelius 2008:164)

Fichtelius betonar att detta gäller just nyhetsförmedlingen och inte opinionsbildningen i en fri press.
Det är helt legitimt att en tidning på väl identifierbar
plats pläderar för en viss sorts samhälle eller vissa lösningar på problem, men det är rimligt att skilja på nyheter och åsikter, news and views. (Fichtelius 2008:165)

Föreställningen om att journalister ska stå på det
godas sida är enligt Fichtelius en vantolkning av uppdraget. En redaktion eller en reporter ska inte stå på
någons sida hävdar Fichtelius som menar att konsekvensneutraliteten har stor betydelse för nyhetsmediernas trovärdighet.
Vissa självklara undantag finns för den vill leva efter Fichtelius princip, som privatlivets helgd, hänsyn
till anhöriga och att inte framhäva personers ras, nationalitet, kön och politiska tillhörighet. Sådant som
räknas upp i journalisternas etiska regler.
Bortser man från sådana undantag, innebär det
konsekvensneutrala idealet att journalisten inte ska
fundera över effekterna av publiceringen, utan behöver bara fatta sina beslut utifrån frågan om det är
sant och relevant – och om det har nyhetsvärde.
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Nyhetsvärdering
När forskare i länder som USA, Norge och Sverige
studerat vilka faktorer som gör att något blir en nyhet
blir listorna ungefär desamma (Johansson 2004; Galtung/Ruge 1965; Hvitfelt 1985; Sissons 2006; Frost
2002; Fichtelius 2008).
• Nyheter handlar oftast om händelser som utspelas
under kort tid, en dag eller mindre, men som del av
ett större, mer långsiktigt tema.
• Verkligheten framställs som enkel, entydig och
med klara konturer.
• Fokus ligger på vad olika elitpersoner gör.
En svensk sammanställning det ofta hänvisas till, gjordes 1985 av Håkan Hvitfelt i rapporten På första sidan, en studie i nyhetsvärdering:
Sannolikheten ökar att det blir en nyhet i medierna
om händelsen uppfyller ett eller flera av dessa kriterier:
1. Den behandlar politik, ekonomi eller brott och
olyckor.
2. Det är kort geografiskt och kulturellt avstånd till
händelsen.
3. Förhållandena är sensationella eller överraskande.
4. Det handlar om enskilda elitpersoner.
5. Den beskrivs tillräckligt enkelt.
6. Den är viktig och relevant.
7. Den utspelas under kort tid men som del av ett tema.
8. Den har negativa inslag.
9. Den har elitpersoner som källor.
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Konflikt är det enda kriterium som Hvitfelt senare
önskat komplettera med (Journalisten 25/2008). Annars kan listan fortfarande gälla som beskrivning av
hur nyheter väljs.
Andra forskare har sammanställt liknande listor
(Harcup/O’Neill 2001; Johansson 2004). Alla etablerade amerikanska – och även svenska – läroböcker i
journalistik förmedlar en nästan identisk syn på nyhetsvärdering (Menchner 2006; Itule/Anderson 2007;
Bender et al 2008; Lanson/Stephens 1997; Harrower
2007; Fichtelius 2008).
Nyheter handlar om avvikelser från det normala
och om att ge information som människor behöver
för att kunna fatta kloka beslut. Nyheter ska vara relevanta, nyttiga och intressanta för den publik mediet
riktar sig till.
Nyhetsvärderingens nyckelord är, enligt läroböckerna:
1. Tajming (Timeliness) – nyhetsvärdet avtar med tiden.
2. Betydelse (Impact) – hur många berörs och hur
mycket?
3. Kända personer (Prominence) – om presidenten
snubblar blir det en nyhet.
4. Närhet (Proximity) – geografisk och känslomässig
närhet påverkar nyhetsvärdet.
5. Konflikt (Conflict) – konflikter har alltid varit grund
för berättelser.
6. Ovanlighet (The Unusual/Novelty) – nyhetsvärdet
ökar med graden av avvikelse.

Ett ”nytt”, avvikande parti som skapar konflikt uppfyller flera av de klassiska kriterierna. Påverkar det
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den politiska elitens möjlighet att fatta beslut om viktiga frågor hemma i den egna kommunen, ökar nyhetsvärdet ytterligare.
På partipressens tid kunde tidningens politiska
linje påverka hur nyheter valdes och vinklades. Nu
präglas de mer av vad som kan kallas för en självständig, professionell nyhetsideologi som handlar om
vilka sidor av samhällslivet som bör belysas i medierna (Strömbäck, 2000:157; Westerståhl/Johansson
1985:23).
Medielogik och flockbeteende
Medierna har makt. De kan påverka vad människor
har åsikter om och därmed skapa opinioner som gynnar eller missgynnar olika krafter i samhället. Och hur
den makten utövas påverkas av journalisternas bakgrund och referensramar.
Men ideologiska värderingarna har fått minskad
betydelse, när journalistkåren professionaliserats. Nyhetsurvalet påverkas nu mest av en professionell ideologi. Och den journalistiska ideologin är mer utvecklad i Sverige än i ett antal andra västliga demokratier,
enligt mätningar av synen på objektivitet (Strömbäck
2000:162).
Svenska journalister har ganska likartade värderingar, både när det gäller synen på samhället och när
det gäller yrkesfrågor. Nyhetsvärderingen har blivit
alltmer homogen. Samma sak gäller valbevakningen,
där nyhetsmedierna brukar prioritera ungefär likadant när det gäller vilka sakfrågor som ska uppmärksammas (Strömbäck 2000:168).
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När valet närmar sig brukar medierna agera i flock
och identifierar tidigt tänkbara vinnare och förlorare.
Om ett parti hamnar i ett ogynnsamt eller gynnsamt
opinionsklimat slår det igenom i alla nyhetsmedier,
konstaterar forskaren Kent Asp:
En gynnsam behandling leder till bättre opinionssiffror
som ger anledning till större och nästan alltid positiv
uppmärksamhet i medierna och så vidare. Partierna kan
på detta sätt hamna i neråtgående eller uppåtgående spiraler… (Asp 2010:143–144)

Asps studier av mediernas partiskhet visar att det
varierar vilka partier som gynnas eller missgynnas i
olika valrörelser. Rena tillfälligheter och yttre händelser kan avgöra.
Och det som förenar är en favorisering av allt som
passar medielogiken, det vill säga sådant som passar
mediernas format, organisation och arbetsvillkor. Hit
kan man räkna händelser som kan tillspetsas, förenklas och personifieras (Strömbäck 2000: 157–158).
Så här kan faktorerna som styr mediernas nyhetsbevakning sammanfattas: medierna agerar ofta i flock,
till förmån för sådant som passar medielogiken, till exempel lättfattliga nyheter som innehåller dramatik,
konflikter och kända personer. Detta skulle kunna
gynna ett ”nytt”, kontroversiellt parti. Men medierna
agerar å andra sidan också ofta partiskt till förmån för
rådande samhällskultur, i samspel med det etablerade
politiska etablissemanget, särskilt om det ”nya” partiet anses hota demokratiska värden.
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Journalisterna ser som sitt uppdrag att värna demokratin, bland annat genom att förse medborgarna
med allsidig och rättvis information, där olika åsikter
kommer till tals. Men vissa journalister vill ta ett
större samhällsansvar än andra, vilket kan yttra sig i
en nyhetsrapportering som är tydligt partisk. I bevakningen av ett parti de anser hotar demokratiska värden, kan uppdraget att allsidigt och rättvist låta alla
åsikter komma till tals får stå tillbaka.
Sådana hänsyn kan också komma i konflikt med
uppdraget att förse medborgarna med sådan information att de själva kan ta ställning till vad som händer
i samhället.
Forskningsfrågorna
Utifrån de medieteorier jag beskrivit har jag formulerat frågorna i min studie.
1. Hur ser journalisterna på sitt uppdrag? Ska de
passivt eller aktivt bekämpa SD eller förhålla sig konsekvensneutrala? Hur förmedlas detta till dem som
sköter bevakningen?
2. Om man vill bekämpa eller ta avstånd från partiet, eller åsikter dess företrädare framför, hur görs
det? Görs det öppet eller dolt, medvetet eller omedvetet? Och hur vet man vilken rapportering som gynnar
eller missgynnar det parti man är emot?
3. Hur nyhetsvärderas SD och vad SD gör? Vilka
faktorer kan göra att en sådan här ny, kontroversiell
politisk kraft överbevakas? Vad kan påverka i motsatt
riktning?
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3. Vad betraktar svenska journalister som legitima
konflikter? Och vad anses vara så avvikande att man
ska ta avstånd från det, eller undvika att ge det uppmärksamhet?
4. Hur stämmer Mazzolenis (se kapitel 3) modell
över mediernas roll vid framväxten av nypopulistiska
rörelser, med svenska medier och SD inför valet 2010?
5. Vilka skillnader i synsätt går att se mellan medierna i Skåne och i Stockholm? Följs mönstret i
Mazzolenis modell där Skånemedierna och Stockholmsmedierna befinner sig i olika faser när det gäller
partiets genombrott?
6. Vilka skillnader i synsätt går att se mellan olika
typ av medier: lokaltidning, morgontidning på riksnivå, kvällstidning, tv och radio? Eller mellan kommersiella medier och public service? Hur stämmer
mönstret att tabloidmedier gynnar nypopulistiska
partier in på 2010 års valbevakning?
7. Är journalisterna partiska i förhållande till SD?
Vad beror i så fall denna partiskhet på? Och hur yttrar
den sig?
8. Har journalisternas syn på SD förändrats över
tid, och i så fall hur?
9. Hur har erfarenheterna från Ny demokratis
framgångar i början av 90-talet påverkat synen på hur
SD ska bevakas?
10. Vilken typ av riktlinjer saknas i de publicistiska
principer som journalisterna har att stödja sig på när
de ska fatta beslut om hur SD ska bevakas?
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Metod – hur har jag gått tillväga
För att beskriva hur journalister tänker kring detta,
har jag intervjuat chefer och reportrar på de dominerande medierna i Stockholm och i Skåne.
I djupintervjuer har de fått berätta hur de resonerar
inför de knepiga beslut som bevakningen av SD ställer
dem inför.
Jag har gjort en vetenskapligt utformad intervjuguide som bygger på mestadels öppna frågor inom de
områden jag önskat undersöka. I grunden har alla fått
svara på samma frågor, men som det kan bli i intervjuer har samtalen ibland tagit sig olika vägar. Några
nya frågor har också tillkommit efterhand.
Samtliga intervjuer har genomförts före valet
2010. Några redan i slutet av våren och någon så sent
som två dagar före valet.2 Intervjuerna har spelats in,
transkriberats och analyserats tematiskt. Alla har fått
godkänna sina citat i efterhand.
I undersökningen ingår också att ringa in vad som
anses vara konsensus respektive tabu bland svenska
journalister. Där har jag använt Daniel Hallins modell
över vad som är ”legitima konflikter” och låtit de intervjuade pricka in ett antal olika påståenden och
åsikter i olika sfärer.
Sverige är ett litet land och inom svensk medievärld
är de flesta bekanta med varandra på något sätt. Jag
har arbetat som journalist, utbildare och föreläsare i
25 år och det ska sägas att jag känner många av dem
jag intervjuat. Och jag har själv deltagit i några av de

2)

Jimmie Åkesson intervjuades april 2012.
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diskussioner som förekommit om hur SD ska bevakas.3
Jag har så långt det varit möjligt undvikit att låta
det påverka studiens utfall.

3)

Vid till exempel seminarier i Medieutbildarnas regi inför valet 2010 har
jag bidragit med faktabakgrund om SD och Ny demokrati och redogjort
för synsätt kring mediernas demokratiska och professionella uppgifter
och de mönster forskare kunnat se vad gäller mediebevakning av partier
som liknar SD i andra länder. Syftet har varit att ge underlag för egna redaktionella beslut och jag har inte drivit någon särskild egen linje.
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Appendix 2:
Intervjupersonerna
Totalt har 26 chefer och reportrar på riksmedier i
Stockholm och lokala medier i Skåne intervjuats. Intervjuerna inbegriper public service-medierna på riksoch lokalnivå såväl i radio som i tv, kommersiell tv på
riksnivå och lokalt, ”riksspridda” morgontidningar
utgivna i Stockholm, gratistidningen Metro i Stockholm, kvällstidningar utgivna i Stockholm, samt lokala tidningar utgivna i Malmö och Helsingborg.
Flera har numera andra jobb. Titlarna nedan anger
deras position vid intervjutillfället.
Riksmedier i Stockholm
Pontus Mattsson, reporter SR Ekot, 24 maj 2010
Staffan Sillén, chef SR Ekot, 24 maj 2010
Mats Knutson, reporter/kommentator SVT,
16 augusti 2010
Jan Axelsson, programdirektör SVT, 18 juni 2010
Lena Sundström, reporter/kommentator TV4, 15
juni; 17 september 2010
Anne Lagercrantz, chef TV4 Nyheterna, 10 juni 2010
Henrik Brors, reporter/kommentator Dagens Nyheter, 24 maj 2010
Tobias Brandel, reporter Svenska Dagbladet, 17 augusti 2010
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Martin Jönsson, redaktionschef Svenska Dagbladet,
23 augusti 2010
Anders Göransson, reporter Metro, 27 augusti 2010
(telefonintervju)
Per Gunne, chefredaktör Metro, 23 augusti 2010
(telefonintervju)
Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, 8 juni
2010
Eva Buskas, reporter Aftonbladet, 6 augusi 2010
(telefonintervju)
Jan Helin, chefredaktör Aftonbladet 18 augusti 2010
Skånemedier
Gösta Lempert, reporter Sveriges Radio, Malmö,
20 augusti 2010
Magnus Quick, kanalchef Sveriges Radio Malmöhus,
17 juni 2010
Lisa Ovesen, reporter Sydnytt, SVT, 19 augusti 2010
Per Lärka, redaktionschef Sydnytt, SVT, 19 augusti
2010
Björn Djurberg, reporter TV4 Nyheterna Malmö,
20 augusti 2010
Annika Anjou, nyhetschef TV4 Nyheterna Malmö,
20 augusti 2010
Niklas Orrenius, reporter Sydsvenskan, 19 augusti
2010
Daniel Sandström, chefredaktör, Sydsvenskan, 17 juni
2010
Truls Nilsson, reporter Helsingborgs Dagblad, 17 juni
Lars Johansson, chefredaktör Helsingborgs Dagblad,
17 juni 2010
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Karsten Bringmark, reporter Skånska Dagbladet,
19 augusti 2010
Jan A Johansson, chefredaktör Skånska Dagbladet,
17 september 2010 (telefonintervju)
Fotnot: Ingen chef på Dagens Nyheter ville, trots upprepade förfrågningar, medverka i intervjustudien. Att
ingen reporter från Expressen blivit intervjuad beror
enbart på att vi inte hittade någon tid som passade.
Flera av de intervjuade har, som sagt, gått vidare till
andra jobb. Henrik Brors har blivit DN:s EU-korrespondent. Anne Lagercrantz har tagit över som chef
för SR Ekot efter Staffan Sillén som blivit stabschef i
SR:s programenhet. Tobias Brandel är tillbaka på
SvD:s kulturredaktion. Per Gunne har lämnat Metro
för att bli vice vd på Stureplansgruppen. Eva Buskas
har slutat på Aftonbladet och blivit nyhetschef på
Gotlands Allehanda. Magnus Quick har slutat som
kanalchef i Malmö och är nu områdeschef för SR Syd.
Björn Djurberg har slutat vid TV4 Nyheterna Malmö
och blivit frilans i Peking, bland annat som stringer
för TV4. Niklas Orrenius har blivit reporter på Expressen.
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Till sist
Varmt tack till Journalistfonden vars stipendier gjort
denna studie möjlig, liksom till Stiftelsen Institutet för
mediestudier, Sim(o), som satsat på att ge ut den i bokform. Och stort tack till de reportrar och chefer som
generöst avsatt tid för att låta sig intervjuas, liksom
även till Jimmie Åkesson.
Tack också till de noggranna och tålmodiga journaliststudenter som bistått med transkribering av intervjuerna: William Jarting, Jenny Karlsson, Lina Malers, Moa Matsdotter, Marie Möller och Julia Pileby.
Tack till Lars Nord, Jesper Strömbäck och andra
vid Mittuniversitetet som förmedlat stöd, strukturer
och vetenskaplighet. Tack Gunnar Nygren för användbara råd.
Och slutligen ett varmt tack Torbjörn von Krogh
för uthålligt redaktörskap och många konstruktiva
förslag till förbättringar.
Stockholm, maj 2012
Björn Häger
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Om författaren
Björn Häger är journalist född 1964. Han har skrivit
flera läroböcker i journalistik och arbetat som reporter och redaktör bland annat för Sveriges Radio,
TV4:s Kalla fakta och SVT:s Veckans brott. Han har
varit ordförande för Föreningen Grävande Journalister, sitter i Publicistklubbens styrelse och är en ofta anlitad föreläsare. Sedan hösten 2011 programleder han
Plånboken i P1. Intervjustudien gjordes som doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid
Mittuniversitet.
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AKTUELL UTGIVNING 2012
Journalistikens kommersialisering – sanning eller
myt? Mediernas kommersialisering är en syndabock i
dagens debatt. Ibland avses finansieringsformen, ibland
mediernas innehåll och ibland något annat.
Man antar att eftersom medieföretagen blivit mer ekonomiskt och mindre publicistiskt inriktade, så har det en
självklar bäring på journalistiken som sägs ha blivit sämre.
Är detta sant? Professor Ingela Wadbring studerar
tidningsföretag som alltid varit kommersiellt finansierade.
Hur har de förändrats över tid och hur har journalistiken
förändrats över tid? Var det bättre förr? Var journalistiken
mer seriös då? Är personifiering ett nutida påfund?
Detta är en studie med avstamp i 1960-talets Sverige
som ger nya perspektiv på kommersialiseringen och som
samtidigt reser nya frågor om vad god journalistik kan
vara. Utkommer augusti/september.
Mera mediegranskning behövs! Ett 20-tal forskare,
mediegranskare och debattörer diskuterar den svenska
mediegranskningens moderna historia samt mejslar ut
dess motiv, utformning och framtidsutsikter. Utkommer
oktober.
Vad har vi lärt oss? Tre medieprofiler redovisar lärdomar från gångna tider och andra länder när de funderar
över framtiden i Sim(o)s annorlunda årsrapport 2012/
2013 om journalistik, medier och medieforskning.
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Medieforskaren och vetenskapsjournalisten David
Finer, Norra Västerbottens förra chefredaktör Anette
Novak och radiochefen Mats Svegfors delar med sig av
sina och andras erfarenheter när de blickar framåt.
Utkommer november.
UTGIVNINGEN 2011
Sprickorna i muren Den vedertagna
nyhetsvärderingen förminskar ofta medborgarna, inte minst i storstädernas
ytterområden, till passiva offer som är utsatta för våld och kriminalitet.
Mediehistorikern Patrik Lundell vid
Lunds universitet ifrågasätter pressens
etablerade historieskrivning om sig själv
och redovisar en motbild.
Svenska Dagbladets korrespondent Bitte Hammargren berättar om sitt arbete på plats i Tunisien, Egypten
och Libyen där diktaturerna störtats.
Radioreportern Yasmine El Rafie, som under den
arabiska våren fungerade som en svensk informationsnod
på twitter, lyfter fram de sociala mediernas möjligheter.
Frilansskribenten Niklas Ekdal iakttar journalistikens
nedmontering när politiken omvandlas till pr-förpackade
expertutlåtanden.
Tre ämnesområden i denna annorlunda årsrapport
2011/2012 från Sim(o) om journalistik, medier och
medieforskning.
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Utanför nyhetsmallen – om public
journalism efter fem år med Södra
Sidan Den vedertagna nyhetsvärderingen förminskar ofta medborgarna, inte
minst i storstädernas ytterområden, till
passiva offer som är utsatta för våld och
kriminalitet.
Petter Beckman, Rouzbeh
Djalaie och redaktionen för tidningen Södra Sidan i Skärholmen vill ge en bredare bild av livet i området och leta
efter lösningar tillsammans med läsarna. De praktiserar
sedan fem år public journalism, som nu sprids vidare med
Norra Sidan i Kista.
Här berättar de om sina drivkrafter och erfarenheter
av en annorlunda journalistik. Vad fungerar bra – och mindre bra?
Dessutom medverkar redaktionsledaren AnnaKarin
Lith, med stor erfarenhet av läsarmedverkan, och medieforskaren Laura Ahva som granskat public journalism i
Finland.
#journalistroll Få Sim(o)-texter har
fört till sådan debatt som Anders Mildners essä om den gamla journalistrollens
upplösning och om behovet av nya ideal.
I medier, bloggar, på twitter (#journalistroll), på Facebook och på seminarier har
diskussionen flödat under 2011.
Paneldeltagarna på ett uppmärksammat seminarium i januari 2011 återvänder här till ämnet
med nyskrivna texter:
Sigurd Allern, professor JMK
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Malin Crona, publikredaktör Sveriges Radios Ekoredaktion
Helena Giertta, chefredaktör Journalisten
Anders Mildner, medieanalytiker och kolumnist
Fredrik Strömberg, creative director Bonnier Tidskrifter Digitala Medier
Vi återger dessutom inlägg från debatten våren 2011 på
nätet och publicerar utdrag ur relevanta texter ur Sim(o)s
utgivning.
Vem betalar journalistiken? Om
journalistikens värde för olika intressenter Om läsare och tittare lämnar
tryckta tidningar och tv till förmån för nyheter på nätet – hur ska den kvalificerade
journalistiken finansieras? Vilka affärsmodeller är tänkbara – och vilka är
troliga?
Robert G. Picard, internationellt framstående
medieekonom med svensk anknytning, analyserar vilket
värde journalistiken har och hur detta värde kan utvecklas
för olika intressenter som ägare, användare, journalister,
annonsörer och samhälle.
Birgitta Stål skildrar sin tid som vd på TV8 när kanalen satsade på samhällsjournalistik och hade mottot ”den
privata public service-kanalen”.
Medieforskaren Stefan Melesko synar mediernas
intäktsströmmar och intäktsmöjligheter, exempelvis via
mobila applikationer.
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Hanna Stjärne, som lett Sveriges Radios framtidsutredning, diskuterar mediernas plats i framtidens
personliga informationsflöden.
Specialreportern – framväxt, funktion, framtid Vilka faktorer ligger
bakom den specialiserade journalistikens
framväxt inom de breda nyhetsmedierna?
Vad betyder specialreportern för journalistikens kvalitet? Har specialisterna ökat
eller minskat under de senaste 20 åren?
Vilken framtid väntar specialreportern?
Dessa frågor diskuteras och besvaras av forskarna/
praktikerna:
Lars-Åke Engblom – Specialiseringens historia
Maria Grafström – Ekonomireportern
David Finer – Vetenskapsjournalisten
Anders Lif – Kommunreportern
Sara Sjöström – Tolv redaktioner 1990 och 2010
Cilla Benkö – Framtidens specialreporter på Sveriges
Radio
Gunnar Nygren – Sakkunskap och bred multikompetens
behövs
Boken om specialreportern fyller en lucka i litteraturen
om aktuell svensk journalistik. Utkom april.
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