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Hur bra är journalistiken om migration?
Journalistiken om migration och integration har förändrats
kraftigt det senaste året – både kvantitativt och kvalitativt.
Men fortfarande är det ett område med intensiv debatt om
hur rapporteringen ska gå till – och ett av de områden där
nya aktörer med störst kraft tagit sig in på åsiktsarenan.
Denna skrift består av två delar – en med forskning och
en med essäer.
Åtta framträdande journalister och forskare svarar i
varsin essä på frågan: hur bra är journalistiken om migration?
Och: har kvaliteten påverkats av tankar om vilka politiska
krafter som kan gynnas?
Vi presenterar också tre unika studier om de invandringskritiska webbplatser som haft en växande roll i debatten både om migration och journalistik. Sajterna är manliga,
kritiska, känslosamma och negativa. De är beroende av och
samtidigt djupt kritiska till de journalistiska medierna. I sex
av tio artiklar på de invandringskritiska – eller än hårdare –
sajterna refereras de traditionella medierna.
Dessutom visar en studie av landets fyra ledande ledarsidor att få texter är positiva till invandring och de direkt
negativa blivit fler de allra senaste åren.
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Om Institutet för
mediestudier
Institutet för mediestudier ska – med forskningen som
verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhället om hur medierna sköter sin grundläggande
uppgift: att på medborgarnas uppdrag granska makten och skildra verkligheten. Det sker genom att initiera egen forskning eller sprida kunskap om andras
forskning samt genom att vara mötesplats för diskussioner om mediers roll i samhället.
Institutet stöds av en bred krets av samhällsintressen: fack, näringsliv och civilsamhälle som kyrkan och
idrottsrörelsen. Institutets forskning finansieras dessutom genom bidrag från bland andra Familjen Erling
Perssons stiftelse och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.
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Lars Truedson*

Förord:
Hur bra är journalistiken
om migration?
Det är inte ovanligt att journalister får kritik. Men det
är ganska ovanligt att den kommer redan innan publicering.
Men det hände när redaktionen för Medierna i P1
för snart fem år sedan, veckan efter att Agenda ställt
frågan ”Hur mycket invandring tål Sverige?”, gjorde
ett reportage där flera reportrar och forskare talade
om att det var något särskilt med att rapportera om
migrationsfrågor.
Kanske var reportaget ovanligt rättframt för att
handla om den frågan. Helt klart fanns där oförsiktiga formuleringar. Men kritiken för att vi fiskade i
grumliga vatten och gynnade rasister började så smått
redan när en kort text om programmet publicerades
på webben och accelererade genom veckan med riktigt hög intensitet. En rad kända debattörer angrep
oss i kör. Till slut hade cheferna fått så många mejl att
vi rekommenderades att intervjua en av kritikerna i
nästa program.
*

Lasse Truedson är föreståndare för Institutet för Mediestudier och producent för programmet Medierna i P1.
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Det finns väldigt olika bilder av hur migration och
integration hanteras i medierna. Vanligtvis omdömesgilla personer är inte ens överens om ifall det rapporterats mycket eller lite om migration över tid. De är
faktiskt inte ens överens om ifall det är känsligt att
diskutera om det är särskilt känsligt att rapportera om
migration jämfört med andra ämnen.
Men då, 2012, var det känsligt att ta upp den frågan om känslighet, åtminstone på det sätt vi gjorde
det i Medierna.
I den här boken gör Institutet för Mediestudier en
djupdykning i journalistik och debatt om migration
och integration under de senaste åren. Boken består
av två delar: fyra artiklar rapporterar unik forskning
som Mediestudier initierat och finansierat för att öka
kunskapen inom detta område och åtta essäer ger
några centrala aktörers svar på hur bra journalistiken
om migration varit de senaste åren.
Frågor kring migration, etnicitet och rasism engagerar enormt i dagens Sverige. De tre mest delade artiklarna i Dagens Nyheter var redan 2013 kulturartiklar om etnicitet och rasism. Och vecka efter vecka ligger under 2016 artiklar om migration och integration
i topp bland de mest delade och mest lästa ledarartiklarna. Utan tvivel har det åtminstone sedan sommaren
2015 varit ett av de stora ämnena i landets nyhetsmedier.
Men var det så även tidigare? En diskussion har ju
med jämna mellanrum dykt upp om att dessa frågor
inte belysts tillräckligt och det finns återkommande
påståenden om att journalister känner sig obekväma
10 | Lars Truedson

med att skriva – åtminstone vissa saker – om migrationsfrågorna.
Naturligtvis har omfattningen av rapportering och
diskussion om migration och integration varierat över
tid, men här finns också en intressant paradox: även
när diskussionen gäller samma tidsperiod, förekommer påståenden både om att vi inte pratar om frågorna och om att de dominerar medierna. Och påtaglig energi har lagts på att diskutera hur rapporteringen
borde vara.
Självklart vore det bästa att försöka smälta hela
den stora frågan om kvalitet och känslighet till en empirisk fråga och sätta några forskare på att mäta och
räkna en stund och sedan låta svaret komma som ur
professor Balthazars maskin. Men det är knappast
möjligt. Det finns inget enkelt facit om hur en bra rapportering ska se ut.
Därför har vi valt att genom forskning försöka öka
kunskapen om två fenomen som går att avgränsa –
ledardebatten om invandring och integration och inte
minst de invandringskritiska sajterna, ett föga utforskat fenomen som kommit att ta stor plats i diskussionen om migration och integration i samhället de senaste åren. Det är viktigt att öka kunskapen om dessa
sajter – men också att förstå att de i huvudsak inte
sysslar med journalistik utan med opinionsbildning.
Och sedan har vi ställt en tydlig fråga till åtta essäskribenter att förhålla sig fritt till: Hur bra anser du
att svenska nyhetsmedier har lyckats med sin skildring
och granskning av migrations- och integrationsfrågorna i Sverige under det senaste decenniet? De åtta
essäisterna är valda för att ge ett brett spektrum av
Förord: Hur bra är journalistiken om migration? | 11

synpunkter från reportrar, redaktörer, ledarskribenter
och forskare med olika åsikter i frågan.
Medieforskaren Kristoffer Holt medverkar med två
unika studier om de ”invandringskritiska” sajterna,
exempelvis Avpixlat, Nyheter idag, Samtiden och Fria
tider – en rad sajter som i flera fall säkert skulle förtjäna betydligt hårdare beteckningar än ”invandringskritisk”. Han skriver dels om en studie där han
intervjuat ett tiotal av personerna bakom dessa sajter
och dels utifrån en så kallad kvantitativ innehållsanalys av de aktuella sajterna.
Han konstaterar bland annat att de invandringskritiska sajterna både står i stark opposition till och är
beroende av de journalistiska medierna. I sex av tio
texter på de invandringskritiska webbplatserna förhåller man sig till nyheter ur traditionella medier.
Detta beroende bekräftas också i intervjuerna. Innehållsanalysen visar att sajterna är manliga, kritiska,
känslosamma och negativa – det är i överväldigande
utsträckning män som skriver och språket är långt
ifrån någon nyhetsprosa med objektivitetsambitioner.
Intervjustudierna visar också att motiven varierar för
dem som startat sajterna – Holt delar in dem i tre kategorier, som kan beskrivas som de som vill övertyga
om sin ståndpunkt i migrationsfrågan, de som vill
stärka de redan övertygade i sin tro och så entreprenörerna som vill bygga företag på att utnyttja vad de
sett som en vit fläck på mediemarknaden.
Medieforskarna Jonas Andersson Schwarz och Johan Hammarlund vänder sedan på perspektivet och
studerar hur journalistiska medier 2013–2015 be12 | Lars Truedson

handlar de invandringskritiska webbplatserna. De visar att det vanligaste sättet att beskriva dem i de undersökta tidningarna är ”hatsajt”. Mot slutet av de tre
undersökta åren var det dock ännu vanligare att epitet
saknades – nu är sajterna så etablerade att beskrivning
inte behövs. Det kritiska förhållningssättet mot sajterna är ett genomgående drag även på andra sätt, visar studien.
Statsvetarna Jonas Hinnfors och Niklas Bolin samt
medieforskaren Jesper Strömbäck studerar i en artikel
landets fyra ledande ledarsidors artiklar om migration
och integration under en femårsperiod. De kommer
bland annat fram till att få texter (tre procent av alla
texter om ämnet) på de fyra stockholmstidningarnas
ledarsidor är positiva till invandring och de direkt negativa har blivit fler i slutet av perioden. Störst andel
artiklar med negativ gestaltning av invandring finns
på Svenska Dagbladets ledarsida.
Trots att de åtta essä-författarna är valda för att de tidigare uttryckt motstående åsikter om kvaliteten på
journalistiken om migration och integration, så nämner de nästan enstämmigt den enorma förändringen i
både omfattning och innehåll som skett det senaste
året. Det som däremot skiljer kraftigt är värderingen
av denna förändring. Några ser den som negativ, andra som positiv – några oroar sig för att den går för
långt.
Publicistklubbens ordförande Björn Häger ställer
nio frågor om mörkning, medier och migration till sig
själv – och ger svar som är ja ja och nej nej. Han svarar bland annat tydligt ja på frågan om nyhetsrapporFörord: Hur bra är journalistiken om migration? | 13

teringen påverkats av rädsla att underblåsa främlingsfientlighet och ja på om journalisterna varit partiska
mot Sverigedemokraterna. Och underbygger det med
svar från en intervjustudie han gjort med redaktörer
på ledande medier.
De skribenter som avvisar tanken på att ängslighet
och tabun påverkat bevakningen av migrationsfrågorna är långt ifrån okritiska mot hur rapporteringen
skötts. Men menar istället, som exempelvis Rakel
Chukri och Rouzbeh Djalaie, att journalistkårens
bristande mångfald får konsekvenser för rapporteringens kvalitet.
Förtroendet för medierna har i debatten de senaste
åren gång på gång kopplats till just rapporteringen
om migrationen. En komplicerad och intressant fråga
där det saknas pusselbitar för att kunna ge verkligt intressanta svar. Institutet för Mediestudier hoppas
framöver kunna återkomma med mer fakta i den frågan. En annan intressant fråga är vad som händer
med medieetiken när nya aktörer – inte minst de invandringskritiska sajterna, med sin direkta utmaning
av vissa medieetiska principer – tar större plats. Även
denna fråga hoppas vi återkomma till.
Journalister är känsliga för förändringar i samhällsklimatet. Över tid förskjuts vad som kan sägas utan
att möta hård kritik. Det har många konstaterat.
Självklart är sådana förändringar vare sig bra eller dåliga i sig – det avgörs av betraktarens perspektiv. Men
vi i redaktionen för programmet Medierna fick en
tydlig illustration av förändringen när vi hösten 2015
14 | Lars Truedson

intervjuade erfarne migrationsreportern Lasse Granestrand sedan han skrivit en debattartikel i Svenska
Dagbladet som utvecklade liknande tankar och ståndpunkter som medverkande i det hårt kritiserade reportaget 2012 hade framfört.
Säkert skiljde reportagen i programmet Medierna
sig åt i berättande och tonläge. Men knappast i påståenden om journalistiken.
Men den här gången var det närmast knäpptyst i
de sociala medierna. Kritikstormen uteblev helt. Tiderna förändras.
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Björn Häger*

Den Stora Konspirationen:
Nio raka svar om mörkning,
medier och migration
Jag minns en tid för länge sedan. En tid, i början av
nittiotalet, då Lasermannen skjutit på elva människor
därför att de var mörkhyade. Vi hade en invandrarminister som hette Friggebo som försökte lugna de
oroliga i Rinkeby med att sjunga We shall overcome.
Kriget i Bosnien gjorde att invandringen slog rekord.
Det gjorde också motståndet mot flyktingar. Det
brann en förläggning i veckan. Ultima Thule sålde
guld och låg på topplistorna.
Medierna hade lyft in ett populistiskt parti som
hette Ny demokrati i riksdagen. Kvällstidningarna,
radio och teve gav inför valet 1991 stor uppmärksamhet åt det roliga radarparet Bert Karlsson och Ian
Wachtmeister som ville ha drag under galoscherna i
politiken. Men sedan blev det så lagom roligt. Ny demokratis företrädare ställde sig på torgen och hävdade att invandringen hotar välfärden, att medierna
mörkar om invandrare som begår gruppvåldtäkter
*

Björn Häger är journalist och ordförande i Publicistklubben. Han skrev
som doktorand vid Mittuniversitetet boken Problempartiet (Sim(o),
2012) om mediernas bevakning av Sverigedemokraterna.
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och att svenska barn snart ska tvingas vända sina huvuden mot Mecka. I torgmötenas spår gick unga män
ut på stan och misshandlade människor med utländskt utseende. Moskén i Trollhättan brändes ner.
Trots det samarbetade den dåvarande borgerliga
regeringen regelbundet med Ny demokrati för att få
igenom sin politik.
Ny demokratis Bert Karlsson satt inte bara i riksdagen. Han satt också ofta i teve och klagade över
tingens ordning. Jag minns hur han under en stökig
tevedebatt i augusti 1993 halade upp ett papper. Han
hade kommit över ett hemligt avtal som bevisade en
konspiration inom medierna. Enligt dokumentet ska
något som heter Svenska Journalistklubben ha haft ett
möte i Saltsjöbaden den 21 mars 1987.
Vid mötet ska Mediesverige ha samlats för att bestämma sig för att i fortsättningen mörka sanningen
om invandringen. Hädanefter skulle vi bara skriva positivt om invandrare och aldrig nämna när de begår
brott eller gör något annat negativt.
Lilla Saltsjöbadsavtalet, ska det ha hetat.
Bert Karlsson hade en kopia i sin hand som bevisade saken. Och han blev inte motsagd i tevedebatten.
Alla någorlunda insatta personer förstod ändå att det
inte var något att bry sig om. Vi som träffat citatmaskinen från Skara vet att han sällan låter sig besväras av sådana tramsigheter som källkritik.
Men teveprogrammet Striptease tyckte det var roligt att ta honom på allvar. I ett underhållande inslag
gör de klassisk koll-journalistik kring Karlssons papper. De åker till Grand Hotel i Saltsjöbaden och ber

20 | Björn Häger

att få titta i pärmarna om det fanns någon sådan bokning den 21 mars 1987. Det fanns det så klart inte. De
forskar vidare kring dokumentet – som de härleder till
en stängd lägenhetsdörr bakom vilken en liten rasistisk sekt har sitt tillhåll. Ett papper puttas ut till reportern genom brevlådan.
Den där sekten hade hittat på Lilla Saltsjöbadsavtalet. Och skickat en kopia till Ny demokratis Bert
Karlsson som sedan spred det vidare i teve.
Om detta berättade jag vid en debatt på Publicistklubben i januari 2016. Debatten, som även sändes på
nätet, handlade om medierna och invandringen, ett av
de vanligaste ämnena på vår debattscen de senaste
åren.
Jag tyckte att historien om det hemliga jättemötet i
Saltsjöbaden talade för sig själv. Det verkade publiken
tycka också, som fnissade förläget åt den.
Men för alla var det inte lika självklart.
Någon dag efter debatten twittrar Avpixlats centralgestalt Mats Dagerlind att han tvärsäkert vet att
konspirationsteorin inte är en konspirationsteori. Han
länkar till en tevedebatt. Någon berättar i programmet
om ett möte där några journalister tyckte att man
borde lägga locket på i bevakningen av invandringen.
Dagerlind hävdar att detta bekräftar att mötet ägt rum
och anklagar mig för att ingå i konspirationen genom
att förneka den. Jag svarar att jag känner väl till tevedebatten han hänvisar till, att jag rett ut allt kring konspirationsteorin i min bok Problempartiet (Simo,
2012) och att man inte med den bästa fantasi i världen
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kan hitta belägg för något hemligt Saltsjöbadsavtal om
att mörka invandringsproblemen.1
Den twitterdiskussion som följde gjorde några saker tydliga:
• Vissa människor är så låsta i sin konspiratoriska
bild av oss i ”pk-media” att det inte är någon mening att försöka prata med dem.
• Twitter är ett hopplöst forum för sådana samtal.
• Mats Dagerlind är inte ensam om att – på fullt allvar – tro att de svenska journalisterna samlats till
ett stormöte och tecknat ett hemligt avtal om att
för lång tid framöver ljuga om invandringen.
En tid senare nämner jag konspirationsteorin när jag
blir intervjuad av Expressen. Direkt får jag mejl som
bestämt hävdar samma sak som Dagerlind. Mötet har
ägt rum. Ett hemligt avtal finns.
Att myten lever kvar säger mer om trollens okunskap om medier än om något annat. Självfallet har
medierna inte iscensatt någon systematisk mörkningskampanj. Självfallet har Sveriges journalistkår inte
träffats och skrivit på något hemligt avtal.

1)

Jfr Problempartiet (Simo, 2012): 207ff. Thomas Gür och Susanna Popova säger i Axess-programmet Åsiktsmaskinen den 29 april 2007 att de
deltagit i en konferens där rapporteringen om brottslighet bland invandrare var ett av ämnena. Där ska de ha varit ensamma om att vilja ”ta av
locket” i rapporteringen. Mötet hölls inte i Saltsjöbaden utan vid DN:s
kontor i Marieberg. Och Gür har efteråt förklarat att det självklart inte
handlade om enas om något avtal eller att utfärda några rekommendationer om invandringsbevakningen. Ej heller fanns någon sådan avsikt
med mötet.
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Men mer intressant att diskutera är: finns det en outtalad, mera osynlig version av ”Lilla Saltsjöbadsavtalet”?
Bert Karlsson, Mats Dagerlind och foliehattarna
på Avpixlat är inte ensamma om sin åsikt att medierna
inte rapporterar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring. Ulf och Lena Adelsohn luftade sina tankar om detta i en DN-intervju i mars
2016. Han har varit moderat partiledare, hon kulturminister. De kritiserades hårt. Och efteråt publicerades en mätning som visade att allmänhetens förtroende för morgontidningar och public service-medier
är stort. Det ansågs bevisa att Adelsohns bild av förtroendet för medierna var fel. Forskare uttalade sig
och sa att det inte finns belägg för att medierna är partiska för någon politisk åsikt.
Men så enkelt är det inte.
Allmänhetens förtroende för vissa medier är visserligen stort. Men i en fråga är det samtidigt lågt. När
SOM-institutet frågar svenska folket om de instämmer
i att ”medierna inte rapporterar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring” svarar
sextio procent ja. Den senaste siffran är från 2014. Och
på den nivån har den legat i många år. Även bland dem
som samtidigt säger att de har stort förtroende för medier som Sveriges Television tror en klar majoritet att
medierna inte berättar sanningen om invandringen.2
2)

57 procent av dem som säger att de har stort förtroende för SVT instämmer helt eller delvis i att medierna inte berättar sanningen om problem
förknippade med invandringen. Jfr Politologerna, 2016.04.05, Andrej
Kokkonen: ”Medierna; invandringen och förtroendet”. politilogerna.
wordpress.com.
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Kanske beror det på hur frågan är ställd. Kanske
skulle man få liknande siffror om man ställde samma
fråga om kungahuset eller politikernas privatliv. Kanske tycker några av dem som instämmer att det är bra
att medierna inte berättar ”sanningen” eftersom det
annars skulle förstärka fördomar och främlingsfientlighet. Men det är ändå en siffra man kan fundera
över. När invandringen var en fråga långt ner på dagordningen hade det mindre betydelse att allmänheten
inte litade på medierna inom just detta område. Men
det kan stämma till eftertanke att en majoritet av befolkningen inte litar på medierna i den fråga som idag
dominerar nyhetsrapporteringen.
De som vill minska invandringen tror dessutom i
högre grad att medierna inte berättar sanningen om
den, visar siffrorna.3
Så länge SOM-institutet gjort mätningar har de visat att åsikten att vi ska ta emot färre flyktingar har
starkare stöd än åsikten att vi ska ta emot fler. Siffran
har pendlat lite upp och ner. Men i de senaste tjugofem årens mätningar har de som velat minska invandringen varit betydligt fler än de som vill öka den.
Högst var siffran vid ungefär den tidpunkt då Bert
Karlsson viftade med sitt konspirationspapper i teve,
Expressen ropade ”Kör ut dem” på en löpsedel och
Ultima Thule låg på topplistorna. Sedan sjönk den,
för att få en liten topp vid valet 2002 då Folkpartiet
och Lars Leijonborg lockade nya väljargrupper med
3)

82 procent av dem som vill ta emot färre flyktingar instämmer helt eller
delvis i påståendet att medierna inte berättar sanningen om problem förknippade med invandringen, enligt den senast publicerade SOM-undersökningen som gjordes strax efter valet 2014.
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sitt förslag om språktest och andra hårda tag mot invandrare. På senare år har den svajat fram och tillbaka. Mest dramatiska tycks svängningarna ha varit
under 2015 då asylmottagandet dominerade nyhetsrapporteringen.4
Siffran på hur många som svarar ja på om vi ska ta
emot färre flyktingar används ibland som en mätare
på främlingsfientlighet. Det kan man invända emot.
Rimligen kan svaret bero på hur stor volymen i mottagandet är när frågan ställs. Den rödgröna regeringen, liksom företrädare för det största oppositionspartiet, hade hösten 2015 varit tvungna att svara ja på
frågan om de blivit tillfrågade. Det är svårt att se det
som belägg för att de plötsligt blivit främlingsfientliga.
En konstig debatt om ”mörkning” följde efter
DN:s intervju med paret Adelsohn. Forskare och debattörer pratade förbi varandra.
Här är ett försök att kommentera några av de påståenden som förekommit. Jag utgår från olika studier
4)

Högst var motståndet 1992 när Balkankrig och ekonomisk kris sammanföll. Då ville 65 procent ta emot färre flyktingar. Det sjönk sedan under
resten av nittiotalet, för att få en topp under tjugohundratalets början
och sedan sjunka fram till sin lägsta nivå 2011. Då tyckte cirka 40 procent att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar, medan och 30
procent att det var ett dåligt förslag. Hösten 2014 tyckte 43 procent att
det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. 32 procent tyckte att
det var ett dåligt förslag. Därefter tycks opinionen ha svängt kraftigt
fram och tillbaka. En undersökning av Demoskop visade en stark ökning
våren 2015. Då tyckte 58 procent av de tillfrågade att invandringen var
för stor. En Ipsosmätning, publicerad i DN 2015.09.27, visade sedan helt
motsatta siffror. Enligt den var andelen som ville ta emot fler flyktingar
för första gången större än andelen som ville ta emot färre. SOM:s mätning för 2015 pekade i samma riktning. I den sjönk motståndet till 40
procent. Detta kan därefter ha svängt åt andra hållet. I en undersökning
av Novus våren 2016 tyckte 70 procent att regeringens skärpta invandringspolitik var bra.
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på området, mina egna erfarenheter som journalist
och framförallt de forskningsintervjuer jag gjorde för
boken Problempartiet. Inför valet 2010 djupintervjuade jag, som doktorand vid Mittuniversitetet, tjugosex chefer och ledande politiska reportrar på de stora
medierna i Stockholm och Skåne. Studien handlade
om mediernas syn på SD, men också om synen på frågor som rör invandring.
1. Har det förekommit någon konferens där
nyhetsvärdering om invandringen diskuterats?
Ja, massor, men inte i Saltsjöbaden. Ofta har det ingått i diskussioner om hur SD ska bevakas. Publicistklubben har haft flera debatter. Grävande journalister
har haft seminarier. Föreläsare från Expo och andra
organisationer har hållit kurser för olika mediehus.
Jag har själv hållit flera sådana. Inför valet 2010, när
SD var på väg in i riksdagen, hölls ett stort antal konferenser på landets redaktioner om hur man ska bevaka partiet och de frågor det driver. På seminarier
hos SVT visades ett tal som Kent Ekeroths hållit på ett
landsmöte. Deltagarna fick veta att SVT måste ta avstånd från de åsikter som Ekeroth framförde. När
SVT sände från landsmötet la man därför ut en skylt
där det stod att det som framfördes inte överensstämmer med SVT:s syn på alla människors lika värde.5 På
Ekot hölls konferenser om hur SD och frågor som rör
5)

Ekeroths uttalanden om islam ansågs komma i konflikt med formuleringarna i SVT:s sändningstillstånd att slå vakt om ”det demokratiska
statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde”.
Därför kunde de inte sändas utan att man tog avstånd från dem.
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invandring ska bevakas. Efteråt skrevs en policy där
det konstaterades att:
• SD är ett främlingsfientligt parti.
• Ekot ska ta avstånd från främlingsfientlighet.
Liknande konferenser har hållits på TV4 och ett flertal tidningsredaktioner. En återkommande frågeställning har varit hur SD ska granskas och hur partiets
hjärtefrågor ska bevakas.
2. Har nyhetsrapporteringen påverkats av en
rädsla att underblåsa främlingsfientlighet och
gynna Sverigedemokraterna?
Ja. Flera berättar i mina intervjuer om sådana erfarenheter. Nästan alla säger att rapportering om invandrare och brottslighet är problematisk och flera berättar att man håller tillbaka för att det inte ska bidra till
ökad främlingsfientlighet. De säger att man ”lägger
ribban högre” för vad som rapporteras för att inte
gynna mörka krafter. Någon nämner att det skulle
vara problematiskt att publicera ett reportage om fundamentalister som förtrycker kvinnor nära inpå ett
val. En annan nämner granskning av slöjbruk eller hedersmord som exempel på sådant man väljer bort när
det är valrörelse. Flera motiverar hållningen med att
man inte vill ge Sverigedemokraterna ”onödig draghjälp”. Skånejournalister säger att man ”tänker sig
för” i bevakningen av till exempel problem i Rosengård eftersom sådan rapportering kan gynna SD. Man
”tänker två gånger” när man skriver om SD:s motioner och politiska förslag. När jag sammanfattade inDen Stora Konspirationen: Nio raka svar om mörkning, medier och … | 27

tervjusvaren blev konklusionen: I bevakningen av
problem med invandring och mångkultur finns en
tydlig försiktighet hos de intervjuade. Flera beskriver
hur man sätter ribban högt, ligger lågt eller förhåller
sig skeptisk för att inte gynna mörka krafter. Journalisterna vill inte bli anklagade för att gynna Sverigedemokraterna.
En chefredaktör berättar att det finns uppgifter om
invandrares brottslighet som är sanna, men som han
inte publicerar:6
– Vi kan kontrollera dem, vi känner till dem, men
vi publicerar dem inte ändå utan vidare därför att det
ställer till sådan helvetes skada för samhällsutvecklingen.
Idealet hos de flesta är att vara konsekvensneutral
men flera tror att den egna aversionen mot SD gör
rapporteringen mer återhållsam, försiktig och negativ.
Detta kan ha ändrats sedan intervjuerna gjordes 2010
och det vore därför vetenskapligt intressant att göra
om intervjuerna idag för att se vad som skiljer sig. Någon systematisk mörkläggning finns det inga belägg
för. Men vissa hävdar att resonemangen lever kvar.
Sakine Madon skrev en krönika om det i Expressen
våren 2016. Flera journalister hade berättat för henne
att sådana överväganden förekommer. De citerades
anonymt och hon blev hårt angripen. ”Ge konkreta
exempel eller håll tyst! Någon partiskhet förekommer
inte”, sa kritikerna.

6)

Jfr Problempartiet (Simo, 2012): 203ff. I intervjuerna ges som exempel
uppgifter som skulle späda på fördomar om romers brottslighet.
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Jag följde denna debatt med mina intervjuer i
minne. Flera seriösa journalister hade nyligen berättat
även för mig att sådana argument fortfarande påverkar rapporteringen. De berättade att det finns en
ängslighet kring ”känsliga ämnen”, att man rapporterar återhållet, med en viss vinkling eller väljer experter
utifrån en given agenda. Många studenter jag träffar
som lärare i journalistik argumenterar för en mer aktivistisk hållning. Ofta formuleras det som att man
ska undvika problematiseringar som kan underblåsa
fördomar och främlingsfientlighet, vilket så klart kan
vara i sin ordning. I alla fall i vissa situationer. Rapportering om brottslingars etnicitet är ett sådant exempel.7
Men att hävda att det alls inte förekommer avsteg
från konsekvensneutraliteten låser diskussionen på ett
märkligt vis.
Från samma håll som Sakine Madon kritiserades
ser jag samtidigt argumentering för att invandringen
inte bör problematiseras och att sverigedemokrater
inte ska få yttra sig så mycket som de får. Det kan vara
i sin ordning. Men resonemanget går inte riktigt ihop.
Endera tar man sådana hänsyn i bevakningen och står
för det. Eller så gör man det inte. Då blir frågan också
lättare att diskutera.

7)

Där hänvisas till § 10 i de pressetiska publicitetsreglerna, där det stadgas:
”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet,
yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det
saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.”

Den Stora Konspirationen: Nio raka svar om mörkning, medier och … | 29

3. Har journalisterna agerat partiskt
gentemot SD?
Ja. Det framgår tydligt av intervjuerna. Och det konstateras i flera undersökningar. Strategierna har varierat. Man har tigit om dem, granskat dem hårdare och
lyft fram kritiker mer än man gjort med andra partier.
Orsakerna är flera och komplexa. Delvis är det också
SD:s eget fel. De har varit svårare än andra partier att
bevaka, till exempel med företrädare som beter sig
konstigt och pressfolk som inte ringer tillbaka. De driver så extrema frågor att de skiljer ut sig.
4. Har journalister en annan världsbild än SD?
Ja. Journalister har värderingar som kraftigt avviker
inte bara från SD:s anhängare utan från befolkningen
i stort när det gäller till exempel synen på invandring.
Det visar flera undersökningar. Och jag tror inte att
min vänkrets och de mediemiljöer där jag befinner
mig skiljer sig särskilt mycket från andra i Stockholm.
Där jag bor röstar man på Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ, inte på Sverigedemokraterna. De värderingar och åsikter jag möter hos mina kolleger i dessa
frågor skiljer sig från de mätningar som gjorts om vad
svenska folket tycker. Allmänheten är betydligt mer
benägen än journalisterna att tycka att invandringen
ska minska. Den är också mer rasistisk och intolerant.
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5. Samspelar nyhetsmedierna med de
etablerade politiska partierna?
Ja. Inför valet 2014 drev sju partier en linje och enbart
SD en annan i invandringsfrågan. Då riskerade journalister som problematiserade frågor som rörde integration, migration och mångkultur att bli förknippade med SD och kritiserade för att hysa rasistiska
åsikter. Invandringsfrågan undveks av medierna och
de andra partierna inför valet 2010. Inför valet 2014
berörde den samhället så mycket att den inte gick att
undvika på samma sätt.
I samband med att de stora partierna sedan
svängde och stramade åt asylmottagandet hösten
2015 kan man ana en förändring också i nyhetsjournalisternas bevakning. Hur den utvecklas återstår att
se. Ett intryck är att pendeln svängt åt andra hållet.
Mediernas samspel med politiken före, under och efter hösten 2015 kommer att vara intressant för forskare att studera.
6. Har nyhetsmedier agerat mot SD tillsammans
med de etablerade politiska partierna?
Ja. Inför valen 2010 och 2014 drev båda kvällstidningarna tydliga kampanjer för mångkultur och mot
SD. Tidningarna tog ställning mot SD även på nyhetsplats. Både Aftonbladet och Expressen publicerade
bilder på partiledare som höll upp och berömde löpsedlar som tog ställning mot SD. Dagens Nyheter beslutade att ge SD minsta möjliga uppmärksamhet inför valet 2010 med motiveringen att man inte ville ge
draghjälp åt ett parti vars värderingar inte överens-
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stämde med tidningens. Journalister protesterade internt mot beslutet som innebar att man avvek från
normal nyhetsvärdering kring något som var på väg
att hända i samhället. Det vann svagt gehör.
Tidningarna ansåg sig ha goda skäl för detta. Men
det bör ändå konstateras att så skedde.
7. Hur kan då forskare påstå att det inte finns
belägg för att medierna är partiska?
Det beror på att de svarar på en annan fråga än den
ställda. I de inlägg jag läst pekar forskarna på att det
saknas belägg för att medierna är partiska på högervänster-skalan, det vill säga regeringsalternativen och
de etablerade partierna. Vilken sida som får mest
gynnsam bevakning varierar från valrörelse till valrörelse och styrs mycket av slumpen. Däremot visar min
egen intervjustudie, liksom andra undersökningar jag
läst, att journalisterna är partiska när det gäller Sverigedemokraterna och vissa frågor som partiet för fram.
Det kan finnas legitima skäl till det, till exempel att
man vill agera mot det man tycker är främlingsfientligt. Några redaktioner har skrivit in detta i policydokument. Dagens Nyheters beslut att skriva minimalt
om SD inför valet 2010 är ett exempel. I mina intervjuer berättar flera om sådana överväganden. Flera
nämner den märkliga tystnaden om SD inför valet
2006. Partiet hade nyhetsvärde eftersom det nosade
på riksdagsspärren och var på väg in i hälften av landets kommuner, i många fall som problematisk vågmästare. Men i medierna var det tyst. Sverigedemokraterna placerades i aktiv medieskugga. Detta

32 | Björn Häger

faktum har bekräftats av flera forskare. Troligen berodde det på en kombination av önsketänkande och
fokus på annat.
Inför valet 2010 fick SD mer negativ uppmärksamhet än något parti tidigare fått, enligt Kent Asps mätning av valrörelsen. Tydligast var Expressen som på
valdagen hade en SD-valsedel nertrampad i rännstenen på sin förstasida och på nyhetsplats påminde om
partiets rasistiska förflutna.
Journalister har varit partiska gentemot SD. Men
det behöver å andra sidan inte vara ett problem. De
etablerade medierna anser att de ska vara är partiska
till förmån för demokratin och alla människors lika
värde. Vissa tolkar detta i intervjuerna som att man
ska agera annorlunda mot SD på grund av partiets
smutsiga förflutna och främlingsfientliga retorik. Debattörer har hävdat att man ”köper SD:s världsbild”
när man problematiserar frågor som rör invandring.
Diskussionen skulle vinna på att handla om hur
partisk rapporteringen ska vara, istället för att diskutera om det alls förekommer en sådan faktor.
8. Har negativ medierapportering
minskat stödet för SD?
Nej. Mycket talar för att det fått motsatt effekt. Kraftig
återkommande negativ uppmärksamhet från ”medieetablissemanget” tycks gynna SD eftersom det förstärker den martyrbild de gärna odlar. Det finns exempel
på att omfattande kritisk rapportering medfört ökat
stöd för SD. Uppståndelsen som följde efter Jimmie
Åkessons debattartikel om islam i Aftonbladet hösten
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2009 är det tydligaste exemplet. Kritiken var massiv.
SD ökade starkt i opinionen. ”Det tog oss över fyraprocentssprärren”, sa Åkesson efteråt.
Mycket talar för att kvällstidningarnas stora intresse för SD bidragit till att partiet ökat i opinionen
och att debattklimatet polariserats. Den majoritet av
svenska folket som inte tror att de etablerade medierna ger dem sanningen kring invandringens problem,
har idag andra kanaler att samla information och argument från än vad som var fallet när medierna lyfte
in Bert Karlssons nydemokrater i riksdagen 1991. En
av dem stavas Avpixlat.
Kanske har mediebevakningen och verkligheten
skapat en perfekt storm när det gäller stödet för SD.
Jag bläddrar fram till sidan 222 i Problempartiet och
läser vad en av de intervjuade Skånejournalisterna sa
2010 om SD:s drömscenario:
– Det bästa för Sverigedemokraterna skulle ju vara
om vi ägnade en 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 över muslimer.
Ungefär så såg det ut inför valet 2014 och det år
som sedan följde.
9. Är det motiverat att ha en annan måttstock
för frågor som rör invandring och etnicitet än
andra områden?
Ja. Kanske är allt detta i sin ordning. Skälet till att invandringsfrågorna hanteras annorlunda är att det är

34 | Björn Häger

farligt att spela på fördomar. I många länder driver
neopopulistiska partier frågor om invandring och kriminalitet, gärna i kombination. Det gör de därför att
det inom dessa områden finns ett glapp mellan folks
åsikter och partiernas politik som de kan exploatera.
Glappet finns därför att seriösa partier avstår från att
fiska i grumliga vatten. Man vet att många skulle
rösta på ett parti som vill kastrera våldtäktsmän och
låsa in fångar på vatten och bröd, men seriösa partier
avstår från att driva dessa frågor eftersom de vet att
forskning, mänskliga rättigheter och allmän anständighet talar i annan riktning. Samma sak med invandringspolitiken. Seriösa partier avstår från att spela på
främlingsrädsla och intolerans för att vinna väljare.
Mycket talar för att Ny demokratis hätska torgmötesretorik i början av nittiotalet uppviglade till främlingsfientligt våld, liksom att hatretoriken på sajter
som Avpixlat idag fyller samma funktion. Det gör att
det i debatten finns legitima och icke-legitima fält för
vad som kan diskuteras. SVT:s Agenda skulle inte ha
en debatt mellan två jämbördiga parter där den ena
hävdar att jorden är platt och den andra att den är
rund. Vi kan diskutera för och emot kärnkraft, men
inte för och emot i frågan om alla rasers lika värde.
Om en svensk politiker förespråkade dödsstraff skulle
det betraktas som apart och hamna i det icke-legitima
fältet.
I min undersökning lät jag de tjugosex intervjuade
journalisterna pricka in ett antal av de påståenden
som kan komma från SD:s anhängare i olika sfärer.
Flera av påståendena, som att ”romer stjäl” eller att
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teten av de intervjuade i sfären av avvikelser, det vill
säga åsikten är inte ”legitim”. Där hamnar också åsikten att det är dåligt med ett mångkulturellt samhälle
och att islam är det största inhemska hotet.
Här finns en förklaring till att medierna agerar partiskt gentemot Sverigedemokraterna: SD och SD:s anhängare driver frågor som de flesta journalister tycker
är icke-legitima. Därför behandlas de annorlunda.
Detta kan problematiseras. De intervjuade journalisterna och cheferna är långt ifrån ense om vad som
är legitimt att tycka.
Man kan ta åsikten att det är dåligt med mångkultur som exempel. Där skiljer sig svaren åt. Ungefär
hälften tycker att åsikten är legitim att diskutera. De
andra tycker det inte. Jag tycker själv, som de flesta
mina vänner och kolleger, att mångkultur är berikande och bra. Men det bör samtidigt vara tillåtet att
tycka tvärtom. Argumenten kan vara rasistiska och
icke-legitima, men själva åsikten behöver inte vara
det. Man bör få diskutera hur mycket samhället ska
anpassa sig till nya kulturer och hur mycket anpassning som ska krävas av dem som flyttar hit. Stänger vi
åsiktsdörren där, öppnar vi för ett godtycke i andra
frågor som inte är värdigt ett generöst debattklimat.
Två av de intervjuade journalisterna placerar även
åsikten att invandringen bör minska på gränsen till det
legitima. Står de fast vid den klassificeringen skulle de
idag få problem i bevakningen av politiken. Då skulle
det vara illegitimt att uttrycka den åsikt som regeringen, det största oppositionspartiet och merparten
av befolkningen för närvarande har i den fråga som de
flesta svenskar tycker är den viktigaste.
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Slutligen kan det vara tankeväckande att blicka
tillbaka på nittiotalets fortsättning. Ny demokrati utvecklades från populistiskt pilsnerparti till att bli en
främlingsfientlig sekt som kollapsade och försvann.
Regeringar av olika kulör genomförde sedan det
mesta av Ny demokratis invandringspolitik. Flyktinginvandringen och invandringsmotståndet sjönk tillbaka. I medierna fanns ett dåligt samvete för att man
skapat Ny demokrati som länge verkade återhållande
på bevakningen av liknande partier. SD växte sakta
till sig medierna förutan, bytte bombarjackorna mot
Dressmankostymer och strök bort det grövsta i partiprogrammet. När partiet kom in i riksdagen gick det
inte längre att välja bort. Och när sedan migrationsfrågan växte sig stor fick man sin perfekta storm i medierna.
Man kan tycka vad man vill om regeringens invandringspolitik. Men när det sedan hösten 2015
finns åsiktsskillnader i politiken är det inte längre SD
mot resten i teves debatter. Därmed har partiet förlorat exklusiviteten i sin hjärtefråga. Och hamnat i medieskugga.
Möjligen kan det göra att SD börjar pysa ihop och
att laddningen i invandringsfrågan försvinner.
Ungefär så har cyklerna för liknande nypopulistiska partier sett ut i andra länder. När de kommer in
i politiska församlingar och blir tråkiga och tabloidpressen inte längre skriver helsidor om dem, tenderar
de att falla samman i interna bråk.
Det hände med Ny demokrati.
Och det kan hända med SD.
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Jag tror att många journalister hoppas på det. Men
jag tror samtidigt att de flesta av dem ser som sin
främsta uppgift att rapportera det som är sant och relevant, snarare än att driva kampanj mot åsikter de
inte gillar.
Mediernas makt över opinionen har minskat. Och
dilemmat med en aktivistisk nyhetsrapportering kan
sammanfattas i ett exempel:
När Dagens Nyheter bestämmer sig för att motarbeta Sverigedemokraterna genom att inte skriva om
dem har det liten betydelse för partiets valresultat.
Den typiske sverigedemokraten läser ändå inte DN.
Däremot kan det påverka förtroendet hos de läsare
som vill veta vad som är på väg att hända i samhället,
om det kommer in ett problemparti i riksdagen som
tidningen inte berättat om.
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Rakel Chukri*

Problemet är bristande
kunskap och engagemang
– inte tabun och ängslighet
Sommaren 2008 besökte jag och min mamma Midyat, hennes hemstad i sydöstra Turkiet. Hon hade
inte varit där på över fyrtio år och såg egentligen
ingen poäng med att återvända till hemstaden som
nästan hade tömts på sin kristna assyrisk-syrianska
befolkning.
Vi hade knappt några släktingar där. De flesta hade
flyttat till Sverige, Tyskland eller Holland. Men det
fanns en familj och en av sönerna, Yovnan, guidade
oss runt i trakten.
En dag frågade jag hur han betraktade sina släktingar i diasporan, om han såg oss som halva assyrier.
Han funderade och sa: Ni är knappt det. Han landade
på att vi var till 25 procent assyrier.
Överdrev han? Självklart. Till skillnad från alkohol
kan man inte mäta människor i procentsatser. Men
Yovnan hade rätt i sak. Assyrierna i exil har förändrats. Kulturen och normerna har ändrats i och med
flytten från Turkiet till Sverige. Man kan kalla det in-
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tegration. Man kan också kalla det en naturlig utveckling – alla kulturer förändras över tid och plats.
Jag misstänker att Yovnans oro hängde ihop med
de assyriska kvinnornas frigörelse. När konservativa
ömmar om ”kulturen” är det ofta patriarkatet och sin
egen makt de värnar.
På 70- och 80-talet var till exempel den syriskortodoxa kyrkan – även i Sverige – obenägen att tilllåta skilsmässor. Det fanns flera fall av kvinnor som
misshandlades av sina män, men prästerna betraktade
skilsmässan som en dödssynd och övertalade kvinnorna att stanna kvar.
Det var en moralisk övertygelse som krockade med
den svenska lagen, kvinnorna befann sig i en parallellvärld där andra regler gällde. Ett segregationsproblem, för att prata politikerspråk.
Det fanns också många tjejer och flickor som inte
fick bestämma över sitt eget liv. Det kunde gälla val av
partner, klädsel eller att få bo själv som ogift för att arbeta eller studera.
Men så började saker förändras. Kvinnor vägrade
gå med på att det skulle vara skamligt att skilja sig.
Döttrar vägrade gå med på att deras frihet inte fick
vara lika stor som brödernas. De ville också ut och
festa, gå på bio eller kunna flytta till en annan stad för
att plugga.
I början av nittiotalet hade jag släktingar – ett fåtal, men ändå – som vigdes i kyrkan när de bara var
sexton eller sjutton år. Idag väntar folk längre innan
de gifter sig och fler studerar. Kyrkan har tvingats
rucka på sina uråldriga föreställningar. Och den sociala kontrollen, som jag växte upp med, har minskat.
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Jag har beskrivit det som en feministisk revolution.
Assyrierna som kom till Sverige på 60- och 70-talet
har på några decennier gjort en enorm jämställdhetsresa – majoritetssamhället har haft mycket längre tid
på sig. Än återstår vissa problem, till exempel att homosexualitet inte är brett accepterad och att det inte
anses fint att konstatera att kvinnor har rätt till en lika
fri sexualitet som män. Men poängen är: det har inte
stått still.
Jag har återkommit till den här utvecklingen
många gånger. Jag tog upp den i mitt Sommarprogram 2012 och har skrivit otaliga artiklar om den.
Varför? För att jag tycker att rapporteringen om integration och jämställdhetsfrågor alltför ofta är kantig
och exotiserande. För att vi det senaste decenniet har
haft en fokusering på morden när vi talar om hederskulturer.
En vän, som är journalist och har rötter i Mellanöstern, sa en gång att hon inte ville bli indragen i rapporteringen om hederskulturer eftersom hon inte känner igen sig i mediebilden. Hon har inte riskerat att bli
utknuffad från en balkong, men hon vet hur det är att
få sitt privatliv begränsat och kontrollerat.
Det senaste decenniet har bevakningen blivit bättre.
Det finns organisationer som Elektra och Sharaf hjältar och hjältinnor som har bidragit till fördjupningar.
Och kunskapsbasen hos journalister har blivit större.
Men vi är många som fortfarande tycker att nyanserna
allt för ofta saknas.
Självklart måste man rapportera om hedersmorden
och bevaka hur kommuner hjälper de ungdomar som
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ningens ska ge en fördjupad och realistisk bild av hedersproblematiken måste man också känna till schatteringarna. Och man behöver också känna till att det
på vissa håll har gjorts stora framsteg. En sådan rapportering skulle bli mindre tung på stereotyper och
ligga närmre verkligheten.
Mycket av nyhetsrapporteringen handlar också
om enskilda exempel, till exempel krav på skilda tider
på badhus för kvinnor och män. Samtidigt älskar
journalister att prata om att visa på de större sammanhangen, men det har varit en bristvara i rapporteringen om jämställdhet som en integrationsfråga. Min
känsla är att det görs fler nedslag än gedigna journalistiska satsningar på att skildra de utsatta kvinnornas
situation.
En populär förklaring idag är att skylla det på
rädsla hos journalister, att de skulle vara oroliga för
att spä på rasistiska åsikter eller själva utpekas som
rasister. Den oron finns säkert i någon utsträckning
men jag tror att det snarare handlar om fallerande
kunskaper. Och brist på engagemang.
Vad orsaken än är så blir resultatet likadant i
slutändan: att vi som journalister misslyckas med att
skildra livsförutsättningarna för vissa medborgare. I
stället framställs ”invandrarna” alltför ofta som en
homogen grupp, som bor i kluster och är annorlunda.
Det är därför jag envisas med att upprepa min berättelse om den assyriska revolutionen, för att väga upp
mot alla förenklade artiklar om problemstaden Södertälje.
För att analysera mediebevakningen måste man
också se till journalistikens värderingssystem. Kvinno42 | Rakel Chukri

mord får sällan lika braskande rubriker som gängvåld. På samma sätt är det med rapporteringen om minoriteter, den har inte kvalat in som ett statusområde
inom journalistiken.
Det handlar till viss del om närhetsprincipen, vilka
frågor som ligger nära journalisternas hjärtan. Trots
återkommande diskussioner om mångfald är landets
nyhetsredaktioner långt ifrån representativa. På många
arbetsplatser finns det fler städare än journalister som
har invandrarbakgrund.
Är det då så märkligt att rapporteringen om segregation – högre arbetslöshet bland invandrare, trångboddhet, undermåliga skolor – inte är mer omfattande?
Det hävdas allt oftare i debatten att vissa integrations- och migrationsfrågor är tabu. Det har gått inflation i artiklar där man upprepar att man känner sig
tystad i stället för att ägna sitt medieutrymme åt att ta
upp det man har på hjärtat. Det är en offerroll som
inte klär journalister eftersom vi faktiskt kan påverka
rapporteringen.
En seriös journalist kan inte motsätta sig granskningar av den förda migrations- och integrationspolitiken. Det senaste året har det varit en intensiv bevakning av hur den ovanligt stora flyktinginvandringen
utgjort ett tryck på skolor och andra samhällsinstitutioner. De flesta medier har även gjort ambitiösa reportage om flyktingar – både den svåra vägen hit och
etableringen i det nya landet.
Skriver vi då tillräckligt? Mitt svar är att vi alltid
ska sträva efter att rapportera skarpare och mer initierat om de stora utmaningarna – oavsett om det gäller
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miljöproblem eller den största flyktingkrisen sedan
andra världskriget.
Jag skulle dock vilja vända på integrationsbegreppet en stund. Betoningen ligger oftast på att de nyanlända ska integreras i Sverige, men har det nya Sverige
införlivats i mediernas verklighetsuppfattning?
Sverige är ett av de länder som tog emot flest flyktingar från Irakkriget som startade 2003. Samma sak
med Syrienkriget. Det innebär att det samtida Sverige
har en nära koppling till situationen i de två länderna.
Men jag skulle säga att bevakningen av både Irakoch Syrienkriget var och är knapphändig. Den som
vill ha en utförlig rapportering om Syrien och hur landet såg ut före klusterbomberna gör bäst i att följa utländska tidningar. Eller den som vill veta mer om
sunni- och shiasekterismen som efterföljde kriget och
krossade statsbildningen Irak. Eller de kristnas situation i landet. Eller utvecklingen i den kurdiska regionen i norr. Eller de omkringliggande ländernas roll i
rekryteringen och finansieringen av nya terrorister.
Jag tror att utrikesbevakningen och integrationsdebatten hänger ihop. Om majoritetsbefolkningen
hade en mer initierad bild av politiska, religiösa och
kulturella strukturer i flyktingarnas hemländer skulle
den också se migranterna som mindre av en stor främmande, massa.
Vi kan också titta på ett aktuellt exempel: mediebevakningen av miljöpartisten Yasri Khan som vägrade ta en kvinnlig reporter i hand. Han avgick i april
efter att kritiken blev alltför stor. Kritiken mot honom
var befogad, ett radikalt feministiskt parti kan svårligen representeras av en person som gör sådan skill44 | Rakel Chukri

nad mellan kvinnor och män. Plötsligt dominerades
debatten av att vi i Sverige minsann tar folk i hand,
som om det vore en exklusiv tanke just här. Men
Khans syn representerade långt ifrån majoriteten av
muslimer i Sverige. Och både i Europa och i Mellanöstern finns det aktivister som arbetar för att konservativa, religiösa normer ska ersättas med liberala,
jämställda idéer. Den vetskapen omöjliggör en naiv
uppfattning om vilka som representerar progressiva
ideal.
Har vi en svartvit uppfattning av världen får vi
även en svartvit bild av flyktingarna som ska bli en del
av ett nytt Sverige. Då ökar både rädslan och motsättningarna.
Ska medierna bli bättre på att skildra migrationen
och integrationen krävs större kunskap och engagemang än vårt skrå har lyckats uppvisa.
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Anna Dahlberg*

Unison gäspning om
migrationsmiljarder
Det är en varm augustidag 2014 och jag sitter med
några journalister runt ett bord på Östermalm. Vi har
valt ett oansenligt lunchhak indränkt i currydoft eftersom vi ska diskutera ett känsligt ämne – migrationsfrågan. Hur kommer det sig, undrar jag, att den stora
ödesfrågan för Sverige är helt frånvarande i valrörelsen och i den mediala rapporteringen?
Några veckor tidigare hade Migrationsverket släppt
en prognos om ett historiskt högt flyktingmottagande
till Sverige. Men medierna svarade med en unison
gäspning. I Dagens Nyheter renderade prognosen
bara en notis bestående av två meningar.
Det blir en ledarskribent – Sanna Rayman på
Svenska Dagbladet – som kommer med nyheten att
Migrationsverket begär 48 miljarder kronor extra för
de kommande åren. Ingen annan journalist hade ansett det mödan värt att granska siffrorna i prognosen.
Sedan förändras plötsligt allt. Den 16 augusti håller Fredrik Reinfeldt sitt historiska sommartal om att
vi måste öppna våra hjärtan. Flyktingfrågan gör en
*
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dramatisk entré i såväl valrörelsen som i mediernas
rapportering.
Man kan se detta som ett första uppvaknande.
Men mycket av analyserna i medierna cirklar alltjämt
kring det politiska spelet. Vem försöker vinna på att
dra fram flyktingkortet? Och hur anpassar sig de andra partierna till Sverigedemokraternas framgångar?
Den mediala diskursen fortsätter sedan att vila på
grundantagandet att flyktingmottagande inte bara är
moraliskt rätt, utan samhällsekonomiskt lönsamt. Ett
typexempel är Dagens Nyheters rubrik ”Invandringens vinst: 900 miljarder”, där tidningen okritiskt refererar en studie från tankesmedjan Arena Idé (DN 1/7
2015). Att seriös forskning har kommit fram till att
flyktingmottagandet till Sverige tvärtom är en kostnad ignoreras.
Engagemanget når sin klimax under flyktingkrisens
första skede i augusti och september 2015. Dagens
Nyheter iscensätter ett upprop under hashtaggen #jagdelar och förvandlar under en kort tid hela tidningen
till ett slags kampanjorgan. Tidningens chefredaktör
går till storms mot ”flyktingspöket” som går genom
debatten och drar paralleller till radioprogrammets
Hassans busringningar om risken för 10 000 tyska bögar om vi går med i EU (DN 30/8 2015).
Men Dagens Nyheter är långt ifrån ensamt. Alla
stora medier förvandlar sig till aktivister i olika hög
grad. SVT blandar granskande journalistik med hjälpinsamlingar i samband med storsatsningen ”Extra:
Flyktingkrisen”. Den 29 september direktsänder SVT
artistgalan ”Hela Sverige skramlar”, som blir en politisk manifestation för öppna gränser.
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Två månader senare håller S-MP-regeringen en
presskonferens där statsminister Stefan Löfven förklarar att läget har blivit ohållbart. Regeringen tänker införa ID-kontroller och anpassa svensk lagstiftning till
EU:s miniminivå.
Det blir det andra uppvaknandet för svenska medier. Tillsammans med händelserna under nyårsnatten
i Köln lägger denna 180-svängning grunden för en
helt ny medial diskurs i flyktingfrågan.
När 2016 tar sin början är medierna fulla av rapporter om sextrakasserier i simhallar och oro på asylboenden. Stöket på asylboendena är inget nytt fenomen, utan har rapporterats flitigt i MSB:s rapporter
under hösten. Det nya är att medierna börjar rapportera intensivt om problemet. Till och med mansöverskottet till följd av det stora antalet ensamkommande
ungdomar blir nu ett ämne som analyseras på nyhetsplats.
Vad säger då denna närtidsexposé om hur svenska
medier har bevakat flyktingfrågan? Är det befogat att
anklaga svenska medier för att ha mörkat och tystat
ner problem relaterade till migration och integration?
Eller är det en absurd kritik som bara göder konspirationsteorierna i nätets undervegetation?
Personligen tror jag att det är olyckligt att hårdra
positionerna på det vis som nu görs. Det finns givetvis
ingen konspiration där medierna i samråd har valt att
tysta ner diverse sanningar. Men den motsatta positionen är inte heller övertygande. Visst finns det ett grundmurat förtroende för svenska medier, men SOM-institutets mätningar visar samtidigt att det inte gäller rapporteringen om invandringen.
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Den som vill hävda att medierna har skött sitt
granskande uppdrag med den äran under senare år
har en del att förklara. Låt oss börja med den mest uppenbara frågan: Varför är det så stor skillnad i rapporteringen före och efter händelserna i Köln och före
och efter 24/11? Och var tog aktivismen från i september vägen efter regeringens nödstopp i november?
Jag tycker att man kan dra några uppenbara slutsatser. Det har saknats kunskap i migrationsfrågor.
Redaktionerna har inte haft grundläggande fakta och
sammanhang klara för sig när de har rapporterat. Ett
skäl till denna försummelse kan vara att frågan inte
passar in i traditionella arbetsfördelningar såsom den
mellan inrikes och utrikes. Man kan se SVT:s och Sveriges radios beslut om att inrätta särskilda migrationskorrespondenter som ett erkännande av detta misslyckande.
En annat uppenbart konstaterande är att medieredaktionerna har agerat väldigt osjälvständigt. I stället för att göra en egen bedömning av frågans vikt har
man lydigt följt de politiska partiernas agendor. Eftersom samtliga partier – med undantag för Sverigedemokraterna – inte ville problematisera frågan såg
inte heller medierna någon anledning att göra det.
Måhända var det en följd av ängslighet. Hösten
2012 ställde Mats Knutson frågan ”Hur mycket invandring tål Sverige?” i en partiledardebatt i SVT:s
Agenda. Frågan formulerades i ljuset av att alltfler
kommuner vittnade om svårigheter att hantera det
växande flyktingmottagandet. Kritiken blev skoningslös. SVT anklagades för att gå främlingsfientlighetens
ärenden och signalen blev tydlig. Den journalist som
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tar upp frågor om nivån på det svenska flyktingmottagandet riskerar att kölhalas i offentligheten.
Så medierna har varit både okunniga och osjälvständiga. Men har de också haft en egen agenda i sin
rapportering? Med tanke på hur lite forskning det
finns på området vill jag inte komma med några definitiva svar, utan mer väcka tankar.
Mitt intryck är att konsekvensneutralitet som journalistiskt ideal har tappat i betydelse under senare år.
I takt med framväxten av ett nytt medielandskap har
i stället sådant som agendasättande journalistik och
att väcka engagemang vunnit mark. Aftonbladet har
bedrivit kampanj på temat ”Vi gillar olika”, Expressen har bedrivit en öppen kamp mot främlingsfientlighet, Svenska Dagbladet och AB har engagerat sig i
Gula båtarna för att undsätta flyktingar i Medelhavet
och DN har som tidigare nämnts lanserat uppropet
#jagdelar. Ännu ett exempel är SVT som i sin bevakning av flyktingkrisen underströk att rapporteringen
skulle vägledas av idealet om alla människors lika
värde.
Medierna vill inte längre vara tomma bägare för
nyhetsförmedling. De vill vara aktörer i det godas
tjänst. Att detta har påverkat rapporteringen om flyktingkrisen är svårt att förneka.
I den svenska medietraditionen finns också ett
starkt ställningstagande för den ”lilla människan”.
Det finns inte alls samma vana att rapportera om vad
som händer på en aggregerad nivå och vilka problem
det kan tänkas ge upphov till. Politiskt ansvariga ska
ställas till svars för enskilda människoöden, inte för
system som har överbelastats.
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En annan aspekt som skär genom debatten om
mediernas eventuella mörkläggning är pressetiken.
Regel nummer tio i detta regelverk har tolkats som att
medierna bör vara mycket restriktiva med att framhäva etnicitet i missaktande sammanhang.
Utanför medierna är förståelsen ofta liten inför
dessa begränsningar. Företrädare för medierna å andra
sidan tenderar att beskriva regelverket som hugget i
sten. I själva verket medger regeln stora tolkningsmöjligheter där man kan göra olika bedömningar av när
etnicitet kan tänkas vara relevant att rapportera om.
Framtida forskning kommer sannolikt att slå fast att
svenska medier har en delvis ny praxis efter händelserna i Köln. Mitt bestämda intryck är att det berättas
betydligt oftare om personers etnicitet och anknytning
till Sverige i nyhetssammanhang (exempelvis asylsökande, ensamkommande, EU-migrant med mera) i dag
än för bara ett år sedan.
Sammantaget menar jag att man måste konstatera
att medierna har misskött sitt granskande uppdrag i
frågor relaterade till migration och integration. Det
enskilt största problemet har varit en systematisk underrapportering under en lång rad år. Men det går inte
heller att blunda för att rapporteringen har haft en
slagsida, där kritiska perspektiv ofta har tonats ner till
förmån för positiva.
Kanske kan man säga att medierna har fått ett senkommet och brutalt uppvaknande. Efter att ha försummat frågan i många år försöker man nu ta igen
förlorad tid och återvinna läsarnas och tittarnas förtroende. Den självsaneringen är redan synlig.
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Men för att kvalitetssäkra rapporteringen framöver vore det välkommet med en oberoende granskning. Inget talar nämligen för att medierna själva har
något intresse av att rannsaka sig i offentlighetens
ljus.
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Anders Lindberg*

Som små doser arsenik
”Kontroll över pressen. Inte en enda uppgift ska komma
till allmänhetens kännedom utan vår kontroll. Detta har
vi redan arrangerat genom att alla nyheter samlas i några
agenturer där de centraliseras från alla världens hörn.”
Sions Vises protokoll nr: 12

Tanken att någon, någonstans, mörklägger sanningen
genom medierna är inte ny. Man skulle till och med
kunna kalla det något av en urmyt inom den radikala
högern.
Attraktionskraften är stor. Tesen om mörkläggningen är i sig själv ett cirkelresonemang som bevisas
av att den förnekas.
Att den får sådant genomslag i dag är knappast en
slump. Vi har kommit att leva i konspirationernas tid.
Kanske förstod ingen detta bättre än den nyss avlidne
författaren Umberto Eco i Begravningsplatsen i Prag
(Brombergs 2011).
Eco låter oss bevittna det sena 1800-talets europeiska historia genom den fiktive kapten Simone Simonini. Han lever på att förfalska dokument och hatar
judar, frimurare, kvinnor och i princip alla andra.
Men han vet att uppskatta god mat.
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Simonini konstruerar en slags mall för konspirationsteorier, först om frimurare men sedan om judarna. Han använder flera förlagor. Som en konspirationsteoretisk bok av en abbé Barruel från sent 1700tal som beskriver franska revolutionen som en konspiration mellan frimurarna och tempelriddarorden. Och
den satiriska texten Dialog i helvetet mellan Machiavelli och Montesquieu från 1864 av fransmannen
Maurice Joly som kritiserar Napoleon III.
I Ecos berättelse blir de förfalskade dokumenten
underlag till Sions vises protokoll. Och även om kapten Simone Simonini själv aldrig har funnits så är resten av Umberto Ecos persongalleri historiska gestalter
och de förfalskade protokollens tillkomsthistoria är
delvis korrekt återgiven.
Det sena 1800-talet var verkligen dårarnas och de
politiska fantasternas epok. En tid av revolutioner och
stora omvälvningar, teknikskiften, krig och skapande
statskonst. Som nu ungefär.
Det är slående hur väl Umberto Ecos tanke om en
slags urkonspirationsteori stämmer in på internets inbyggda mekanismer. Mest sofistikerat exploateras
detta av Kremls RT.com i devisen ”Question more”,
ifrågasätt mer.
Tankefiguren går att tillämpa på allt.
Kan CIA ha legat bakom 11 september?
Döljer läkemedelsindustrin att barn kan få autism
av vaccin?
Ljuger medierna om Estonia? Palmemordet? Kolloidalt silver? Ukraina?
Jag vet inte, jag bara frågar.
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Denna miljö på nätet kallas ibland ”konspirasistisk” och flyter samman med Sverigedemokraternas
hatsajter och mer nazistiska sidor.
Alla kommunicerar de samma berättelse om en
verklighet som ”pixlas” av medier och som måste ”avpixlas” för att folket ska få veta sanningen. Crescendot är Krisen, samhällskollapsen, när slöjan faller från
folkets ögon som då ”vaknar” och störtar den politiskt korrekta eliten i gruset.
Det grundläggande syftet med alla dessa sajter är
att dag ut och dag in hitta vinklar i nyhetsflödet som
bekräftar berättelsen. Kärnan i propagandan är inte
”nyhetsförmedlingen” utan att få genomslag för dessa
ideologiska teser.
En modern version av den mediala konspirationen
i Sions vises protokoll är ”Lilla Saltsjöbadsavtalet”.
Begreppet syftar på en hemlig överenskommelse mellan journalister att förtiga bland annat invandrares
brottslighet. Ett möte ska ha ägt rum på 80-talet där
detta beslutades.
Föreställningen om ”Lilla Saltsjöbadsavtalet” återkommer då och då i debatten. Exempelvis ordnade
TV-kanalen Axess 2007 en talkshow där journalisterna Susanna Popova och Thomas Gür i princip bekräftade att de själva var med på mötet.
”Susanna Popova: 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: Min uppfattning var väl att på den
konferensen var det bara du och jag som ansåg att man
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skulle ta av locket medan alla andra ansåg att det var jättefarligt.”

Efteråt har de självklart förnekat avtalet men enligt
nätets logik bekräftar detta bara hur hemligt mötet
var. Och klippet från Axess TV sprids fortfarande.
Forskare brukar framhålla att ingen systematisk
mörkläggning av invandringens problem pågår i
Sverige. Det är bara en konspirationsteori bland andra. Exempelvis skrev medieforskaren Jesper Strömbäck att ”debatten bortser i princip helt från all den
forskning som finns kring faktorer som påverkar journalistikens innehåll.” Det som påstås vara mörkläggning handlar enligt Strömbäck i själva verket om vanligt urval och nyhetsvärdering.
Men det spelar ingen roll vad han eller andra redovisar för forskningsresultat eftersom berättelsen om
mörkläggningen är ideologisk och därmed i allt väsentligt faktaresistent. Verkligheten är bara relevant
när den bekräftar teserna.
Problemet är att varken medier eller politiker verkar känna igen de högerextrema myterna längre. Mytologin riskerar ibland att få tolkningsföreträde.
När Lena Adelsohn Liljeroth och Ulf Adelsohn sa
till DN att medier mörklägger förstod de inte att de
återgav en ideologisk tes. Ironiskt nog lyfte de samtidigt fram just Avpixlat som fått sitt namn efter myten
om att medier pixlar verkligheten. Att sidan har ett
ideologiskt budskap kan knappast bli tydligare än så.
Men precis som när begrepp som asylant, naiv, realist och sanningssägare äntrar vårt språk har berättelsen som orden ingår i tonat bort.
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Religionsvetaren Mattias Gardell kallar i sin bok
Raskrigaren – seriemördaren Peter Mangs (Leopard
förlag 2015) detta för att prata ”sverigedemokratiska”. Orden leder tanken i en viss riktning, berättelsen är ständigt närvarande i bakgrunden. Och budskapet går fram.
Hösten 2015 fick detta sverigedemokratiska språk
sitt mediala genombrott. Flyktingarna avhumaniserades till ”volymer” och ”asyltryck” och invändningar
avfärdades som ”naivitet”. Politikerna började tävla
om att sätta politik på den allt hårdare retoriken.
Och ord spelar roll. Den tyske språkvetaren Victor
Klemperer studerade under 1930- och 1940-talen
Nazitysklands språk. Hans bok LTI Tredje rikets
språk (Glänta produktion) kom ut 1947 men översattes till svenska först 2006. Han jämför det högerextrema nyspråket med förgiftning.
”Ord kan vara som mycket små arsenikdoser: de
sväljs helt obemärkt, de tycks inte ha någon verkan
men efter ett tag verkar giftet ändå.”
Precis så blev det. Trots att medier knappast rapporterar om annat har bland annat myten om den mediala mörkläggningen av invandringens problem brutit igenom på allvar. Resan från hatsidor till etablerade ledarsidor tog några år.
Stämmer det då inte att medier ibland mörklägger
invandringens problem? Eller anpassar sin nyhetsrapportering för att inte gynna Sverigedemokraterna?
Jo, självklart finns exempel på det. Inte på grund
av någon systematisk strategi eller hemliga möten,
utan på grund av att man ibland begår misstag eller
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väljer att lyfta andra saker. Och kanske också eftersom man tidigare var osäker i ett delvis nytt landskap.
Innan valåret 2010 var Sverigedemokraterna ett
perifert fenomen i nästan hela landet. Eftersom nyhetsvärdering bygger på att rapportering ska vara relevant för publiken hamnade både partiet och deras
frågor ofta utanför blickfånget. Antagligen en rimlig
nyhetsvärdering i stunden men i efterhand blir det uppenbart hur både enskilda medier och det politiska
samtalet som helhet underskattade vilken betydelse
Sverigedemokraterna skulle komma att få.
När de väl stod som segrare på valdagen var kunskapen om partiet, dess företrädare, inre konflikter
och politik ganska begränsad.
Sverigedemokraterna har oavsett nivån på invandringen alltid hävdat att den är för stor. Detta bygger
på en nationalistisk ideologi där ett etniskt homogent
samhälle har ett egenvärde. Trots att det varken fanns
några verkliga ekonomiska argument eller kapacitetsproblem i mottagandet började ett antal borgerliga
opinionsbildare successivt använda samma typ av
problemformulering. Går invandring och välfärdsstat
verkligen att förena?
När flyktingkrisen nådde Sverige var konfliktlinjerna redan väl befästa.
Journalistiken i bred mening bör vara självkritisk
till sättet medier har rapporterat om invandring. På
andra politikområden finns upparbetade nätverk av
experter och ibland specialreportrar. Men inte i de frågor som helt kom att dominera hösten.
Problemet blev särskilt tydligt när det gäller situationen i kommunerna. Det är talande hur lite upple58 | Anders Lindberg

velserna från lokala politiker och tjänstemän på mindre orter i Sverige lyftes fram av Stockholmsbaserade
medier.
Och för den radikala högern blev mediernas inledningsvis sena och ytliga rapportering bara ytterligare
ett bevis för den systematiska mörkläggning man anser pågå.
Här finns en skillnad mellan opinions- och kommenterande journalistik å ena sidan och den rena nyhetsförmedlingen å den andra. Trots en något sen start
anser jag att de stora redaktionerna ändå skötte sitt
uppdrag väl. Rapporteringen blev efterhand både fördjupande och allsidig.
Däremot tror jag att vi som opinionsjournalister
bör vara betydligt mer självkritiska. Stora delar av det
borgerliga opinionssverige lät sig fångas i den perfekta
storm som uppstod av senfärdiga medier, ett hårt tonläge på nätet och en snabbt föränderlig verklighet.
Vid dramatiska nyhetshändelser som IKEA-morden gick debatten överstyr.
Det paradoxala var att ledarskribenter många
gånger hade initiativet i debatter om volymer, krisen i
kommunerna och brister i mottagandet.
Det var talande att Lena Adelsohn Liljeroth och
Ulf Adelsohn lyfte fram Expressens ledarsida som
källa på att medier mörkar sanningen om invandringen, snarare än nyhetsmedier eller forskning.
Det är naturligtvis helt rimligt – men bara om man
samtidigt utgår ifrån att en ledarsidas uppgift är att
driva opinion. För Expressen är det självklart en fjäder i hatten när deras åsikter behandlas som fakta
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men för det offentliga samtalet är sammanblandningen av objektivt och subjektivt problematisk.
Men även en del av oss som står till vänster tog oss
vatten över huvudet i höstas. På Aftonbladets ledarsida borde vi tidigare ha skildrat det som upplevdes
som problem med flyktingmottagandet i olika delar
av landet. När kommunalråd och socialsekreterare
larmade om brister borde vi ha lyssnat.
Lite kan man se borgerlig och progressiv opinionsbildning under hösten som kommunicerande kärl.
Medan högern överdrev problemen tog det för lång
tid innan vänstern såg dem. Resultatet blev ett extremt polariserat debattklimat.
I dag känns det som om det mesta av energin i debatten är borta. Jämviktspunkten har förflyttats åt
höger och i auktoritär riktning men samtidigt har fler
frågor fått utrymme. Flyktingdebatten håller på att
omvandlas till en integrationsdebatt.
Min stora oro är att nästa slagfält nu blir det som
kallas ”kultur” men som egentligen handlar om att
ifrågasätta att människor med olika bakgrund alls
kan leva tillsammans.
De små doser av arsenik som Victor Klemperer
skrev om fortsätter att verka. Tyvärr är nog konspirationernas tid det nya normala och att värna det journalistiska hantverket har aldrig varit viktigare.
Och historiens spöken verkar slå följe med varandra. Judehatet är tillbaka igen och de gamla myterna
lever sitt eget liv. Konspirationsteorier om muslimer
har fått stort genomslag i debatten efter Mehmet Kaplans avgång. Och romer beskrivs återigen som lata
och brottsliga.
60 | Anders Lindberg

Konspirationer föder konspirationer, hat föder hat.
I efterordet till Begravningsplatsen i Prag påpekar
Umberto Eco att kapten Simone Simonini på sätt och
vis egentligen har existerat även om de gärningar han
tillskrivs i verkligheten utfördes av flera olika personer. Och han lever faktiskt fortfarande.
Kanske arbetar han med ”mediekritik”.
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Rouzbeh Djalaie*

Ett långsamt paradigmskifte i migrationsjournalistiken
”Flykting- och invandringsfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet. Vi har inte på ett seriöst och trovärdigt sätt visat vilka oerhörda problem som finns i ett
mångkulturellt samhälle.”
Janne Josefsson, SVT. Uppdrag Granskning. 2008

Det pågår en förflyttning av positionerna i svensk
journalistik när det gäller invandring och migration.
En kollektiv förflyttning. Ett sorts långsamt paradigmskifte.
Och det startades inte igår.
Jag återkommer till det.
***
Hösten 2006 fick Sverigedemokraterna över sju procent av rösterna i Sätra i sydvästra Stockholm. Sätra
byggdes under miljonprogramåren med en genom*

Rouzbeh Djalaie är agendaproducent på P4 Stockholm och P5 STHLM.
Han har tidigare grundat tidningarna Södra sidan och Norra sidan.
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tänkt stadsplanering för att få till en socioekonomisk
blandning av boende: flerfamiljshus runt tunnelbanestationen, lite längre bort radhus och kedjehus och villor närmast vattnet.
Valresultatet i Sätra kom lite som en chock för mig
som bor två tunnelbanestationer bort. Just det året,
2006, hade jag bara några månader tidigare varit med
och startat lokaltidningen Södra Sidan i stadsdelen. Vi
hade som ett uttalat mål att ge hela bilden av vårt utgivningsområde, både det negativa och det positiva,
och engagera de boende i lokalt offentligt samtal
kring viktiga och svåra områdesfrågor.
Beslutet var enkelt: Vi måste ut och prata med folk,
höra hur de resonerar kring valresultatet och vi måste
låta dem som röstat på Sverigedemokraterna komma
till tals.
Vi träffade många, både de som var arga och
ledsna över SD:s framgångar och inte förstod hur deras grannar kunde rösta på ett rasistiskt parti och de
som hade röstat på partiet och delade med sig av hur
de hade resonerat innan de röstat.
Bland andra träffade vi en äldre dam som bodde i
en radhuslänga bortom flerfamiljshusen närmast centrum. Hon ogillade hur grannskapet hade förändrats.
– Invandrarna. De vet inte hur man ska bete sig i
ett radhusområde och de pratar inte ens svenska.
Hon berättade också om sin rädsla att på kvällarna
gå till centrum på grund av ”invandrarungdomar”.
Vi lyssnade, antecknade och ställde raka enkla frågor. Vi frågade den äldre damen varför hon var rädd
för ungdomarna, om det hade hänt något. Och om
hennes nya grannar.
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Vi pratade också om hennes livssituation. Vi ville
komma bortom SD-frågan. Vi vill föra ett samtal om
det som fått henne att rösta på SD.
Hon och hennes man hade bott i huset sedan 1973
då husen byggdes. Hon hade känt alla sina grannar
under alla år. Samma bekanta ansikten som hade flyttat dit som unga familjer i princip samtidigt. Man umgicks visserligen inte så mycket. Men man visste vem
som bodde var och jobbade med vad och man åt korv
och drack kaffe två gånger om året vid gemensam
gårdsstädning.
Det var inte samma sak längre, tyckte hon. Allt
hade förändrats. De gamla grannarna gick bort en efter en eller flyttade till servicehus. I stället dök det upp
nya ansikten, barnfamiljer som tog över husen.
Många pratade inte svenska. De tysta lummiga gemensamma gårdarna förvandlades till lekparker med
högljudda springande barn. De nya grannarna missskötte häcken. De dök inte upp på gårdsstädningen
och samfällighetsföreningen höll på att dö ut. Vissa av
nykomlingarna byggde till och med stora altaner utan
att be om lov eller prata med grannen. Så där gör man
inte i Sverige, tyckte den äldre damen.
Hon berättade också om sin man som gått bort för
något år sedan och den omställning i livet det inneburit för henne.
När hon tänkte efter kom hon på att hon aldrig
hade utsatts för brott där hon bodde. Men känslan av
otrygghet gnagde henne ändå. Nu när hennes man var
borta kändes det inte lika tryggt. Nu kände hon inte
sina grannar, visste inte vilka de var. Och varför
hängde alltid ett gäng unga killar i centrum? Var de
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farliga? Det visste hon förstås inte sa hon. Men hon
hade läst i tidningarna om invandrargäng som rånade
pensionärer. Förr brukade hon alltid gå ner till centrum med sin man. Nu lät hon helst bli det.
Det blev ett uppslag med några Sätrabor. Hälften
hade röstat på SD. De pratade om valet men också
hur det är att bo i Sätra, om grannsämja, trygghet,
jobb, trångboddhet, behovet av möten. Vi lät inte rasism och hat hitta in på tidningens sidor men vi värjde
inte heller för svåra frågor, de frågor som fått kvinnan
i Sätra att rösta på SD.
Vi tog inga hänsyn till vilka politiska partier som
eventuellt skulle kunna gynnas eller missgynnas av vår
journalistik. De var inte våra uppdragsgivare. Det var
däremot Sätraborna och andra i stadsdelen. Vi gjorde
reportage om arbetslösheten bland unga, om gängkriminalitet, om föräldrainitiativ för läxhjälp, om hedersrelaterat våld, om lokala fotbollsklubben, om
mansdominansen i offentliga rum.
Vi var en liten redaktion med minimala resurser.
Men vi ville ge hela bilden. Vi var inte ängsliga.
***
Men med jämna mellanrum har andra journalister,
många på stora redaktioner, gett uttryck för en upplevd ängslighet inför frågor som har med invandring
och segregation att göra.
”Jag tycker rakt av att journalistiken ska sträva efter att
inte spä på främlingsfientlighet och det är uppenbart att
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vi ofta faktiskt går runt katten kring het gröt när vi kommer till så kallad förortsproblematik.”
DN-journalisten Ulrika By, 2013, intervju Timbro.

En ängslighet som i förlängningen skulle innebära att
journalister ryggar tillbaka inför sitt uppdrag. De
undviker att rapportera om det de uppfattar som problem med invandring och migration. De censurerar
sig själva. De mörklägger. Förklaringarna kan låta ungefär så här:
– Man vill inte stigmatisera en redan utsatt grupp.
– Vill inte bidra till ökad spänning mellan majoritetsbefolkningen och minoriteterna.
– Man vill inte spela rasisterna i händerna.
– Eller ännu värre; själv kallas för rasist.
***
Nu lägger vi om kurs:
”Bråk på asylboende – kvinna kastade tallrik på man.”
Rubrik från P4 Gävleborgs webbsida, 4 januari

Om vi tidigare misslyckats med att rapportera problemen med invandring kan vi nu rätta till det. Den tidigare upplevda självcensuren och mörkläggningen riskerar nu att övergå till en fixering och överrapportering när det gäller till exempel flyktingboenden. Tolkningen av det grundläggande begreppet allmänintresse
utvidgas. Nu blir nästan varje kastad tallrik, varje
handgemäng i flyktingboenden av allmänintresse och
måste rapporteras.
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De grundläggande journalistiska principerna slarvas det med. När en anonym polis pekar ut ensamkommande flyktingbarn och gatubarn i centrala
Stockholm som hot mot allmänheten frågar inte redaktionerna efter underlag, fakta. Det räcker med en
anonym polis som källa när det gäller flyktingbarn.
Den tidigare heliga opartiskheten i frågor som är
ämne för politisk debatt och olika partiers ställningstaganden försvinner samtidigt som ängsligheten.
”Vi har varit usla på att skildra migrationen så som det
är, nämligen att det är en målkonflikt mellan att satsa
mer på skolan eller äldrevården eller att vara Europas
mest generösa land för migration.”
Jörgen Huitfeldt, Sveriges Radio, i en debatt hos Publicistklubben i början av året

Paradigmskiftet pågår för fullt.
***
I forskningen finns det inget som stödjer tesen om
mörkläggning och censur av invandringsfrågor.1 De
flesta studier som finns kring hur medier bevakar invandring pekar på det motsatta; att människor med
utländsk bakgrund ofta skildras som problem eller
hot och förknippas med kriminalitet. Etniska minoriteter beskrivs stereotypt och kommer till tals i mycket
mindre utsträckning än andra.
1)

Det finns studier som visar att Sverigedemokraterna inte granskas som
alla andra partier men det är inte samma sak att invandringsfrågan har
mörklagts.
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Det är för mig svårt att få ihop det här med självcensur och mörkläggning. Undantaget må vara frågan
om hedersrelaterat våld. Den frågan har vi inte bevakat tillräckligt.
Kvar blir den känsla av ängslighet som många
ändå vittnar om. Vad beror det på då?
2022 kommer var fjärde stockholmare i länet att
vara född utomlands. Var tredje stockholmare kommer då att ha utländsk bakgrund. Den påtagliga segregationen i landets stora städer har gjort att de flesta
med utländsk bakgrund bor i städernas socioekonomiskt svaga förorter.
Journalistkåren däremot är fortfarande en homogen grupp vita, etniska svenskar med akademikerbakgrund och de flesta bor inte i ovannämnda förorter.
I Stockholm till exempel har det alltid varit ett gap
mellan de som gör journalistik och de som bor här
och det gapet har bara vidgats. Det i sin tur innebär
ett gap mellan journalisternas verklighet och den
verklighet som i det här fallet stockholmarna bor i.
De skilda verkligheterna, de nya frågeställningarna
skapar ängslighet. Frågorna ter sig svåra, känsliga.
Det som är en angelägen viktig fråga att göra journalistik om blir en ”het gröt” som man aktar sig för.
Journalisterna kommer på besök, träffar tjänstemän och polis som ger sin bild och formulerar problemen. De allra ”duktigaste” av oss journalister hänger
ett par timmar utanför kiosken och pratar med de stökigaste killarna för att hämta ”röster från verkligheten.” Rapporteringen blir entydig och långt ifrån publiken.
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Kårens homogena sammansättning är en belastning. Journalisternas och medborgarnas skilda verkligheter är ett problem. De gamla bekväma journalistiska metoderna räcker inte. Det är det som skapar
ängslighet. Hos mig också.
Därför behövs det ett annat skifte. Ett som på allvar förändrar journalistkårens homogenitet, tar journalistiken närmare medborgarna och låter deras frågor sätta agendan för journalistiken.
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Lasse Granestrand*

Mina tjugosju år med
flyktingfrågan och hur jag
kom fram till att medierna
(och politikerna) misskött
den.
Det kanadensiska tevebolaget packar ihop sin utrustning. I dryga två timmar har de gjort om vårt hem till
en tevestudio med strålkastare, två kameror och ett
grånat nyhetsankare som ställt frågor om migration
och integration i Sverige. Och om medierna.
Jag har nyss använt orden hypocracy och permanent residence och är ganska slut i huvudet och tänker
att utländska medier känner en viss skadeglädje inför
den svenska migrationspolitikens panikbromsning.
Jag har försökt förklara att jag är för en generös migrationspolitik, men emot hyckleri, väldigt mycket
emot.
Jag tänker att nu ska denna lilla medievirvel där jag
deltagit vara slut.

*

Lasse Granestrand är frilansjournalist och var under trettio år reporter
på Dagens Nyheter. År 2007 kom boken ”I Sveriges väntrum – om pressade politiker, flyktingar och ett land i förvandling” (Norstedts). Den belönades med Röda Korsets journalistpris.
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En minimal rörelse i medielandskapet som för mig
dock blev som att snurra runt i en centrifug. Till exempel blev jag av den vanligtvis respektingivande föreningen Expos främsta företrädare anklagad för att
”reproducera extremhögerns politiska berättelse” och
”bereda mark för radikalnationalismen”. Mycket bisarrt för mig men tyvärr med ett visst genomslag.
De var den 4 december 2015 som jag (tillfälligt
hoppas jag) tog steget från reporter till debattör genom att medverka med en artikel på SvD Debatt.1
Den hade rubriken ”Flyktingfrågan misskött av politiker och medier” och delades näst mest av alla inlägg
på SvD Debatt förra året.
Jag bjöds in till radions Studio Ett och P1:s Medierna, blev kallad till Aktuellt men brädad av Löfven i
sista stund, debatterade i Journalisten och DN och på
Publicistklubben och på Södertörns högskola, och
togs som exempel av förra kulturministern på en reporter som kritiserat mediernas hantering av migrationen.
Det stämmer. Men jag har aldrig påstått att det
skulle finnas någon konspiration inom etablissemanget om att mörka migrationsfrågan. Jag har hävdat något annat, betydligt mer komplicerat.
Efter fyra månader borde centrifugen stanna, tänker jag, men just då ringer Lars Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier. Han säger att en
person på ett riksmedium fått kalla fötter och i sista
minuten backat ur från att i en kommande bok for1)

Inlägget i SvD publicerades den 4 december 2015 efter att först ha refuserats av DN Debatt och DN Kultur.
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mulera kritik av hur medierna hanterat frågorna om
migration och integration det senaste decenniet.
Skulle jag kunna rycka in i stället, snabbt?
För mig började det hela långt tillbaka. För tjugosju år
sedan.
Vid kajen i Hammarbykanalen i Stockholm låg ett
fartyg med det passande namnet m/s Friendship. Ombord fanns plats för 344 asylsökande och på däck, under bar himmel, hörde jag polisen genomföra det första asylförhöret med somalier och marockaner och eritreaner, och jag fick höra berättelser om tortyr och död
och dramatisk flykt. Det blev ett stort uppslaget reportage i DN:s Stockholmsdel.
Jag var fast.
Här fanns starka berättelser och svåra moraliska
dilemman och konflikter. Massor av journalistiskt
material.
Strax skulle den svenska regeringen genomföra det
berömda Luciabeslutet av den 13 december 1989, det
som drastiskt begränsade invandringen. Jag lärde mig
omedelbart att regeringar och nationer oftast har en
gräns för solidaritet och generositet. Här låg den på
nivån 30 335 asylsökande, det antal som kunde summeras när året väl var slut.
År 1989 var asylsystemet dimensionerat för 5 000–
6 000 sökande per år, precis som dagens modell vant
sig vid att betrakta ett antal på cirka 25 000 som
”normalt”. Att jämföra med 2015 års inströmning på
drygt 162 000 personer.
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Ett år efter Luciabeslutet, den 20 december 1990,
intervjuar jag Ellen Persson som jag kallar henne. Hon
gillar inte invandrare.
Hon brukade underteckna sina insändare till DN
och andra tidningar med ”Dum och fattig i svenskt invandrarghetto”. Hon kände sig trängd. Trettiosju
procent av de boende i Skärholmens församling hade
utländsk bakgrund.
Jag blir nyfiken på hur hon tänker. ”Det som retar
mig mest är att jag får vara med och betala för folk
som inte arbetar och gör rätt för sig.”
Jag hade lite svårt att hantera henne. Så som journalister under de följande decennierna skulle ha svårt
att rapportera om en opinion som var främlingsfientlig eller bara invandringskritisk men sällan renodlat
rasistisk. Det vill säga en grupp som i vissa opinionsundersökningar, när SD låg i topp förra året, omfattade en dryg femtedel av befolkningen.
För balansens skull kallade jag in en kvinna från
Stockholms socialförvaltning som i många år jobbat
med flyktingfrågor och som själv, elva år gammal,
kommit till Sverige som finskt krigsbarn. Det blev inte
så mycket dialog. Men ett försök.
Det blev ett samtal där Ellen Persson uttrycker att
livet farit fram hårt med henne och att hon inte fått
någon vidare hjälp av samhället.
Ellen var ett förebud om vad som skulle komma,
Ny Demokrati, med 6,7 procent av rösterna i valet
1991.
Det är många år sedan men segregationen fanns då
redan på plats i Sverige. Flyktinginvandringens obevekliga geografi var redan fastnitad och cementerad
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och politikerna lyckades inte göra något riktigt substantiellt förrän nu, våren 2016, genom påbudet att
flyktingmottagande ska vara obligatoriskt för alla
kommuner.
Jag återvände till Skärholmen för tio år sedan,
2006, men hittade inte Ellen Persson. Nyckeltalen
hade inte gått hennes väg. Av 1 288 förskolebarn inskrivna i den kommunala barnomsorgen i stadsdelen
Skärholmen hade 86 procent annat modersmål än
svenska.
Hela 90-talet skrev jag artiklar och serier om asylrätt, segregation och integration. Inte sällan påhejad
av chefer.
Reaktionerna var ofta starka, mest från den högerextrema sidan, mycket brev, senare mejl samt ett
mycket handfast dödshot.
År 2003 jobbade jag på DN:s helgmagasin och
ville ta reda på hur asylprocessen såg ut inifrån. Jag
och fotografen Fredrik Funck började följa tre slumpvis utvalda flyktingfamiljer från ögonblicket då de
sökte asyl på Migrationsverket i Solna. Vi följer dem
fortfarande, efter 13 år. Inte i alla delar en solskenshistoria.
Det blev en bok 2007, ”I Sveriges väntrum – om
pressade politiker, flyktingar och ett land i förvandling” (Norstedts).
I debatten som följde stötte jag på den vilja att etikettera människor som sedan blivit allt vanligare. Jag
använde ordet ”generös” om svensk migrationspolitik i en artikel på DN Kultur och det blev inte nådigt.
Att påpeka att asylrätten i praktiken inte var absolut
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och att den tolkades olika i olika länder ansågs förkastligt.
Men fakta sparkar. Det var ju ändå just så det var.
Under flera decennier var Sverige per capita en av de
allra största flyktingmottagarna i Europa. Ända tills
vi blev bäst och så förra året till och med tog emot tre
till fyra gånger fler per invånare än tvåan Tyskland.
När EU:s yttre gräns krackelerade borde ingen
vara överrumplad av att människor i första hand söker sig till det land som tidigare varit mest generöst.
Min tes genom åren var att den svenska migrationspolitiken fått mer stryk än den förtjänade och integrationen mindre.
Långsamt snävades både det offentliga samtalet
och det interna in. Det fanns en oro i luften. En försiktighet. Det var de år som var kulmen på mediernas dåliga självförtroende inför digitaliseringen. Vilken väg
skulle man gå?
Jag hade inte alltid rätt position på DN – föränderligt som det är i en stor organisation över tid – för att
skriva om mitt favoritämne. Eller rätt chef.
När jag kom tillbaka efter ett års tjänstledighet efter att ha skrivit min bok ”I Sveriges väntrum” – som
fick lysande recensioner, sålde ganska dåligt och så
småningom belönades med Röda korsets journalistpris – blev mitt första jobb att skriva om män och
skönhet, manlig så kallad grooming.
Med en kletig ansiktsmask och gurka på ögonlocken prydde jag DN:s förstasida. Jag landade på fötterna med en skeptisk krönikeartad text.
Hösten 2010 är jag oväntat i skottläge och får göra
ett jättejobb om Mona Sahlin inför valet. Jag föreslår
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min chef att få skriva något liknande om Jimmie
Åkesson, men får veta att tidningen ska avvakta med
att uppmärksamma SD tills valet är över.
Det är möjligen en försvarbar hållning eftersom
partiet ännu inte var invalt i riksdagen. Fast nej, deras
ökande opinionssiffror hade motiverat ett jobb.
Efter valet och SD:s entré i riksdagen ombeds jag
att slå till. Det blir ett hemma-hos-reportage i Sölvesborg. Extremt stort uppslaget, med partiledaren och
hans katter i soffan i det väldesignade vardagsrummet.
Jag tycker det blir bra. Med hårda och relevanta
frågor om internationella flyktingkonventioner och
ekonomiska budgetkalkyler. Som om han vore vilken
partiledare som helst.
I december 2011 gör jag och en kollega en serie om
migration och integration. Cheferna har en tid muttrat om hur viktig frågan är – men ack så svår.
Serien blir fläskigt presenterad med löp, bilder och
grafik. Medan kollegan beskriver flyktingkrisen och
dess humanitära bakgrund levererar jag de obehagliga
nyckeltalen från hemmaplanen.
Så här såg det ut.
35 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen
var utrikes födda (i dag är det över 50 procent).
37 procent av de som inte hade lyckats få behörighet att börja på gymnasiet var utrikes födda.
67 procent av dem med långvarigt socialbidrag,
mer än tio månader, var utrikes födda.
Den sociala krisen var uppenbar för den som ville
se.
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Senare ytterligare dokumenterad med en siffra som
blivit allmängods: Det tar åtta år innan hälften (medianen) av de flyktinginvandrare som fått sin kommunplacering tidigare år befinner sig i någon form av arbete.
En annan siffra har än så länge fått mindre publicitet. Riksdagens utredningstjänst visar i en rapport
att räknat på helårsanställda (även deltider), plus företagare, har bara en fjärdedel jobb efter de åtta åren.
Jag upprepade för dem som ville höra att vi som
vill vara solidariska måste beskriva problemen.
Det var inte helt lätt.
Detta var fyra, fem år innan en politiker som Gustav Fridolin eller en generaldirektör för Skolverket
som Anna Ekström ville beröra att nyanlända barns
svårigheter skulle kunna förklara en del av de dåliga
svenska resultaten i PISA-undersökningarna. (Senare
kom forskning som pekade på att en fjärdedel eller en
tredjedel av den starka försämringen kan bero på nyanländas svårigheter).
Kollegan och jag uppmanades, och vi ville, balansera vår serie 2011 med fakta om hur stor del av välfärden som bygger på arbete utfört av utrikes födda.
Rubriken blev ”Utan invandring stannar Sverige”. Vi
redovisade hur stor andel av läkare, busschaufförer,
städare och andra yrkesgrupper som var utrikes födda.
Dessutom meddelade DN:s högsta ledning att
Fredrik Reinfeldts stab hört av sig eller om det möjligen var DN-ledningen som tagit initiativet. Hur som
helst skulle statsministern inte säga nej till en intervju.
Vi var två reportrar och en fotograf. Intervjun fick
rubriken ”Vi har valt rätt väg i asylpolitiken”. Ett av
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svaren från Reinfeldt var: ”Det kommer att bli otroligt intressant att se hur det svenska vägvalet faller
ut”.
Vi hade balanserat. Men det var ändå tyst.
Sådant händer. Varje medium gör ”sin egen grej”.
Sifferserien följdes inte upp eller kommenterades i
något annat medium så vitt mig bekant.
Men jag fick sammanlagt cirka femhundra mejl,
brev och telefonsamtal. En del rasistiska men de allra
flesta resonerande och många var bittra pensionärer.
Det var som att möta Ellen Persson i Skärholmen
mångfaldigad.
De flesta reaktionerna handlade om ett reportage
där jag i detalj redovisade ekonomin för en ensamstående somalisk kvinna med två barn och vad hon fick
per månad i bidrag och försörjningsstöd.
Sedan blev det för min del inte så mycket mer skrivet på DN om integration.
Jag har fyrtiofem års erfarenhet av att vara reporter,
varav tjugosju med migrationsfrågor i fokus, men jag
är inte vetenskapsman.
Min kunskap är anekdotisk som det brukar heta.
Men jag vill påstå att det är alldeles sant att säga
att de flesta rikspolitiker och en stor del av journalistkåren under några år inte hanterat migrationsfrågorna som man kan kräva.
Om rikspolitiker och medier gjort sitt jobb hade
det funnits en större beredskap hösten 2015, den politiska verktygslådan hade inte gapat tom eller fyllts
med så många alltför snabbt och slarvigt ihopsnickrade lösningar. Det blev en reträtt i panik.
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Min hypotes är att med en öppnare debatt hade
politikerna i god tid sett vad som fanns i korten och
kunnat skapa en mer hållbar, långsiktig och folkligt
förankrad integrations- och migrationspolitik. Och
dessutom skulle den kunnat vara mer generös, rättssäker och human än den politik vi nu får med tillfälliga
uppehållstillstånd och nej till familjeåterförening.
U-svängen är gjord och alldeles för många rikspolitiker och reportrar försöker glömma vägen hit.
Den enda politiker som visat lite självkritik är Jasenko Selimovic (L), tidigare statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag. (Jag räknar inte Stefan Löfvens ”vi har varit naiva” eller de borgerliga
partiledarnas ytterst få kommentarer av självreflekterande slag.)
I DN Kultur lättar Jasenko Selimovic på förlåten
till regeringskansliet och låter ana en avgrund av taktiserande för att inte gynna SD och för att inte stöta
sig med S och LO när det gäller frågor om sysselsättningsgrad, enkla jobb och lägre trösklar eller lägre ingångslöner in på arbetsmarknaden. Något för statsvetare att bita i.
Jag koncentrerar mig i fortsättningen mest på reportrarna.
En del mekanismer som ledde vilse finns inbyggda
i själva journalistiken som hantverk och när det samverkade med politikens ramar och många gick åt
samma håll då blev det inte bra.
En pusselbit är den överenskommelse Alliansregeringen och Miljöpartiet gjorde om migrationspolitiken den 3 mars 2011. Den skulle slå vakt om en huMina tjugosju år med flyktingfrågan och hur jag kom fram till … | 79

man asylpolitik och ge större möjligheter till arbetskraftsinvandring och ökade möjligheterna för asylsökande flyktingbarn att få stanna.
Ett annat syfte var att hålla Sverigedemokraterna
borta från allt inflytande över migrationspolitiken.
Min hypotes är att det här någonstans uppstod ett
område präglat av ”alla mot SD”, där konflikter spelades ner för den goda sakens skull.
En fixering vid att ”inte gynna SD” uppstod.
De politiska journalisterna hittade få politiker som
talade sig varma för reglerad invandring, eller som i
debatten om papperslösas utvidgade rättigheter hade
en avvikande uppfattning eller som satte den markant
ökade invandringen från 2013 och framåt i relation
till statsfinanserna eller välfärdssystemets hela utformning.
Sannolikt löper reportrar en risk att bli misstänkliggjorda och anklagade för att driva en egen agenda
om de ställer kritiska frågor kring ett område där de
flesta politiker kommit överens om att frid ska råda.
Bristen på konflikt hämmade de politiska journalisterna.
Allt är mänskligt begripligt, och Syrienkrigets omfattning var svår att förutse, men av medier krävs relevans och balans och konsekvensneutralitet även i
känslostarka lägen. Varje individ på flykt väcker berättigad empati. Men av politiker och medier krävs
också rationalitet. Trots att Sverige har en av riksdagen beslutad reglerad invandring blev det svårt att
problematisera flyktinginvandringens kostnader, volym och regelverk.
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Jag ger några exempel på brister i mediernas bevakning och redovisar sedan några funderingar kring
hur de uppstod.
1. Det skapades ett debattklimat där statsminister
Fredrik Reinfeldt blev hudflängd för att han påpekade
att de alarmerande arbetslöshetssiffrorna till stor del
berodde på utrikes föddas brist på arbete. (Arbetslösheten bland infödda är under fem procent och bland
utrikes födda en bit över 20 procent.) Reportrar borrade sällan i vad statsministern såg utan fokuserade
på det politiska spelet och indignationen från andra
spelare.
Likadant blev det när migrationsminister Tobias
Billström använde ordet ”volymer” i samband med
ett resonemang om invandring. Han blev så småningom uppläxad av Fredrik Reinfeldt och möttes av
ett krav på avgång från Stefan Löfven. Också SVTreportern Mats Knutson fick skoningslös kritik för att
han ställt frågan: Hur mycket invandring tål Sverige?
Hos både politiker och reportrar tycktes intresset
för sakfrågorna vara nära noll. Formuleringar och det
politiska spelet var allt.
2. Rasist blev ett modeord. En beteckning med 30talsklang och associationer till det största brottet i
mänsklighetens historia, Förintelsen. Det kom att användas även på andra företeelser.
Allt från modest kritik mot migrationspolitikens
utformning över sådant som borde kallas invandringskritiskt, invandringsskeptiskt till främlingsfientligt.
Nyanseringar var att gå SD till mötes, ”att fiska i
grumliga vatten”.
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3. Fredrik Reinfeldts tal om öppna hjärtan i augusti 2014 fick för lite ljus. Vad var det han såg? Kanske att migrationen nått de högsta nivåerna sedan Bosnienkriget? Och att det skulle kosta. Han grillades
inte tillräckligt om kostnaderna, åtgärderna. Först efter valet kom Moderaterna ut.
Och alla partier utom SD lyckades låta bli att säga
något substantiellt om migration eller integration före
valet. Fick de rätt frågor från journalisterna? Först efter valet blev det dags att erkänna problemen.
4. Stefan Löfvens mantra i valrörelsen var: ”Sverige
håller på att gå sönder”. Han blev aldrig pressad på
vilka grupper det är som glider isär, vilka de fattiga
och arbetslösa till stor del är. Han ville inte och tvingades inte heller att tala om den underklass med etniska förtecken som nu formeras.
5. Migration och integration behandlades inte av
medierna som andra politikområden. Några hundra
miljoner mer till försvaret analyserades och diskuterades intensivt i medierna och talarstolarna. På migrationens och integrationens område har miljardbelopp
i utgiftsökningar passerat och det har på sin höjd genererat en gäspning eller en bortvänd blick från reportrarna.
Inte bara regeringarnas budgetar skärskådades för
lite. Även SD:s budgetförslag hösten 2014 fick för lite
genomlysning. Hur menar ni att en 90-procentig
minskning av invandringen ska uppnås? Vilka internationella konventioner måste vi frånträda? Vilka nationella lagar eller förordningar ska ändras? Hur
många kronor ger det och inom vilken tidshorisont?
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Nu är det annorlunda. När vårens ändringsbudget
presenterades av Magdalena Andersson den 13 mars
2016 hade proppen gått ur.
Frågor om invandringens kostnader haglade.
Mycket belystes även om det ännu finns några vita
fläckar. Påståendet att invandringen är lönsam (vilket
den förstås inte behöver vara för att vi ska ta emot förföljda människor) är bara i början av att granskas.
Analysen handlar om på hur lång sikt och vid vilken sysselsättningsgrad det uppstår balans. Enligt
vissa forskare är det vid 72 procents sysselsättningsgrad för utrikes födda vilket inte nåtts på decennier.
Nu går vi in i en tid då budgettaket hotas, biståndsbudgeten rustas ner och det varje år till exempel behövs resurser motsvarande två till tre statliga kulturbudgetar för att ta hand om ensamkommande, huvudsakligen afghanska tonårspojkar.
6. Allt för ofta har asylregler framställt som naturlagar utan att reportrar problematiserat. Det har naturligtvis aldrig varit så att alla andra länder utom
Sverige hade ett val. I åratal har andra länder frångått
reglerna, ägnat sig åt signalpolitik, ibland avskyvärd,
ibland väl avvägd för att skapa en hållbar politik.
Anledningen är förstås att FN:s konventioner är ett
ramverk som går att tolka på olika sätt. I Sverige styrs
migrationen av FN-konventioner, men också av EUdirektiv och framför allt en generös nationell tilläggslagstiftning. Här hade också behövts en bättre rapportering.
Hur blev det så här? Om vi bortser från politiken
ett tag så tänker jag följande om journalistens yrke.
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1. Migration handlar om en ”svag grupp”, onekligen värd stor empati. Journalister är fostrade (åtminstone förr) i konsekvensneutralitet men också i att föra
svaga gruppers talan. Detta kan tyvärr göras reflexmässigt, utan eftertanke, och med en mekanisk dramaturgi: folket mot herrarna.
Där finns också en bekräftelse att hämta, en frestelse att vara hjälte, en kämpe på den goda sidan, vilken den nu är. Men det är inte mediernas uppgift att
vara på den goda sidan med automatik.
Strävan efter sanning, relevans, balans och konsekvensneutralitet kan räcka.
2. Frånvaron av myndigheternas perspektiv. Vi ska
höra alla parter. Men ibland kommer inte alla till tals.
Vilket jag såg exempel på när jag i min bok 2007
granskade rapporteringen om apatiska barn, den
ögonsjuka flickan Nadina och den till Turkiet utvisade turkiska familjen Gumuscu (som använde det
kurdiska namnet Sincari).
Det finns hos reportrar många gånger en fixering
vid rikspolitikers utsagor och ett underskott av koll på
den kunskap och makt som finns hos myndigheter.
3. Mediernas sedvanliga förtjusning över det politiska spelet framför sakfrågor. Se exemplen ovan.
4. Vilka är journalisterna?
En ältad fråga som i längden sannolikt har relevans. Vi som arbetar i riksmedier bor sällan i de områden där integrationens svårigheter är märkbara i
vardagen. Där både infödda och invandrare ser effekterna av långvarigt socialbidragsberoende, hög arbetslöshet, dåliga skolresultat, otrygghet och kriminalitet.
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Även reportrar är människor och ibland alldeles
för närsynta. Som när Aftonbladets Fredrik Virtanen
rapporterar att han minsann inte ser spår av någon
flyktingkris på Södermalm i Stockholm.
5. Psykologiska, allmänmänskliga mekanismer.
Det finns alltid ett motstånd att gå emot strömmen.
Få vill skapa dålig stämning på redaktionen. Det kan
vara en reell svårighet för politiska reportrar att ställa
kritiska frågor på ett område där det råder konsensus
över blockgränsen.
Förhoppningsvis blir nu migrationen ett politikområde som andra. Eller har redan blivit det. Svängningen går fort.
Synen på hur medierna skött sig är kluven.
Till exempel om svenska folket har förtroende för
medierna eller inte.
Förra kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth intervjuades med maken i P1:s Studio Ett den 21 mars
2016 sedan de uttalat sig i ett stort reportage i DN.
De torgförde en skeptisk syn på medierna som jag
bara delar i mycket begränsad utsträckning. Men en
inkallad tillträdande programdirektör på SVT, Jan Helin, tidigare publisher och chefredaktör på Aftonbladet, går för långt i sin ambition att försvara medierna.
Han tar till brösttoner och refererar till forskning
som förutom att den är mycket ålderstigen inte tar
upp frågan om mediernas behandling av just migrations- och invandringsfrågor utan enbart frågan om
förtroendet för medierna i allmänhet.
Jan Helin uttrycker en föga ödmjuk hållning.
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Det finns anledning till reflektion för alla medier
över hur olika sakfrågor och opinioner speglats inte
minst med tanke på att uppåt en femtedel av befolkningen säger att de i val skulle rösta på ett parti med
nazistiska rötter. Vilken frustration uttrycker detta?
Kunde vi ha gjort något annorlunda?
Statsvetaren Peter Esaiasson försökte på DN Debatt påminna om att SOM-undersökningarna från
Göteborgs universitet faktiskt visar att den generösa
flyktingpolitiken aldrig haft ett aktivt majoritetsstöd
bland medborgarna.
En tidsserie från 1990 och framåt visar vid samtliga 25 mättillfällen att det är fler som önskar en restriktiv politik än som önskar en generös politik. På
DN Kultur beskrivs Peter Esaiasson som en mörkrets
man av en av sidornas mest tongivande och frekventa
skribenter, professor Stefan Jonsson.
En fråga formulerad av Peter Esaiasson är värd att
citera:
”Hur gick det till när den demokratiska lyhördheten sattes på undantag?”

Och hen som inte vågade skriva i den här boken, alternativt blev stoppad av sin redaktionsledning, vad
ska man tänka?
Hur skulle jag själv gjort om jag varit kvar på DN?
Kanske hade jag tigit, kanske inte. Och du?
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Ulf Bjereld*

Medierna och flyktingfrågan. Om svårigheten att
kombinera opartiskhet med
ett värnande av demokratins principer
Måndagen den 21 mars 2016 medverkade makarna
och de tidigare moderata toppolitikerna Ulf Adelsohn
och Lena Adelsohn Liljeroth i ett uppmärksammat inslag i radioprogrammet Studio Ett i P1. Inslaget hade
sin bakgrund i ett större reportage av journalisten
Björn af Kleen i Dagens Nyheter, där makarna
Adelsohn anklagat svenska medier för att medvetet
förtiga fakta om invandringen. I Studio Ett ombads de
nu komma med konkreta exempel på fakta som förtegs. Ulf Adelsohn svarade utan att tveka:
Senast i dag kunde jag konstatera, senast i dag, att en
stor undersökning som gjordes av Sveriges Television
igår som visade att nästan 69 procent stödde regeringens
nya flyktingpolitik, den har inte nämnts i vare sig Dagens
Nyheter eller Svenska Dagbladet i dag.

*

Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och
ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet.
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Bakgrunden till Adelsohns svar var att Sveriges Television låtit analysföretaget Novus undersöka svenska
folkets inställning till de förslag om en mer restriktiv
flyktingpolitik som den rödgröna regeringen lanserade i november 2015. Novus undersökning slogs upp
stort i Sveriges Television och gav bilden av att den
hårdare flyktingpolitiken hade ett starkt stöd i svensk
opinion. Adelsohn hävdade att Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet inte rapporterat om denna nyhet.
Han återkom flera gånger i inslaget till händelsen och
betecknade den som ”ett utmärkt exempel” på hur
svenska medier förteg fakta om invandringspolitiken.
Problemet med Ulf Adelsohns exempel var bara att
det var felaktigt. Både Dagens Nyheter och Svenska
Dagbladet hade rapporterat om Novus undersökning,
redan samma dag som den blev känd. Dagens Nyheter
hade använt rubriken ”Stort stöd för skärpta asylregler”, och Svenska Dagbladet rubriken ”Två av tre
svenskar står bakom nya flyktingpolitiken.”
Ulf Adelsohn hade således helt fel. Han hade utgått
från respektive tidnings pappersupplaga. I sin övertygelse om sin tes riktighet hade Ulf Adelsohn bortsett
från möjligheten att Dagens Nyheter och Svenska
Dagbladet publicerat nyheten i sina digitala upplagor.
Berättelsen om Ulf Adelsohns och Lena Liljeroth
Adelsohns uttalanden illustrerar på ett utmärkt sätt
den polarisering som finns i debatten om svenska mediers rapportering om migration och om invandringspolitik. Vid den ena ytterlighetspolen – med den främlingsfientliga sajten ”Avpixlat” som en huvudaktör –
sprids bilden av svenska massmedier som konsekvent
och målmedvetet döljer de problem och hot som på88 | Ulf Bjereld

stås följa med ökad invandring. Problemen kan röra
ökad brottslighet, kvinnoförtryck eller höga ekonomiska kostnader. Skälen till att medierna ger en så förljugen bild av invandringens negativa sidor påstås
vara att journalister oftare än andra sympatiserar med
de rödgröna partierna, alternativt att journalisterna
skräms till tystnad av redaktionsledningar med rödgröna sympatier.
Vid den andra polen ges i stället en bild av att
svenska medier i sin rapportering om migration och
invandring ger en bild av kris och hot mot Sverige.
Medierna påstås gulla med Sverigedemokraterna genom att bjuda in dem till varje debatt som behandlar
flyktingpolitiken och för att inte tillräckligt kritiskt
granska partiets verksamhet. Orsaken till denna skevhet i bevakningen skulle vara medielogikens räckvidd
(fokus på hot och dåliga nyheter) och en osäkerhet
över hur man utifrån journalistikens grundregler om
saklighet och opartiskhet bevakar ett parti som av
många uppfattas som rasistiskt eller till och med fascistiskt.
I april 2016 publicerade Dagens Nyheter en undersökning från Ipsos där 75 procent av de tillfrågade
sade sig ha stort förtroende för Sveriges Television, 73
procent sade sig ha stort förtroende för Sveriges Radio
och 50 procent sade sig ha stort förtroende för Dagens
Nyheter. Endast 4 procent sade sig ha stort förtroende
för hatsajten Avpixlat. Det är svårt att tolka resultaten
på annat sätt än att Avpixlat inte förmått utmana traditionella medier med avseende på förtroende. Resultaten stämmer också väl överens med vad vi redan vet
från valundersökningar och från Medieakademin –
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medborgarnas förtroende för public service och för
morgontidningar hävdar sig bra i förhållande till medborgarnas förtroende för olika samhällsinstitutioner.
Samtidigt vet vi genom mätningar från SOM-institutet att upp till 60 procent av de tillfrågade anser att
svenska medier inte berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring. Men i så fall är
det bristande förtroendet inte tillräckligt starkt för att
påverka grundförtroendet för Sveriges Television,
Sveriges Radio eller Dagens Nyheter. Det skulle också
vara intressant att se resultaten från frågor som till exempel ”Anser du att svenska medier inte berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med dagens
tonårskultur, industrins klimatpåverkan eller bankernas vinstmarginaler?”. Frågan tenderar att mäta två
fenomen samtidigt: misstro till medierapportering om
ett fenomen och uppfattning om fenomenet i sig. De
som är mest negativa till flyktingmottagning är också
mest misstänksamma mot medierapporteringen.
Debatten om medierapporteringen kring migration, invandring och flyktingmottagning blir ofta engagerad och väcker starka känslor. Jag märker själv
att när jag skriver något på min blogg om traditionella
vänster-högerfrågor (till exempel skatter, löner, den
offentliga sektorns storlek) så får jag inte alls lika
många läsare eller lika många kommentarer som jag
får om jag skriver om asyl- och flyktingpolitik. Varför
väcker dessa frågor så starkt engagemang?
På senare år talas det allt oftare om att den minskade polariseringen längs vänster-högerskalan har ersatts av en ökad betydelse för en frihetlig-auktoritär
åsiktsdimension i svensk politik. Den frihetlig-aukto90 | Ulf Bjereld

ritära dimensionen kallas också för GAL-TAN-dimensionen, där GAL står för Grön-Alternativ-Liberal
(Green-Alternative-Libertarian) och där TAN står för
Tradition-Auktoritär-Nationalistisk (Tradition-Authoritarian-Nationalist). Dimensionen rör värden som å
ena sidan tradition, familj, religion, nation, disciplin
och lag och ordning och å andra sidan värden som tolerans, alternativa livsstilar, normbrytande och individualitet. Bland de politiska sakfrågor som brukar förknippas med den frihetlig/auktoritära dimensionen
återfinns flykting- och invandringspolitik, feminism/
jämställdhet, miljö/hållbar utveckling, försvarsfrågor
och frågor kring brott och straff. Längs denna dimension har Sverigedemokraterna länge positionerat sig
närmast den auktoritära polen, de övriga sju partierna
har i varierande utsträckning positionerat sig närmare
den frihetliga polen.
Det råder osäkerhet om huruvida vänster-högerdimensionen genom industrisamhällets utfasning är på
varaktig nedgång eller om den och GAL-TAN-dimensionen på sikt kommer att gå ihop. Det vi vet är att vi
i dag lever i en individualiserad tid där frågor kring
identitet, livsstil och rättigheter tenderar att prägla debatten.
Hur faller då mediernas rapportering om flyktingar och migration ut i förhållande till de båda motpoler som skisserades ovan? I studien ”Ordval som
avgör. En undersökning av dagstidningarnas avhumaniserande retorik av flyktingar”1 granskas nyhetsrapporteringen kring flyktingar i Aftonbladet, Dagens
1)

Sirin Kara & Torsten Kjellgren, Tankesmedjan Tiden. Analys nr 1, 2016.
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Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet under två
veckor i november 2015. Författarna visar hur flyktingsituationen beskrivs som ett ”hot” eller som ett
uttryck för något ”främmande”, till exempel genom
att kopplas ihop med terroraktioner: ”Terrordåden i
Paris, i kombination med flyktingkrisen, kan därmed
innebära slutet på Schengen och passfriheten i EU”.2
Eller: ”I början av oktober uppgav TT att antalet
misstänkta terrorister och spioner som anländer till
Sverige ökat dramatiskt i samband med flyktingkrisen.”3
Rapporten visar också hur flyktingsituationen avhumaniseras genom att gestaltas i termer av ”strömmar” och ”flöden” som måste ”kontrolleras”, som till
exempel ”kontrollera migrantströmmarna”4 och ”Vi
har inte kontroll över vilka som kommit in i landet
och varför”.5 Eller ”Flyktingarna strömmar in i landet
och det syns inga tecken på att de asylsökande skulle
bli färre.”6 Migranter som ”främmande” åskådliggörs genom följande citat (från flyktingläger på den
grekiska ön Lesbos): ”Fem andra män med aggressiva
röster i svarta skinnjackor vrålar på arabiska att folk
måste sätta sig, vevar med armarna och allt känns förvirrat och aggressivt.”7
Studien ger således flera exempel på ett avhumaniserat ordval i nyhetsrapporteringen och på hur flyk2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dagens Nyheter 21 november 2015.
Svenska Dagbladet 17 november 2015.
Aftonbladet 12 november 2015.
Expressen 12 november 2015.
Aftonbladet 19 november 2015.
Svenska Dagbladet 12 november 2015.
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tingfrågan förknippas med terrorism och främlingskap. Däremot gör den naturligtvis inga anspråk på
att generalisera till mediebevakningen av flyktingfrågan i sin helhet, hur bevakningen utvecklats över tid
eller hur den förhåller sig till mediebevakningen i andra länder. I en intressant studie jämför i stället Johanna Skölling medierapporteringen om flyktingmottagning i svenska Dagens Nyheter och i danska Jyllands-Posten.8 Resultaten visar att Dagens Nyheter
under perioden 2–9 september 2014 publicerar fler
nyhetsinslag som är positiva till flyktingmottagning
och fler nyhetersinslag som väcker medkänsla med
flyktingar än vad Jyllands-Posten gör. Enligt Skölling
appellerar Dagens Nyheter till läsarnas känslor till exempel genom intervjuer med människor på flykt: ”Vi
tvingades lämna vår dotter”, ”Finns det något hopp
för oss” eller ”Är det några som lyssnar till våra protester”. Danska Jyllands-Posten lägger i något större
utsträckning fokus på de kostnader som flyktingmottagningen för med sig: ”De mange tusinder migranter,
der ventes att søge asyl i Tyskland har tvunget landets
regering til at stikke hånden dybt i pengekassen endnu
en gang”.9 Sköllings resultat kan diskuteras i ljuset av
att den svenska opinionen är mer positivt inställd till
invandring och flyktingmottagning än vad den
danska opinionen är. Den svenska flyktingpolitiken

8)

9)

Johanna Skölling, (2016) ”Flyktingkrisen” En jämförande studie av
svensk och dansk medierapportering om flyktingmottagning. Examensarbete i statsvetenskap. Statsvetenskapliga institutionen. Göteborgs universitet.
Skölling (2016) s 21.
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var också åtminstone fram till november 2015 betydligt mer generös än dansk flyktingpolitik.
Resultaten pekar således åt lite olika håll. Det är
inte så konstigt. De studier som genomförts är begränsade och det finns inget självklart facit över hur nyhetsrapporteringen bör bedrivas. Hur skall medierna
kombinera grundläggande journalistiska nyhetsrapporteringsprinciper om opartiskhet och saklighet med
ett värnande av demokratins principer i frågor om
asylrätt, humanitära värden och främlingsfientliga eller rasistiska politiska partier?
Ett exempel på hur man inte skall göra stod redaktionsledningen för SVT Agenda för i oktober 2012
när man i samband med en partiledardebatt formulerade frågan Hur mycket invandring tål Sverige? Frågeformuleringen vilade på förutsättningen att invandring är en belastning. Det är svårt att tänka sig något
annat politikområde där frågan skulle ha ställts på
motsvarande sätt. Så vore till exempel Hur mycket
jämställdhet tål Sverige? en otänkbar fråga. Eller Hur
mycket klimatåtgärder tål Sverige?
Ledningen för Agenda försvarade sig med att frågan
var tillspetsad och kunde besvaras på många vis, ”Hur
mycket som helst! Ingen alls! Eller allt däremellan…”.
Men poängen är ju inte att frågan kan ha många olika
svar. Poängen är att frågan ställs på ett sätt där det tas
för givet att invandring är något negativt (”tål”) och
därigenom utgår från det som skulle bevisas. Genom
att kopiera Sverigedemokraternas språkbruk och problemuppfattning abdikerade Agenda från sitt journalitiska ansvar och bidrog aktivt till att flytta fram Sverigedemokraternas position i samhällsdebatten.
94 | Ulf Bjereld

Länge föreföll det som att svenska medier drogs
med dåligt samvete för sitt sätt att bevaka Sverigedemokraterna och flyktingpolitiken. Sverigedemokraterna uppfattades som en sorts ”underdog”, eftersom
partiet var impopulärt och övriga partier vägrade
samarbeta med dem. Men medierna skall bevaka och
kritiskt granska Sverigedemokraterna på samma sätt
som man bevakar och kritiskt granskar andra partier.
Inte anamma deras språkbruk eller låta Sverigedemokraternas verklighetsuppfattning styra frågeställningarna.
Sammanfattningsvis är mitt intryck att nyhetsrapporteringen i svenska medier om migration och flyktingmottagning i alltför stor utsträckning präglats av
katastrofjournalistik. Situationen i till exempel Syrien
och för de människor som flyr krigets fasor kan naturligtvis på goda grunder beskrivas som en katastrof.
Men när katastroftänkandet överförs även till Sverige
och till svensk flyktingmottagning går det fel. Vedermödorna för enskilda människor på flykt kommer i
skymundan för de ansträngningar som det svenska
mottagningssystemet hade att hantera. Jag välkomnar
forskningsinsatser som belyser nyhetsrapporteringen i
samband med svensk flyktingmottagning under senare år.
Det finns en spänning inbyggd i Sveriges Radios
programregler om opartiskhet och denna spänning
har förstärkts genom Sverigedemokraternas framgångar i opinionen. Å ena sidan skall sändningarna
enligt programreglerna vara opartiska i betydelsen att
medarbetarna ”inte tar ställning” i kontroversiella
frågor. Å andra sidan skall programverksamheten
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som helhet just ta ställning för t ex demokrati och alla
människors lika värde och mot rasism. Eftersom Sverigedemokraterna är ett parti som många uppfattar
just som rasistiskt och som inte respekterar alla människors lika värde blir bevakningen av partiet inte helt
lätt att hantera för Sveriges Radio.
Opartiskheten är inget enkelt begrepp. De allra
flesta sluter intuitivt upp bakom formuleringen att nyhetsrapportering skall vara opartisk. Men i debatten
menar vi oftast väldigt olika saker när vi talar om
opartiskhet. Därigenom reduceras begreppet opartiskhet till ett mantra, ett uttryck som ständigt upprepas men sällan eller aldrig ifrågasätts.
Digitaliseringen och framväxten av sociala medier
utmanar normen om den opartiska journalistiken.
Traditionell journalistik – baserad på opartiskhet och
objektivitet – får allt svårare att hävda sig. Mångfalden i nyhetsrapporteringen gör opartiskheten mindre
efterfrågad. Och vad är en ”opartisk” rapportering i
dag? Jo, en ointressant ”view from nowhere” – en röst
från ingenstans – menade till exempel medieforskaren
Jay Rosen från New York University i the Economist
för en tid sedan. I stället lyfts transparensen – genomsynligheten – fram som vår tids objektivitet. I vårt digitaliserade, individualiserade och subjektiviserade
samhälle med ett helt nytt medielandskap kommer
objektivitetsprincipen att lägga en starkare tyngdpunkt på transparens och mångfald, och mindre på en
strävan efter att ”inte ta ställning”.
Så medierna borde våga problematisera sin egen
användning av begreppet ”opartiskhet” och öppna
upp för en bredare diskussion om vad som är ”objek96 | Ulf Bjereld

tivitet” i vår tid. Det gäller att inte kasta ut barnet med
badvattnet. Ulf Adelsohn får gärna fortsätta att berätta sina minnesbilder i Sveriges Radio, även om de
inte stämmer med verkligheten. Om tillräckligt många
andra röster hörs, kommer sanningen ändå att
komma fram.
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Andreas Johansson Heinö*

Nu förändras migrationsrapporteringen – men
klarar medier skildra
mångkulturen?
Till de mer besynnerliga inslagen i det svenska medielandskapet hör den frenesi med vilken flertalet av de
allra mest framträdande journalisterna dömt ut sin
egen kårs förmåga att hantera invandringsrelaterade
frågor.
Redan 1996 påstod Jan Guillou att ”all vettig journalistik i ämnet invandrare och brott” hindrades av en
”politisk moral, att förtiga olämpliga fakta”. Ett decennium senare beskrev Janne Josefsson oförmågan
att ”seriöst och trovärdigt” beskriva ”vilka oerhörda
problem som finns i ett mångkulturellt samhälle” som
”det största journalistiska sveket som min generation
journalister genomfört i det här landet” (Helsingborgs Dagblad 10/2 2008). Och förra året hävdade
Lasse Granestrand att integrations- och migrationsfrågor ”gravt misskötts” av ”en stor del av journalistkåren” (SvD 4/12 2015).
*

Andreas Johansson Heinö är fil dr i statsvetenskap. Hans avhandling
handlade om hur mångkultur påverkar demokrati. Han är i dag verksam
som förlagschef på Timbro.
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Självkritiken stannar emellertid inte vid det dåliga
hantverket utan inkluderar också anmärkningsvärda
bekännelser. Janne Josefsson har bekänt att han ”var
med om att man svartlistade folk” (HD 10/2 2010).
Stina Dabrowski hänvisade i en debatt till en ”konsensuselit som misstänkliggör personer som vågar ha
kritiska åsikter (SVT Agenda 14 april 2013). Ännu
längre går den tidigare DN-journalisten Gunnar Sandelin som tillsammans med etnologen Karl-Olov
Arnstberg skrev boken ”Invandring och mörkläggning”, fylld till bredden av mer eller mindre välgrundade påståenden om journalisters avsiktliga tillrättalägganden av verkligheten. Och när Sakine Madon i
sociala medier efterfrågade journalisters erfarenheter
av att skriva om Sverigedemokraterna fick hon ett fyrtiotal svar från journalister som vittnade om att de på
olika sätt upplevt sig tvingade att censurera sin skildring av SD och/eller invandringsrelaterade frågorna.
Även politiker har instämt i bilden av journalistikens tillkortakommanden. ”Jag tillhörde lögnarna”,
skriver Birger Schlaug och hänvisar till en ”outtalad
överenskommelse mellan politiker, journalister och
tyckare att inte säga sanningen om det framväxande
mångkulturella samhället”. Jasenko Selimovic har
hävdat att ”journalister slutade ställa vissa frågor” av
”rädsla för att beskrivas som rasister” (DN 11/1
2016).
Det är inte självklart hur man bör förhålla sig till
dessa uttalanden. Å ena sida tycks de bekräfta en invandringskritisk föreställning om en politiskt korrekt
norm med strikta tabun kring invandringsfrågor. Var-
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för annars all denna rök, om det inte brinner någonstans?
Å andra sidan är det ett kuriöst faktum att det är
just de mest namnkunniga journalisterna, med tillgång till de allra största arenorna, som leder klagosången. Det inledande citatet av Guillou är exempelvis
hämtat från den specialbilaga om invandring som han
gjorde åt Aftonbladet 1996. Givet allt vi vet om Guillou och Josefsson och dess likar är det heller inte uppenbart att uppgörelserna ska sorteras in under rubriken självkritik. Snarare tycks kritik av journalistkårens ängslighet inför invandringsfrågor vara ämnad
att belysa de modiga undantag som de själva utgjort.
Oavsett hur det är med den saken kan enskilda
journalisters vittnesmål vare sig belägga eller vederlägga generella påståenden om ett helt lands mediebevakning. Men den ihärdighet med vilken kritiken har
formulerats, och den frekvens med vilken den återkommer, säger något intressant om Sverige, medierna
och invandringen.
***
Goda nyheter är inga nyheter. Och bra journalistik är
inget ämne för en essä som försöker kritiskt betrakta
mediernas förmåga att hantera invandringsfrågor. Det
är misstagen som hamnar i skottlinjen. Och det är naturligtvis omöjligt att avgöra hur representativa dessa
är. Jag har å yrkets vägnar följt invandringsfrågor i
svenska medier med viss noggrannhet det senaste decenniet och därtill i efterhand försökt bilda mig en
uppfattning om de föregående fyra decennierna. Det
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totala materialet är alldeles för stort för att låta sig
summeras i generella termer.
Men ibland bär enskildheterna spår av återkommande mönster. När Israels ambassadör i Studio Ett,
vintern 2015, upprepade gånger fick frågan vilket ansvar judarna hade för antisemitismen, från en erfaren
radiojournalist, kom ursäkten lika snabbt som kritken. Ett glasklart övertramp hade begåtts men ursäkten var omedelbar och utan reservationer.
Överlag är svenska medier pålitliga när det gäller
låg tolerans för rasism, vaksamhet mot främlingsfientlighet och starka normer om ett restriktivt förhållningssätt till att i onödan synliggöra människors kollektiva identiteter.
Likaså finns en strävan efter saklighet när det gäller granskning av politiska förslag, även på invandringsområdet. Visst fanns det en påtaglig ambivalens
exempelvis inför Sverigedemokraterna under 2000talets första decennium. Men från och med inträdet i
riksdagen 2010 så har, åtminstone med undantag för
kvällspressen, svenska medier levt upp någorlunda väl
till idealen om opartiskhet och saklighet när det gäller
bevakningen av SD.
De stora problemen gäller skildringen av det mångkulturella samhället. Inte så mycket för att det skulle
skönmålas eller svartmålas, båda avarterna förekommer regelbundet, men dominerar inte utbudet. Däremot är skildringarna torftiga och endimensionella.
Det finns en medvetenhet om att man ständigt tenderar att fastna i banala bekräftanden av vi- och domgemenskaper – vi svenskar och dom invandrarna.
Men man drar fel slutsatser av denna.
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Vid ett besök på ett bageri i Växjö våren 2012 intervjuades dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt
av TT, som ville ha en kommentar till att Stefan Löfven hävdat att Sverige hade massarbetslöshet. Inte
korrekt, svarade Reinfeldt. ”Om man tittar på etniska
svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet.”
Ordet ”ethnicity” ger i april 2016 omkring
2 170 000 träffar på Google Scholar som är Googles
sökverktyg för akademisk litteratur. Att begreppet
saknar laddning i en akademisk kontext utesluter naturligtvis inte att politiska motståndare eller opinionsjournalister kan ställa sig kritiska till ordvalet. Men
kritikstormen mot Reinfeldt tog sig även in på nyhetsplats.
I Svenska Dagbladet gavs Reinfeldts uttalande
”rött ljus” under rubriken ”faktakollen”. Eftersom
det inte finns någon statistik över etnicitet i Sverige
var det fel av Reinfeldt att använda begreppet, menade SvD. (SvD 16/5 2012) Och under rubriken ”Reinfeldt får stöd av SD” hävdades i Dagens Nyheter
(16/5 2012) att ”etnicitet är ett begrepp som ofta används av extremhögerpartier som Nationaldemokraterna och det nazistiska Svenskarnas parti”.
Citatet är inte direkt lögnaktigt. Det är sant att extremhögerpartier gärna pratar om etnicitet, eftersom
etnisk tillhörighet är avgörande i deras politiska förslag. Däremot är det grovt vilseledande att i sammanhanget framhålla marginella extrempartier. Det hade
varit olämpligt även i en opinionstext. I en nyhetstext
är det närmast förargelseväckande.
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Här handlade det inte om ett enskilt misstag. Här
handlade det om likartade reaktioner över hela landets redaktioner, inklusive de största. Hur var det
möjligt?
***
Journalister är i första hand ett symptom på det samhälle de lever i. Tondövhet för religion är exempelvis
ett problem för svenska, inte amerikanska, journalister. Det finns ingen specifik journalist-faktor som gör
att människor i medier är mindre benägna än andra att
förstå vissa sociala eller kulturella fenomen. Den enklaste förklaringen är istället att det i Sverige faktiskt är
möjligt att vara verksam som journalist utan att konfronteras med religiösa människor annat än i extraordinära sammanhang. Rapporteringen om Knutbyhändelserna 2004 är ett illustrativt exempel där även
journalister som ansträngde sig tycktes ha genuint
svårt att avgöra i vilken utsträckning Knutbyförsamlingen var representativ för den nästan 100 000 medlemmar stora Pingstkyrkan.
Motsvarande distans till ett så allmänmänskligt fenomen vore otänkbart i nästan alla andra länder. Inte
för att svenska journalister är sämre, utan för att de är
svenskar och därmed verkar i ett i ovanligt hög utsträckning sekulariserat samhälle. Varje land har den
journalistik det förtjänar.
Det är i ljuset av detta vi ska förstå den osäkerhet
med vilken människors etnicitet och nationalitet ofta
skildras medialt. Ängsligheten vittnar om den monokultur inom vilken svensk journalistik avlats fram.
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Detta är allmänmänskliga, triviala fenomen. De är
också övergående, framtidens journalister växer upp i
ett annorlunda Sverige än tidigare generationer och
kommer på många sätt vara bättre rustade, av den
enkla anledningen att de levt i ett annat samhälle.
Men journalister lever också i symbios med politiken. Det har i praktiken varit omöjligt att frånkoppla
invandringen till Sverige från den svenska invandringspolitiken, omöjligt att separera det mångkulturella samhällets konvulsioner från integrationspolitiken. Varje skildring av samhället som på något sätt
berör invandrare tolkas omedelbart in i en politisk
kontext där åsikter om invandring är den avgörande
vattendelaren.
Det vore harmlöst om det varit välgrundade uppfattningar om invandringens förutsättningar och konsekvenser som legat till grund för värdeomdömen om
invandringspolitiken. Men så enkelt har det inte varit,
snarare tvärtom.
Invandringsfrågans särställning i svensk politisk
debatt – som illustreras såväl av att den periodvis aktivt motats bort från den politiska dagordningen, liksom med den kraft den sedan 2015 seglat upp som
den kanske mest dominerande sakfrågan någonsin i
Sverige – har emellertid inte omöjliggjort ett hederligt
journalistiskt arbete. Det har skrivits och producerats
alltför många högkvalitativa artiklar och reportage
för att med kraft motbevisa tesen att det skulle ha varit förenat med sanktioner. Men invandringsfrågan
har behandlats annorlunda. Den har omgärdats av en
viss nerv. Det har kittlat mer än i andra frågor. Det har
klickats och delats mer på artiklar, vare sig det varit
104 | Andreas Johansson Heinö

opinions- eller nyhetsmaterial, så fort de haft invandringsvinkeln.
Framförallt har invandringsfrågan mer än någon
annan kommit att illustrera, för att inte säga pådriva,
upplösningen av gränsen mellan just opinions- och
nyhetsmaterial. Under 2010-talet har det varit omöjligt att läsa Dagens Nyheter utan att samtidigt vara
medveten om att tidningen också representerar ett
värde, i relation till invandringen. Det har inte handlat
om en politisk linje i traditionell mening – tvärtom
dröjde DN:s ledarsida längre än de flesta med att ta
ställning i konkreta sakfrågor – utan snarare en sorts
markering som mer handlat om identitet och tillhörighet. Man har varit både en arena och en aktör i skapandet av bilden av ett gemensamt vi, som står för tolerans, öppenhet och humanism gentemot människor
som flyr eller flyttar till Sverige, och i kontrast till dem
som vill annorlunda.
En sådan publicistisk linje kan värderas olika. Men
det är omöjligt att inte se hur tidigare så starka normer om konsekvensneutralitet påverkas.
Mitt ärende är inte att moralisera över detta. Kanske är det en önskvärd utveckling, måhända är den
rentav nödvändig. Det finns tveklöst övertygande argument för att inte vilja bekräfta rasistiska verklighetsbilder. Det finns också sakliga argument varför invandring inte är som skatter eller skolor.
Men har man tummat på konsekvensneutraliteten
i den ena änden är det fritt fram att även börja fundera
på effekterna i den andra. Frågan om medborgarnas
förtroende för medierna i invandringsfrågor är infekterad och ingen vet riktigt hur de olika undersökningsNu förändras migrationsrapporteringen – men klarar medier … | 105

resultaten ska tolkas. En fortsatt relativt hög generell
tillit till etablerade medier bryts mot undersökningar
som visar på ett utbrett missnöje med just invandringsfrågorna. Vilka i sin tur lämnar frågan öppen huruvida det är missnöjet med invandringspolitiken som
formar missnöjet med mediernas invandringsrapportering, eller tvärtom.
I sina allra sämsta stunder har journalister tilldelats, eller själva intagit, rollen som något slags stötdämpare för den politiska debatten. Den beryktade
partiledardebatten i Agenda hösten 2012, då ”hur
mycket invandring tål Sverige” var en av huvudfrågeställningarna, visade om inte annat vilken oerhört
stort tilltro många har till de politiska journalisterna,
men också hur lågt förtroendet var för partiledarna.
Bara den som tror att partiernas högsta företrädare är
oförmögna att ge anständiga svar har skäl att uppröras över en enstaka tillspetsad fråga.
***
Parallellt med de etablerade journalisternas föga
smickrande omdömen om sina kollegors förmåga att
skildra invandrarlandets utmaningar finns även
starka uttryck för självkritik på chefsnivå.
Sveriges Television tillsatte tidigare en arbetsgrupp
med uppdraget att ”ta fram en lista på begrepp och
formuleringar kopplade till ”bakgrund/etnicitet”, som
”uttrycker ett inkluderande förhållningssätt”. Syftet
beskrivs vara ”att stärka medvetenheten i mångfaldsfrågor och skapa trygghet i hur medarbetarna kan uttrycka sig inkluderande”.
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Ett första dokument presenterades på SVT Nyheters hemsida i början av 2016. En hel del i riktlinjerna
är odramatiskt. Här ryms självklarheter som varje
journalist redan inser och tillämpar. Ett exempel:
”Men det här innebär inte att privatpersoner kan göra
sig till talespersoner för grupper de tillhör, t ex en iransk
kvinna som säger att för muslimska kvinnor är slöjan
förtryckande.”

Andra inslag i dokumentet stärker däremot bilden av
svårigheterna att finna en meningsfull användning för
mångfaldsbegreppet. Ordet mångfald ligger till grund
för oräkneliga värdegrundsdokument, dialogmöten
och konsultfakturor. I praktiken har det kommit att
ersätta ”kvalitet” i många sammanhang. Där man
förr kunde säga att man eftersträvade kvalitet säger
man nu alldeles för ofta att man eftersträvar mångfald.
Vad det betyder är högst oklart. Tar man språkreglerna på allvar, och de resonemang som dessa vilar på,
så uttrycker dessa ett starkt individualistiskt perspektiv. Ett bärande tema i språkråden är att människor
ska beskriva sig själva. Generaliseringar ska undvikas.
”Bakgrund” får endast anges när någon har blivit diskriminerad. Man ska undvika ord som ”invandrartäta områden”.
Men samtidigt vet vi att just Public Service i andra
sammanhang har gått i spetsen för en mycket radikal
tillämpning av ett representativitetsideal; människor
klassificeras ibland till synes godtyckligt utifrån hudfärg och etnicitet, belastade uttryck som ”rasifierad”
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används oreserverat – projektledaren Sofia Eriksson
på Utbildningsradion motiverade varför ”rasifierad”
var ett villkor för anställning till en tjänst med att företaget ville ”att de som har tolkningsföreträde ska
göra programmet”, och det anges procentmål för hur
många anställda som ska ha en icke-svensk bakgrund.
Som nytillträdd VD sa Hanna Stjärne redan första
veckan att hon ville ”öka mångfalden” på SVT för att
”spegla samhället”. Programbeställaren Helena Olsson har klargjort hur detta ska genomföras:
”Ska vi sätta press på oss själva måste vi kvantifiera. Vi
kan titta på namn, om någon bryter på svenska eller om
det på annat sätt framgår att man har utländsk bakgrund.”

De här två idealen hänger inte ihop. Inget av dem är
heller särskilt konstruktivt om man vill spegla samhället.
Sverige har blivit ett invandrarland. Det betyder
emellertid inte att alla i Sverige är invandrare. Inte är
heller alla svenskar. Självklart ska inte invandrare
framställas som en homogen grupp, begreppsligt åtskild från den svenska majoriteten. Men vad har man
vunnit när man istället försöker hitta ett språkbruk
som gör alla till svenskar?
Sverige är nämligen inte bara ett invandrarland,
utan också ett mångkulturellt samhälle. Väldigt
många har kommit till Sverige i egenskap av att tillhöra en etnisk eller religiös minoritet, väldigt många
definierar sig även i Sverige som delar av en minoritetsgrupp: kurder, muslimer, bosnier, osv. Om man på
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allvar vill skildra samhället som det är, ska vi inte vara
rädda för dessa begrepp.
Under 2012 förekom Reinfeldts uttalande i långt
mer än hälften av alla publicerade artiklar där formuleringen ”etniska svenskar” förekom.
Etnisk mångfald är ingalunda den viktigaste av de
många dimensioner som bär upp mångkulturaliteten i
vårt invandrarland, men den är svår att helt undvika
för den som önskar skildra samhället som det är.
Invandrings- och integrationspolitiken har sakta
men säkert kommit att normaliseras. Ämnena är numera naturliga och återkommande inslag i debatter.
Det är en förskjutning som drivits fram av politiken
snarare än av medierna. Gott så. Det var den lägst
hängande frukten. Helhetsintrycket är att svenska medier idag skildrar migrationspolitiska frågor på ett tillfredsställande sätt.
Det återstår att även förädla en journalistik som
mer frimodigt och mindre neurotiskt kan skildra det
mångkulturella samhället i alla dess delar. Dit har vi
en bit kvar.
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Kristoffer Holt*

”Alternativmedier”?
En intervjustudie om mediekritik och
mediemisstro

Inledning
I detta kapitel presenteras resultat från en intervjuundersökning, genomförd under våren 2016, med 12
personer som på olika sätt är aktiva inom det som
ofta kallas ”alternativmedier”.1 Jag använder citattecken för att markera att själva begreppet är omstritt
och behöver diskuteras. I den svenska debatten har
benämningen under de senaste åren kommit att förknippas specifikt med invandringskritiskt präglade
medier som kännetecknas av ett uttalat oppositionsförhållande gentemot såväl det politiska som det mediala etablissemanget. I den svenska kontexten avser
begreppet alternativmedier:

*

1)

Kristoffer Holt är docent i Medie- och kommunikationsvetenskap, verksam som forskare och lärare vid Institutionen för Medier och Journalistik (MJ), Linnéuniversitetet.
De intervjuade är: Widar Nord (Fria Tider), Mats Dagerlind (Avpixlat),
Ingrid Carlqvist (Dispatch International), Chang Frick (Nyheter Idag),
Vávra Suk (Nya Tider), Thomas Brandberg (Samtiden), Tobias Svensson
(Tobbes Medieblogg), Dan Eriksson (Motgift), Anonym, ”Johan Andersson” (Granskning Sverige), Thoralf Alfsson, Tino Sanandaji och Johan
Westerholm (Ledarsidorna).
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”…en självpåtagen benämning som signalerar ett motsatsförhållande gentemot de traditionella medierna (’gammelmedia’), som av många verksamma skribenter inom
denna sfär anses brista i sin bevakning av samhället genom att till exempel undvika att rapportera om sociala
problem relaterat till invandring” (Holt, 2016, s. 416).

Syftet med intervjustudien är att belysa just kritiken
av de etablerade medierna: Hur ser personer som är
aktiva inom dessa medier på de traditionella journalistiska medierna? Vari består kritiken? Hur resonerar
de om sin egen verksamhet i förhållande till de etablerade journalistiska medierna? Vilka är motiven till att
de engagerar sig? Hur förhåller sig de olika alternativmedierna till varandra? Dessa frågor är, enligt mig,
synnerligen relevanta att ställa i en situation där det är
uppenbart att ett inte obetydligt antal personer i
Sverige tar del av innehåll som publiceras via dessa
kanaler.2 Det är viktigt att varken överskatta eller underskatta deras genomslag, men även om vi inte har
tillförlitliga siffror på exakt hur många som läser Fria
Tider, Avpixlat eller Nyheter Idag regelbundet och
över tid, så är det tydligt att dessa sajter har gjort ett
avtryck i den svenska debatten. Inte minst vittnar de
etablerade mediernas reaktioner gentemot ”alternativmedierna” om att de utgör ett huvudbry och att de2)

Jag har under intervjuerna fått tillgång till en del statistik från Google
Analytics för fyra av sidorna. Jag bad om siffror som visade antal unika
besökare de senaste 30 dagarna: Fria Tider: 1 419 573; Nyheter Idag: 416
214; Avpixlat: 788 282; Motgift: 80 770. Vad dessa siffror egentlgen säger
är dock oklart, eftersom det finns ett antal osäkra faktorer att ta med i
beräkningen. Jag nöjer mig med att nämna dem här som en indikation på
att det i alla fall verkar som att detta är sidor som faktiskt har besökare.
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ras existens framkallar olika typer av reaktioner och
markeringar. Under senare delen av 2015 och våren
2016 har detta blivit allt mer påtagligt.
Det kanske tydligaste exemplet på detta är den debatt som uppstod i samband med knivmorden på Ikea
i Västerås den 10 augusti 2015. Frågan om hur de etablerade medierna valde att hantera uppgifterna om
gärningsmannens ursprung blev då aktuell i relation
till den information som fanns tillgänglig på andra
plattformar, t ex Flashback (Holt, 2016). Efter att
först ha tvekat valde Aftonbladet så småningom att gå
ut med information om gärningsmannens etnicitet
och tidningens dåvarande publisher, Jan Helin, motiverade på följande vis:
”Att inte publicera den i sak tämligen okontroversiella,
men i realiteten laddade, uppgiften att de misstänkta är
eritreaner hade gett avsevärt bränsle åt en av vår tids
stora konspirationer – att media förtiger sanningen.”
(Helin, 2015).

Det intressanta med detta uttalande är att motivet
som angavs inte främst var journalistiskt. Anledningen till att publicera denna information var i realiteten att föregå kritiken från invandringskritiska alternativmedier. Dessa rösters kritik och existens påverkade således de facto Helins agerande. Dessa mediers avtryck syns även genom det sätt som de
traditionella medierna väljer att skriva, eller inte
skriva om dem. Här finns olika förhållningssätt som
pendlar mellan totalt avståndstagande och tystnad till
att bjuda in representanter till debatt. I en intervju
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med Dagens Nyheter den 20 mars 2016 berättade den
tidigare borgerliga kulturministern Lena Adelsohn
Liljeroth att hon tycker att pressen medvetet undanhåller fakta relaterade till problem som har med invandring att göra och att hon brukar läsa Avpixlat
ibland (af Kleen, 2016). Händelsen beskrevs som ett
”avslöjande” och orsakade en hetsig debatt, såväl i
sociala som i traditionella medier.3 Detta är endast ett
exempel av många där frågan har aktualiserats under
våren 2016. Av utrymmesskäl hinner jag inte gå igenom debatten i detalj inom ramen för detta kapitel,
men vi kan, lite grovt, urskilja (minst) två spår:
Det första spåret handlar om hur man ska definiera fenomenet och hur de traditionella medierna ska
förhålla sig till det. Det verkar finnas en osäkerhet
kring frågan om fenomenet överhuvudtaget ska diskuteras (för att detta i sig kan innebära ett slags legitimering) eller om det är bättre att möta företrädare
för, till exempel (och i förekommande fall oftast) Avpixlat, i en debatt. Till exempel valde Dagens Nyheter
att inte hänvisa alls till Nyheter Idag när anklagelser
om mörkläggning (se Frick, 2016) bemöttes (Optiz,
2016). I P1 Studio ett valde man istället att bjuda in
såväl Mats Dagerlind (Avpixlat) som Daniel Poohl
(Expo) till en debatt kring mörkläggning i efterdyningarna av ovan nämnda reportage i DN om makarna Adelsohn. Under debatten dryftades inte minst
frågan om benämningen ”hatsajt” var ett rättvisande

3)

I en debatt i Studio Ett förtydligade hon sin ståndpunkt och menade att
syftet med att läsa Avpixlat främst är för att bilda sig en uppfattning om
hur de tänker och hur de beskriver olika problem.
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ord. Namnfrågan har även aktualiserats i en uppmärksammad krönika i Medievärlden av Mikael
Marklund. Han vänder sig mot själva benäningen ”alternativmedier”:
”Epitetet ’alternativmedia’ skickar fel signaler. I ordet alternativ ligger att något är jämförbart och mer eller mindre utbytbart mot något annat. Det är någon form av
kvalitetsstämpel i ordet. (…) Ett bättre övergripande
namn för dessa sajter kan vara ’konspirationsmedia’ eller ’aggressionsmedia’” (Marklund, 2016).

Marklunds krönika illustrerar en viss osäkerhet kring
vilket förhållningssätt som bör råda (från de etablerade mediernas sida) i de fall då benämningar ändå
måste användas. Det som är tydligt här är att det som
ömsom kallas ”alternativmedier” eller ”konspirationsmedier” onekligen har blivit en realitet som de
traditionella medierna arbetar, lite trevande, med att
förhålla sig till på olika sätt.
Det andra spåret handlar mer om innehållet i den
huvudsakliga kritik som riktas från ”alternativmedierna” gentemot ”gammelmedierna” – att de medvetet
skulle ”mörka” fakta som skulle kunna ge argument
åt en invandringskritisk hållning. Sakine Madons artikel ”Journalister vinklar för att inte gynna SD” (Expressen, 16 jan 2016) och DN:s intervju med makarna
Adelsohn (Dagens Nyheter, 20 mar 2016) illustrerar
detta. Debatten tenderar att köra fast i det empiriska
bevisläget eftersom det i princip är lika problematiskt
att bevisa att systematisk mörkläggning äger rum som
att det inte gör det – för någon som är övertygad om
motsatsen. Det handlar om den enskilda individens
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intention bakom valet att inkludera eller exkludera
viss information i en journalistisk text – och här kan
såväl ambitionen att följa etiska riktlinjer som viljan
att inte gynna ett visst perspektiv spela in. Debatten
lär fortsätta – och detta kapitel är inte ett inlägg i just
den diskussionen.
Anledningen till att jag nämner dessa saker är att
båda dessa spår illustrerar att diskussionen tenderar
att halta och gå på tomgång till följd av såväl kunskapsluckor som en viss begreppslig förvirring: Vilka
specifika sajter är det som avses när vi talar om ”alternativmedier”, ”konspirationsmedier” eller ”hatsajter” och vilka räknas inte in där? Detta klargörs sällan
i samband med att fenomenet diskuteras (eller inte
diskuteras…). Är alla likadana eller finns det grader
och nyanser? Vi vet väldigt lite om hur stora dessa sajter är och vilket inflytande de i realiteten har på den
allmänna opinionen. Vi vet ännu mindre om hur de
som är aktiva på och företräder dessa sajter förhåller
sig till varandra, vad som förenar dem och vad som
skiljer dem åt. Det finns i princip ingen forskning att
tillgå som har adresserat dessa frågor på ett vetenskapligt sätt. Det är mot denna bakgrund som jag har
intresserar mig för ämnet.
Definitioner och utgångspunker
Först måste vi klara av det här med vilket begrepp
som ska användas som referent till studieobjektet. Det
har, som nämnts ovan, framförts kritiska synpunkter
mot begreppet ”alternativmedier”, eftersom en sådan
klassificering är oprecis och implicit skulle kunna ge
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de omtalade medierna en status som likvärdigt ”utbytbart” alternativ till de etablerade journalistiska
medierna. Detta skulle naturligtvis kunna vara problematiskt givet den enorma skillnad avseende förutsättningar, ambitioner och resurser som finns mellan
”alternativet” och ”orginalet”. Å andra sidan har
flera av de personer jag intervjuat också delvis vänt sig
emot begreppet på grund av att det kan tolkas som ett
sätt att permanent slå fast ett utanförskap. ”Alternativ” tolkas då som ett prefix som snarare betonar och
befäster en position bortom mainstream, beyond the
pale. Dessutom, menar flera intervjupersoner, kan det
ge sken av att man utger sig för att vara ett fullgott alternativ till de etablerade medierna, vilket ingen av de
intervjuade i denna studie menar är en realistisk ambition (åtminstone inte i dagsläget).
Ett ytterligare problem med begreppet är att den
term vi använder inom vetenskapen (se t ex Atkinson
& Leon Berg, 2012; Rauch, 2015). ”Alternative media” syftar – i bred bemärkelse – på medier som utmanar de etablerade kanalerna och som framför alternativa synsätt och perspektiv i opposition mot en upplevd dominant diskurs i mainstream medierna (Atton,
2015; Leung och Lee, 2014; Holt, 2016). Alternativa
medier är alltså ett mycket bredare begrepp än det
som i den svenska kontexten kommit att avse specifikt
invandringskritiska medieplattformar. ”Alternative
media”, behöver inte ha någon särskild inriktning,
utan syftar på alla typer av medier som skapas och
drivs i opposition gentemot det som upplevs som en
dominant diskurs i traditionella medier. Kännetecknande är, enligt Leung & Lee (2012) att ”Such alter”Alternativmedier”? | 119

native media often jettison the conventional journalistic norms of objectivity and impartiality to espouse
specific political views” (s. 341). I det här avseendet
liknar de det som Karlsson (2013) kallar ”klientjournalistik”, det vill säga en typ av journalistik där journalisten medvetet gör sig till talesperson ”för en viss
marginaliserad grupp (klienten), och sedan försöker
se till att deras perspektiv blir representerat i det offentliga samtalet” (Karlsson, 2013).
De svenska sajter vi talar om här kan absolut kallas
för en typ av ”alternative media”, men det blir missvisande om vi inte klassificerar med ett epitet som signalerar en inriktning som skiljer dem från andra typer
av alternativa medier. Den minsta gemensamma nämnaren bland de personer jag har intervjuat är en i
grunden (mer eller mindre uttalad) kritisk hållning
gentemot den svenska invandringspolitiken och dess
konsekvenser samt gentemot det mediala etablissemanget.4 Ett flertal, men inte alla, har dessutom en
starkt kritisk inställning gentemot islam och dess påverkan på det svenska samhället som följd av invandring från muslimska länder. Mot denna bakgrund väljer jag att precisera studieobjektet i detta kapitel som
invandringskritiska alternativmedier (IAM).5
4)

5)

De personer som har intervjuats representerar en stor spännvidd i synen
på dessa frågor och graden av och motiven till kritiken kan variera högst
avsevärt. Ämnet för denna undersökning är inte synen på dessa frågor,
utan synen på medierna.
I ”alternativmedier” ligger, enligt mig, redan en betoning på det medieskeptiska förhållningssättet. I den följande texten är det alltså invandringskritiska alternativmedier (IAM) som avses även när det bara står alternativmedier. Detta beror dels på stilmässiga avvägningar och på att jag
utgår ifrån de intervjuades utsagor.
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Eftersom forskningsläget är så skralt är det nödvändigt att börja med att ställa grundläggande frågor
innan man kan gå vidare till de mer komplexa. Denna
studie ska därför ses som ett första steg på vägen mot
en bättre förståelse av vad representanter för denna
typ av medier står för, vad de vill åstadkomma och
varför. Detta är, enligt mig, en nödvändig grund att
lägga för att sedan kunna gå vidare i diskussionen om
hur de påverkar medielandskapet och samhället.
Intervjuerna – några centrala punkter
Intervjuerna genomfördes under februari-mars 2016.6
Eftersom utrymmet i detta kapitel är alldeles för begränsat för en uttömmande analys av de intervjuer
som genomförts, presenteras här i korthet några centrala punkter som belyser hur intervjupersonerna beskriver motiven till sitt engagemang, deras syn på de
etablerade svenska journalistiska medierna samt hur
de olika aktörerna förhåller sig till varandra.
6)

Intervjuerna har varit av typen semi-strukturerade samtalsintervjuer som
utgått från en intervjuguide med ett fåtal frågor som främst syftat till att
leda in samtalet på de områden som är intressanta för studien, samt uppmuntra intervjupersonen att prata så fritt som möjligt, men inom en tydlig ram. Utgångspunkten har varit att träffa alla personligen, men då
detta inte visat sig möjligt har intervjuer genomförts via telefon eller
Skype. Alla intervjuer har spelats in och transkriberats verbatim. Urvalet
har gjorts efter en längre tids observationer på olika sajter som kunnat
kopplas till begreppet alternativmedier. Jag har använt nyhetsaggregatorn Riktiga Nyheter (kimmoa.se/rn/), som skapar ett flöde från ”579
jämförelsevis vettiga källor” enligt personen (anonym) som driver den.
Utifrån de olika källornas popularitet och aktivitetsgrad valde jag sedan
ut ca 25 källor som kontaktades med missivbrev via mail. Efter ett par
påminnelser hade jag åtta inbokade intervjuer. I samband med de första
intervjuerna fick jag nya kontaktuppgifter till flera av dem som jag kontaktat tidigare men som inte svarat. Totalt genomfördes 12 intervjuer.
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Motivation och ingångsvärden
Någonstans i botten finns i alla berättelserna en motivation som är kopplad till en analys av det svenska offentliga samtalet som begränsat och styrt av en trång
”åsiktskorridor”.7 När de talar om en åsiktskorridor
så gäller det specifikt invandringsfrågor och frågor
som rör islam (ett par respondenter nämner även genus och HBTQ-frågor, samt klimatfrågan, men den
helt centrala frågan är den om invandring). Själva begreppet ”åsiktskorridor” används flitigt av så gott
som alla intervjupersoner. Ett återkommande tema i
berättelserna är olika former av försök att få artiklar,
insändare, inlägg eller genmälen publicerade i de etablerade medierna, eller i kommentarsfält. Efter att
upprepade gånger ha blivit refuserade, eller bortplockade från kommentarsfält har man vänt sig till
andra publiceringskanaler som bloggar eller att starta
egna tidningar. Sverige framhålls också som ett land
som skiljer sig från andra länder i detta avseende:
”Sverige är annorlunda och det är ju för att Sverige
har så väldigt extrem media. Som är så väldigt politiskt korrekt och väldigt trång korridor liksom, åsiktskorridor” (Vávra Suk).8 I korthet menas med detta att
utrymmet för avvikande åsikter, eller fakta som skulle
kunna stödja sådana, är väldigt snävt och att de per-

7)

8)

Av Henrik Ekengren Oscarsson definierat som ”den buffertzon där du
fortfarande har visst svängrum att yttra en åsikt utan behöva ta emot en
dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd” (Oscarsson, 2013).
Vávra Suk är chefredaktör och ansvarig utgivare för Nya Tider, som
främst ges ut i pappersform men även har material på nätet. Han var tidigare partisekreterare för Nationaldemokraterna och chefredaktör för
dess partiorgan Nationell Idag.
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soner som företräder sådana åsikter offentligt måste
räkna med risken för olika typer av repressalier. Till
exempel anförs ”karaktärsmord” i medierna (Carlqvist) som exempel och – eller som en följd därav –
sanktioner i form av till exempel förlorade anställningar/uppdrag, nekat medlemsskap i fackföreningar
(Dagerlind) eller problem med relationer till närstående som blir misstänksamma. Detta kopplas till
mediernas makt att definiera vad som anses vara innanför eller utanför åsiktskorridoren och möjligheten
att hänga ut personer som definieras som ”utanför”
på ett ofördelaktigt sätt. Men förhållningssättet gentemot åsiktskorridoren varierar. Överlag kan vi urskilja tre olika förhållningssätt:
1) Utanför åsiktskorridoren. Denna kategori riktar
främst in sig på att ”predika för kören”, det vill säga
skapa och upprätthålla en plattform för de röster och
perspektiv som de upplever inte får utrymme i vanliga
medier. ”Johan” (Granskning Sverige) menar till exempel att det inte går att
”nå till människor som inte är ’frälsta’, därför att det, i
det svenska samhället är så många brandväggar som eh,
etablissemanget och kommunister och kulturmarxister
har byggt upp för att liksom hjärntvätta bort folk från
det.” (”Johan”)9

9)

”Johan” vill vara anonym och går i denna studie under samma namn
som han använder i de telefonintervjuer han publicerar på Granskning
Sveriges youtube-kanal.
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Av den anledningen är inte motivet främst att övertyga motståndare. Dan Eriksson (Motgift) pekar på
att han inte är inriktad på att nå ut och påverka opinionen politiskt, eftersom det upplevs som lönlöst.
Snarare är strategin att mer långsiktigt bygga upp en
kulturell acceptans för den egna världsåskådningen
inom en viss krets, en ”metapolitisk” inställning:
”…vårt mål är inte att övertyga alla…utan snarare att nå
ut till dem som redan har börjat definiera sig som regimkritiker eller liknande … börjat känna att någonting är
fel…snarare att arbeta långsiktigt med att påverka dem i
vad vi tycker är rätt riktning…” (Eriksson)10

Denna inställning visar att den tänkta publiken främst
söks bland meningsfränder och att syftet med att skapa
och sprida innehåll främst är att erbjuda material som
kan stärka och vidareutveckla en redan kritisk attityd
gentemot till exempel invandringspolitik, islam och
det politiska och mediala etablissemanget. Det signalerar en viss uppgivenhet inför möjligheterna att få de
egna åsikterna att någonsin tolereras inom ett större
samhällsgemensamt offentligt samtal inom ramen för
de stora medierna och därför skapas egna plattformar
utanför, något vi skulle kunna kalla motoffentligheter.
Denna ”isolationistiska” hållning står i kontrast till
en lite mer utåtriktad hållning.

10)

Dan Eriksson är VD för Motgift som startade som en podd med namnet
”Radio framåt”. Han har en bakgrund som musikproducent, var medlem i partistyrelsen för Svenskarnas Parti och har tidigare varit aktiv som
skribent på nu nedlagda sajter som Info14 och Realisten.
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2) Bekämpa åsiktskorridoren. Denna kategori är den
vanligaste och syftar på dem som har som mål att nå
en bredare krets och aktivt vill påverka opinionen utanför de egna kretsarna. Till exempel Mats Dagerlind
och Ingrid Carlqvist beskriver utgångspunkterna som
tydligt utåtriktade. De talar i termer av att det finns
problematiska och samhällsfarliga aspekter av invandringen i allmänhet och islam i synnerhet som inte
kommer ut till folk och att de ser det som sin uppgift
att berätta om detta. Carlqvist säger att hennes bana
från att ha varit journalist i ”mainstream-media” under många år till att syssla mer med opinionsbildning
och aktivism inom alternativmedier var ett medvetet
val, för att ”få lov att skriva sanningen, eftersom jag
upplevde att jag hindrades från att göra det”. Dagerlind vill fånga upp läsare och opinionsbildare som
”inte får vara med i det offentliga samtalet”, men anledningen är inte att…
”…vi vill sitta för oss själva (…) vi är inte för någon slags
segregation av det offentliga samtalet utan vi vill ju så att
säga fånga upp alla de här rösterna och samla dem för
att bedriva opinionsbildning för att påverka hela samhället och politiken.” (Dagerlind)11

Här handlar det om en övertygelse om att det finns ett
behov av röster i det offentliga samtalet som utmanar
etablissemanget. Tobias Svensson (Tobbes Medieblogg) talar om att han vill ”skapa en motbild eh…att
bemöta alster (…) i etablerad media som jag tycker är
11)

Mats Dagerlind är ansvarig utgivare på Avpixlat och var tidigare aktiv
på föregångaren Politiskt Inkorrekt.
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förljugna (…) …där jag tycker att argumentationsnivån är väldigt låg”.12 De som skriver för medier som
är kopplade till Sverigedemokraterna kan även placeras i denna kategori, fast det finns ett tydligare fokus
på partipolitisk opinionsbildning. Thoralf Alfsson,
(kommunpolitiker och fd riksdagsman för Sverigedemokraterna) som driver sin egen blogg och Thomas
Brandberg (politiskt sakkunnig, Sverigedemokraterna), som skriver för Samtiden (som ägs av Sverigedemokraterna) talar båda i termer av att nå ut med ett
politiskt budskap och ”indignation över …ett…konstigt åsiktslandskap i Sverige”, i synnerhet kopplat till
hur SD behandlas av svenska journalister (Brandberg).
Till denna kategori hör även Tino Sanandaji13 och
Johan Westerholm,14 som båda understryker vikten
av att samhällsdebatten om invandring måste utgå
ifrån en korrekt verklighetsbeskrivning, baserad på
rationella överväganden och oinskränkt faktaunderlag, oavsett om den är obekväm eller inte. Westerholm
säger: ”du får aldrig, aldrig, aldrig, (…) låta ditt ideologiska raster påverka det urval av fakta du gör”. Sanandaji vänder sig emot journalisters, enligt hans bedömning, amatörmässiga och tendentiösa beskrivningar av vad forskningen säger om invandringens
kostnader:
12)

13)

14)

Tobias Svensson skriver regelbundet för Nya Tider, men driver även Tobbes Medieblogg i egen regi.
Tino Sanandaji är forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan i
Stockholm. Han har under många år drivit bloggen Tino Sanandaji. Kurdish perspectives on economics.
Johan Westerholm driver bloggen Ledarsidorna. Han har en bakgrund
inom underrättelse- och säkerhetstjänst och har studerat politisk islam.
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”SVT, DN och de andra är inte forskningsorganisationer. De ska ge fan i att försöka själva komma fram till
vad forskningsläget är (…) de klarar inte av att diskutera
en forskningsrapport om (…) invandringens kostnader –
hur ska de göra det? De är inte nationalekonomer.” (Sanandaji)

Båda menar att deras engagemang hänger ihop med
viljan, eller ”plikten” (Sanandaji) att gå emot tendenser i debatten där man klistar ”invektiv på motståndaren istället för att bemöta fakta med fakta” (Westerholm) och vill försöka bidra med sakliga argument för
att höja nivån på diskussionen genom att bemöta felaktigheter.
3) Åsiktskorridoren skapar en ny marknad. Den
tredje kategorin är lite mindre präglad av idealism. På
frågan om vad som är hans främsta motivation svarade Chang Frick (Nyheter Idag): ”…eh…ska jag vara
helt ärlig och den osminkade sanningen så får du hålla
i dig lite…jag är en klickhora, precis som Nyheter24”
(Frick).15 Liksom Widar Nord (Fria Tider),16 talar
Frick om Nyheter Idag som ett entreprenörsdrivet
projekt, där motivet bakom verksamheten ligger i att
det finns en marknad för den typ av nyheter och perspektiv som publiceras där, eftersom det är sådant
som saknas i de etablerade medierna:

15)

16)

Chang Frick är skribent och redigerare på Nyheter Idag. Han har en bakgrund i såväl moderata ungdomsförbundet, MUF som Sverigedemokraterna och SDU.
Widar Nord är publisher på Fria Tider och har en bakgrund inom marknadsföring på webben.
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”…jag vill ju ha trafik och jag vill liksom positionera mig
på ett sätt där det finns potential och växa och bli en stor
aktör med tiden. Det är ju det som är det roliga, att växa
och utvecklas, det var ju samma när jag drev företag…”
(Frick)

Nord berättar att idén och viljan att starta Fria Tider
kom när han fick se vilken trafik bloggen Politiskt Inkorrekt (en föregångare till Avpixlat), med knappa
medel, fick när de startade och att han såg en potential att göra något liknande, med en lite annan nisch:
”…fast då mera ’nyhetsaktigt’ så att säga…ser ut som
en riktig nyhetssajt.” I båda fallen beskrivs det
svenska medielandskapet som likriktat och som en offentlighet där det saknas ett tydligt publicistiskt alternativ till det ”vänsterliberala” medieetablissemanget.
Såväl Nord som Frick framhåller Storbritannien som
ett exempel på en annorlunda presskultur, med tydliga
alternativ såväl till höger, i mitten som till vänster.
Båda menar att högertabloiden Daily Mail är ett exempel på en typ av tidning som saknas i Sverige och
vars typ av innehåll och perspektiv det finns efterfrågan på. Syftet är alltså inte främst, enligt dessa, att påverka en opinion med ett budskap eller stärka de redan övertygade i sin uppfattning, utan snarare att
skapa en marknadsposition utifrån en upplevd efterfrågan, där det tidigare har saknats utbud. Detta utesluter naturligtvis inte att det även finns en vilja att
påverka, men det anges inte som det främsta motivet.
Målet med att driva sajterna är i första hand att nå
lönsamhet. Fria Tider lyckas, enligt Nord, i dagsläget
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med detta (tre personer arbetar heltid för sajten)
medan Nyheter Idag är precis på gränsen, enligt Frick.
Det är alltså tydligt att ingångsvärdena skiljer sig åt
en del mellan de olika aktörerna och att motiven, såväl som de ideologiska utgångspunkterna, skiftar. Eftersom detta är en intervjustudie och min analys
sträcker sig till att tolka det som intervjupersonerna
säger, är det svårt att göra en djupare analys av de ideologiska utgångspunkterna som går utöver deras egna
utsagor. I korthet kan vi konstatera att några har en
uttalat socialkonservativ utgångspunkt (Brandberg,
Alfsson, Dagerlind, Carlqvist) medan andra har ett
mer accentuerat nationalistiskt fokus – ”svenskvänligt”– men i övrigt lite oklar ideologisk grund (Suk och
Svensson). Frick och Nord beskriver sig som libertarianer (Frick i en lite mer ”allmänborgerlig” tappning,
medan Nord definierar sig som ”frihetligt konservativ” eller ”paleolibertarian”). Tino Sanandaji ligger
närmast Moderaterna och Johan Westerholm är socialdemokrat (”Karleby-sosse”). Dan Eriksson hänvisar
till det rumänska järngardets ledare Corneliu Codreanu (1899–1938) som en förebild och har en rasideoligisk/fascistik utgångspunkt. ”Johan” på Granskning
Sverige vill inte ange någon ideologisk ståndpunkt.
Det är således svårt, utifrån materialet i denna studie, att koppla IAM till ett specifikt motiv eller någon
särskild ideologi, eftersom det är så stor skillnad mellan de olika deltagarna i studien. Det som förenar dem
är den kritiska hållningen till invandringspolitiken
och hur debatten och rapporteringen kring denna förs
i de etablerade medierna.
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Synen på de etablerade journalistiska medierna
Synen på och förhållandet till de etablerade medierna
hänger intimt samman med såväl de motiv för verksamheten som presenterats ovan som synen på vad alternativmedier är. Man skulle kunna säga att en tydlig
gemensam centralpunkt i alternativmediernas universum är de etablerade mediernas utbredning och sätt
att agera. De intervjuade berättar också att de till stor
del är beroende av ”gammelmedia” för att själva ha
stoff att skriva om. Eriksson uttrycker det såhär: ”Ja
vi brukar säga lite skämtsamt att liksom… ’Vi läser
gammelmedia åt er så ni slipper’…” (Eriksson). En
stor del av innehållet består av ”rewrites” på material
från mainstream medier och beroendeförhållandet till
”gammelmedia” har kommenterats av flera. De är
inte bara beroende av de etablerade medierna för
stoff, utan även, menar Suk, av att rapporteringen är
som den är:
”Jag menar hade gammelmedia varit ärliga och objektiva
då hade…dels hade de sluppit egna problem med läsarflykt och ifrågasatt trovärdighet. Alternativmedia hade
förmodligen inte behövts.” (Suk)

Ett exempel är just att flera av de intervjuade själva
publicerar uppgifter om brottslingars etnicitet när
denna information saknas i de etablerade journalistiska mediernas rapportering. En tydlig skillnad mellan olika intervjupersoner ligger just i förhållningssättet visavi ”gammelmedia”. Det tydliga beroendeförhållandet ses som oproblematiskt av vissa och som en
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naturlig del i den egna positioneringen. Tobias Svensson (Tobbes Medieblogg), är ett exempel. Idén bakom
bloggen är att kommentera och komplettera det som
står i vanliga medier. Han ser sig själv som ett ”komplement till etablerad media, genom att ta upp händelser som etablerad media inte gör, genom att låta andra
åsikter komma till tals som inte kommer till tals i etablerad media”. Till exempel översätter han utländska
nyheter om Geert Wilders och Marine le Pen från holländska och franska. Andra, till exempel Chang Frick
(Nyheter Idag), Widar Nord (Fria Tider), Mats Dagerlind (Avpixlat) och Vávra Suk (Nya Tider), har
som uttalat mål att satsa på egenproducerat material.
Dessa menar även att ambitionsnivån tidigare ofta har
varit för låg och att det är nödvändigt att anamma den
professionella journalistikens arbetssätt (i viss mån).
På lång sikt kan vi här se en ambition om att kunna
bli ett ”alternativ” som ska kunna vara jämförbart
med etablerade medier. Hur långt man är villig att gå
varierar dock. Nya Tider erhåller presstöd, medan
Fria Tider av principella skäl inte vill söka, utan lever
på intäkter från betalinnehåll på sajten. Medan Nyheter Idag och Samtiden både är frivilligt anslutna till
det pressetiska systemet och har ansvarig utgivare så
har Avpixlat, Nya Tider och Fria Tider endast ansvarig utgivare men står utanför det pressetiska systemet.
Skälet till att inte gå med i det pressetiska systemet är
främst att de etiska riktlinjerna upplevs som ”luddiga” och tolkas på ett sätt som oftast skulle missgynna den egna verksamheten. Mats Dagerlind och
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Avpixlat överväger att gå med i det pressetiska systemet men har hittills avstått med motiveringen: ”det är
ju ingen mening att vi går med i det pressetiska systemet om vi hela tiden då ska dra på oss en massa onödiga fällningar för att de tolkar ’relevans’ på ett sätt
som vi inte kan ställa oss bakom” (Dagerlind).
Ingen av de tillfrågade ser sig i dagsläget som ”alternativ” i den Marklundska ”utbytbara” bemärkelsen (se ovan) utan snarare, med Svenssons uttryck
som ”komplementmedier” vars syfte och mål är att
opponera sig mot och erbjuda alternativ till de etablerade mediernas bevakning och diskussion inom specifika områden. Kritiken av de etablerade medierna är
framträdande hos samtliga intervjupersoner och riktar in sig på ett par återkommande punkter, i princip
alltid (med några undantag) i anslutning till hur olika
aspekter av invandring (såväl invandringen och dess
konsekvenser som kritikerna av den) skildras.
Vänstervridning, mörkläggning, demokratur
När intervjupersonerna berättar om vad de specifikt
är kritiska mot i de etablerade medierna, är det flera
punkter som återkommer i så gott som alla intervjuer.
Det tydligaste exemplet de ger är att etablerade medier
(såväl privatägda som public service) medvetet undviker att rapportera om problematiska aspekter av invandringen eller att de kraftigt snedvrider bilden av
vilka konsekvenser den medför. Att svenska journalister på så sätt struntar i konsekvensneutraliteten är något de flesta intervjupersonerna nämner. Flera exempel som anförts handlar om våldtäkter som begåtts av

132 | Kristoffer Holt

”invandrare” men där männen ska ha beskrivits i medierna som ”svenskar”. Ingrid Carlqvist, som skrivit
om detta för den starkt islamkritiska internationella
organisationen Gatestone institute, där frasen ”Sweden: Rape Capital of the West” myntades, menar att
den senaste tidens debatt om sexuellt våld och etnicitet
medvetet har styrts bort från studier som visar att det
finns ett starkt samband mellan den stora ökningen av
våldtäkter i Sverige och ökad invandring från särskilda (muslimska) länder.17 Chang Fricks reportage
om Dagens Nyheters ”mörkande” av de sexuella övergreppen i Kungsträdgården under We are Stockholmfestivalerna 2014 och 2015 nämns av flera intervjupersoner som ett tydligt exempel på att det finns en
ovilja hos de etablerade medierna att rapportera om
samhällsproblem kopplade till invandring.18
Andra exempel handlar om hur statistik och fakta
medvetet presenteras missvisande ”om det sen är Migrationsverket, SCB eller Socialstyrelsen eller Arbets-

17)

18)

Carlqvist, som i Sverige driver Dispatch International och podden ”Ingrid & Konrad” är även ”Distinguished Senior Fellow” på Gatestone Institute (en internationell tankesmedja som har ett antal anställda skribenter runtom i världen) där hon har publicerat över trettio artiklar om
Sverige, invandring och Islam. Artikeln ”Sweden: Rape capital of the
west”, skriven tillsammans med Lars Hedegaard är en av de mest lästa
och är översatt till åtta språk.
Nyheter Idag publicerade i januari 2016 ett par uppmärksammade artiklar där Dagens Nyheter anklagas för att ha låtit bli att rapportera om de
sexuella övergrepp och stölder som många unga kvinnor utsattes för under We Are Stockholm festivalerna 2014 och 2015, trots att de hade fått
tips om vad som hade hänt (Frick, 2016). Anledningen var enligt Frick
att förövarna huvudsakligen var ensamkommande flyktingbarn. Detta
har dementerats av Dagens Nyheter som menar att de inte skrev om händelsen eftersom de inte fick tag på ytterligare källor som kunde bekräfta
uppgifterna (Opitz, 2016).
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förmedlingen eller Försäkringskassan…” (Sanandaji).
Enligt Sanandaji är det ett återkommande fel som
journalister gör, i syfte att ”lägga ut rökridåer” kring,
exempelvis invandringens långsiktiga kostnader, eller
invandrares kriminalitet. Ytterligare exempel handlar
om skevhet i vilka som får komma till tals, till exempel i diskussionsprogram i radio och tv. När till exempel Sverigedemokraterna eller alternativmedier diskuteras, påpekar Frick, förs samtalet ofta över huvudet
på berörda parter, utan att man bjuder in de som kritiseras så att de får försvara sin ståndpunkt. Brandberg talar om en debatt i ”Godmorgon världen” om
aktuella politiska frågor där de inbjudna ska ha varit:
”en SD-hatande liberal på Sydsvenskan, det var en
SD-hatande socialist eller socialdemokrat på Aftonbladet…och det var en SD-hatande LO-politruk…”.
(Brandberg)
Hos de intervjuade råder (med ett par undantag)
inga tvivel om att mörkläggning, faktavridning och
bojkott av vissa röster sker medvetet och av ideologiska skäl. De menar att svenska journalister tror att
viss information kan komma att påverka människors
uppfattning i ”fel” riktning. Carlqvist raljerar över
journalisters syn på vanliga människor som oförmögna att hantera obehagliga fakta på ett balanserat
sätt. Hon menar att svenska journalister undviker att
rapportera om till exempel brottslighet bland invandrare för ”…om vi talar om det för Nisse i Hökarängen, för pöbeln, då kommer de ge sig ut på stan och
slå ner alla som ser ut att vara invandrare…” (Carlqvist). Trots att det är svårbevisat att intentionen är
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att ”mörka”, så är uppfattningen bland de intervjuade
att det finns så många exempel på detta att det inte
kan tolkas som något annat än ett medvetet försök att
undanhålla obekväma aspekter i verklighetsbeskrivningen. I samtalen kommer det fram att samtliga är
högst medvetna om de etiska riktlinjer som journalister måste förhålla sig till, som innebär att etnicitet inte
bör nämnas i samband med till exempel brott, förutom när det är relevant.19 Vávra Suk och Thoralf
Alfsson menar att de etiska riktlinjerna används som
ursäkt för att inte behöva tala om att det var invandrare som begick det ena eller det andra brottet – de
menar att kravet på relevans i sammanhanget nästan
alltid uppfylls, eftersom det enligt deras uppfattning
finns tydliga samband mellan vissa typer av brott och
människor från vissa kulturer. Här förekommer också
jämförelser mellan Sverige och andra länder som Danmark, Storbritannien och Norge, där pressetiken, enligt deras synsätt, verkar tillämpas på ett mer tillåtande sätt i denna fråga.
Vissa är mer extrema än andra i sina förklaringsmodeller. ”Johan” (Granskning Sverige) är övertygad
om att det finns en repressiv ideologisk styrning av
journalisterna, en kulturmarxistisk hegemoni som
styr informationsflödet genom krav på konformitet
och hot om våld:

19)

§10 i de pressetiska reglerna: ”Framhäv inte berörda personers etniska
ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning
eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är
missaktande.” (po.se)
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”…det är så täta samband mellan kommunister (…), socialdemokrater och journalister i det här landet så att de
är att betrakta som ett. Och de har skrämt vettet ur företagare, borgerlig opposition, (…) och polis, alltså våldsanvändningen …det är en ren … Sverige är en diktatur
där eh, alla med avvikande åsikter får räkna med att få
ett hembesök utav regeringens våldsamma trupper…för
det är så täta samband mellan Socialdemokraterna och
AFA.”20 (”Johan”)

Liknelser mellan Sverige och totalitära kommunistdiktaturer som DDR framförs av ett flertal intervjupersoner (dock i mindre konspiratoriska termer) och i
samband med sådana liknelser framhålls just kopplingar mellan stiftelsen Expo, Researchgruppen, AFA
och Socialdemokraterna. Att representanter för Expo
och Researchgruppen ofta får uttala sig oemotsagda
som experter i svenska medier tolkas som ett belägg
för att journalister i allmänhet har en välvillig inställning till deras agenda. Expressens samarbete med Researchgruppen för att avslöja identiteten på människor som skrivit anonyma kommentarer på till exempel Avpixlat tas upp av flera. Behandlingen av Marcus
Birro är ett annat exempel. Bilden som målas av det
svenska samhället är att medieeliten har allierat sig
med den politiska eliten och bedriver ”hetsjakt” på
vanliga människor med avvikande åsikter som avslöjas och hängs ut som ”rasister och högerextremister
och så vidare” (Svensson). Istället för att granska

20)

AFA är en förkortning för den autonoma organisationen ”Anti Fascistisk
Aktion”.
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makthavarna åt folket, ägnar de sig åt att ”…granska
folket åt makten…” (Frick). Här, menar flera, börjar
demokratin övergå i toner av det som ofta kallas för
”demokratur”21 ett tillstånd av skendemokrati som
präglas av:
”mörkande av vissa fenomen, vinkling av andra och
svartmålning av aktörer och partier. Eh…och medierna
har ju en såpass stor roll, liksom för hur vi uppfattar
verkligheten och hur vi ser på partier och politik…eh…
så, ja…om de då har… om då samtliga medier i princip
driver en viss agenda, samma agenda, så blir det ett demokratiskt problem.” (Svensson)

Ett annat återkommande tema är reflektioner kring
att de allra flesta svenska journalister skulle ha tydliga
vänstersympatier. Här anförs ofta Kent Asps undersökningar som visat att svenska journalisters partisympatier 2011 var klart vänsterdominerade (Asp,
21)

Begreppet sägs komma från den franske sociologen Gérard Mermet
(1987), men den definition som oftast anförs härstammar, enligt en uppsjö av källor på olika alternativsajter (och även Wikipedia) från Wilhelm
Moberg. Han ska ha definierat begreppet såhär 1965: ”I en demokratur
(notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder
formellt men politiken och massmedian domineras av ett etablissemang
som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den
fria debatten stryps.” Citatet sägs vara hämtat från Mobergs I egen sak.
Obekväma inlägg i det offentliga samtalet (1984/1987). Vid en genomläsning av boken finns dock inte detta citat att hitta, inte ens i artikeln
från DN 14 dec 1965 med titeln ”Sverige – en demokratur?”. Samma citat har även attribuerats till Mermet (på olika foruminlägg daterade före
2006) och boken Democrature: Comment les medias transforment la democratie (1987). Boken finns inte att tillgå i Sverige, så jag har i skrivande stund inte kunnat bekräfta om det är därifrån det kommer eller
inte.
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2012).22 Brandberg säger mot bakgrund av detta: ”jag
tror att hela nyhetsrapporteringen är impregnerat av
ett vänsterperspektiv…ett vänsterperspektiv i allmänhet och anti-SD-perspektiv i synnerhet.” (Brandberg).
Här görs dock en skillnad mellan opinionstexter och
nyhetstexter. Att tydliga åsikter framförs på ledarsidor och i krönikor är det ingen som invänder emot i
princip, även om det är tydligt att sättet åsikterna
framförs på inte är uppskattat. Däremot saknas det,
enligt de intervjuade, andra röster i medielandskapet
som kommer med motargument och andra starka
åsikter men som ändå kan åtnjuta bibehållen respekt
som publicister, vilket skapar en skevhet. (Nord). Men
det är framför allt när rapporteringen blir tendentiös
på nyhetsplats som det blir problematiskt:
”…om vi tittar på DN och tittar på Aftonbladet som de
två kanske eh…tydligaste exempel där man lägger in en
politisk värdering i nyhetsrapporteringen, med Niklas
Orrenius, han tillåts vara tesdrivande på nyhetsplats på
ett sätt som jag kan ha vissa synpunkter på men han är
absolut inte värst i klassen…” (Westerholm)

De flesta menar att de har sett en tydlig förändring under det senaste året (2015–2016). I och med att regeringen under hösten 2015 drastiskt ändrade sin politik
i syfte att minska antalet asylsökande som kommer till
Sverige, menar intervjupersonerna att även tonen i
22)

V: 15 %, S: 14 % och MP 41 %. Totalt sympatiserade 72 % av journalistkåren med något av vänsterpartierna, enligt Asp (2012). Det har inte publicerats någon ny undersökning sedan dess. Asp är noga med att påpeka
att professionalitetsideal har större påverkan på den journalistiska yrkesutövningen än partisympatier.
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medierna har förändrats märkbart. Dessutom har ett
antal debattörer (bland andra Ivar Arpi, Alice Teodorescu, och Per Gudmundson nämns) dykt upp inom
ramen för de etablerade medierna och framfört kritik
mot såväl debattklimatet som den förda invandringspolitiken utan att bli av med jobbet: ”så att det är ju
mindre dåligt nu än vad det var för ett år sedan (…)
men jag anser fortfarande att det är otillfredsställande.” (Brandberg). Flera pekar även på att tidningar
som Aftonbladet nu även har börjat skriva på ett annat sätt än tidigare, till exempel genom att ange etnicitet på brottslingar. Dagerlind tror inte att det är en
ihållande trend, utan menar att det snarare kommer
att bli ”ännu värre”:
”…mediaetablissemanget och det vänsterliberala politiska etablissemanget kommer ju att sluta leden (…) Ponera inför valet 2018 att SD skulle se ut att bli största
parti (…) det skulle bli fullständig panik hos både den
traditionella högern och vänstern och mediaetablissemanget.” (Dagerlind)

Mitt generella intryck är att bilden av de svenska medierna som förljugna och vinklade är djupt rotad – det
är en bild som de intervjuade upplever sig få bekräftad
på så gott som daglig basis och utsikterna till förändring ses inte som särskilt lovande. Misstron mot medierna leder också till en känsla av att demokratin inte
fungerar som den ska eftersom det offentliga samtalet
är vingklippt. Det är också tydligt att denna bild är en
del av de intervjuades existensberättigande – det vill
säga de har ett egenintresse av att så ska vara fallet för
att kunna positionera sig själva.
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Hur förhåller de sig till varandra?
Ett av problemen i debatten kring de svenska IAM har
varit att själva begreppet inte preciserats i termer av
vilka aktörer som ingår och vilka som inte gör det.
Det är ofta otydligt i debatten vilka medier som avses
och hur dessa i sin tur förhåller sig till varandra. Ofta
talas det om alternativmedier som ett enhetligt begrepp, vilket vi har sett inte riktigt stämmer med hur
de som företräder dem ser på sig själva. Därför har jag
frågat intervjupersonerna om hur de ser på begreppet
alternativmedier och hur de förhåller sig till andra aktörer som brukar räknas in under samma begrepp.
Det finns en dubbelhet i svaren. Å ena sidan konstateras det att själva begreppet ”alternativmedier”
har blivit någorlunda etablerat och fungerar som ett
slags ”varumärke” eller samlingsbegrepp för sidor
med innehåll och perspektiv som inte står att finna i
de etablerade medierna. På så sätt har begreppet blivit
användbart. Samtidigt finns även de reservationer
som anfördes ovan. Ett tydligt drag hos de intervjuade
är att de ofta inte vill ”klumpas ihop” med andra alternativmedier. Alla framhåller vikten av att bedöma
varje aktör för sig. Enligt vad de har svarat förekommer i princip inget formellt samarbete mellan aktörerna. En del har kopplingar till varandra och vissa
använder ibland varandras material. Nya Tider annonserar på Avpixlat, men utöver detta finns inget utvecklat samarbete. De reserverar sig mot att behöva
stå till svars för vad någon annan gör på sin sajt, eller
för vad besökare på sajten/bloggen skriver i kommentarsfälten. Det nämns flera andra alternativmedier
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som intervjupersonerna (med ett par undantag) är
noga med att de inte vill jämställas med: ”…rena nazistiska sidor finns ju och det är Nordfront, det är Nationell.nu och Motgift” (Svensson).23 Dessa har ideologiska profiler som tillhör en ”annan sfär” än till exempel Avpixlat, Tobbes Medieblogg och Dispatch International, menar Svensson. För de intervjuade är
detta en viktig nyansering. När alternativmedier kallas för ”hatsajter”, menar Frick, så är det för att på ett
enkelt sätt avfärda de påståenden och den kritik som
kommer därifrån genom att likställa alla med de värsta exemplaren. De intervjupersoner som är tydligt
kopplade till Sverigedemokraterna är extra noga med
att ta avstånd från sidor som de anser är extrema och
som, med Alfssons formulering, befinner sig ”ute i
tassemarkerna”. Exponerat är en sådan sajt som publicerar material (t ex scannade utdrag ur polisrapporter, bilder på misstänkta brottslingar med namn
och adresss) vars beteende flertalet tar av stånd ifrån:
”…en riktig djävla kloaksajt enligt mig”, menar
Chang Frick. Dagerlind menar att de håller sig på en
”vulgärnivå som vi anser är skadlig för hela alternativmedia-varumärket” (Dagerlind). Johan på Granskning Sverige är den enda som nämner Exponerat i positiva ordalag och Vávra Suk vill, av princip, inte ”ta
avstånd” från någon, även om han har kritik mot andra aktörer.

23)

Inför denna studie kontaktade jag ett flertal ytterligare alternativmedier,
däribland Nordfront, Nyanserat och Exponerat. De hade dock inget intresse av att delta i en intervju.
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Tino Sanandaji och Johan Westerholm är tveksamma till att överhuvudtaget räknas som representanter. De upplever sig inte som en del av begreppet på
samma sätt om de andra.24 Särskilt eftersom de menar
att det finns en ”brunstämpel” förknippad med de övriga alternativmedierna som även spiller över på dem
i och med att de ofta citeras på sidor som de inte vill
förknippas med. Samtidigt påpekar båda att de invandringskritiska alternativmedierna uppstått på
grund av ett tomrum i det offentliga samtalet i etablerade medier. De är, enligt deras synsätt, egentligen ett
symptom på att något är fel i debatten och visar på det
problematiska med att stigmatisera och ”brunstämpla”
vissa ståndpunkter på förhand:
”Människor är rädda för att uppfattas som rasister och
dessutom om du stämplar kritik av invandring som rasism och det här tabut är starkt då kommer det här vara
självförstärkande – till slut kommer bara rasisterna att
kritisera invandring.” (Sanandaji)

Det är också tydligt att de profilerar sig på olika sätt
gentemot varandra, såväl publicistiskt som retoriskt.
Fria Tider, Nya Tider, Dispatch International och Nyheter Idag strävar, på olika sätt, efter att efterlikna de
etablerade journalistiska medierna i arbetssätt, upplägg och genom att producera eget material. Widar
Nord tvekar lite inför att använda begreppet ”profes24)

Anledningen till att de ingår i studien är att de ofta citeras i andra alternativmedier och att de driver välbesökta bloggar med ett innehåll som
ofta kritiserar invandringspolitiken och de etablerade mediernas sätt att
skildra den, vilket stämmer överens med den definition som studien utgår
ifrån.
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sionell” (eftersom han saknar journalistisk skolning),
men signalerar ändå att det är ett mål att försöka uppträda som en professionell journalist. Ingrid Carlqvist, som själv har varit journalist under lång tid, försöker även få andra inom alternativmedier att tilllämpa traditionella journalistiska arbetssätt. De som
driver egna bloggar, som Thoralf Alfsson och Tobias
Svensson har inte sådana ambitioner.
I dagsläget räknar de intervjuade med att besökare
på till exempel Fria Tider, även går vidare till andra invandringskritiska alternativmedier. Dan Eriksson menar till och med att han tror att många av Motgifts läsare inte riktigt förstår vad det är de står för, utan tillhör en grupp som hoppar mellan olika sidor inom
alternativmedierna, utan att riktigt reflektera över
skillnader mellan dem. En märkbar konkurrensaspekt
ligger dock i hur ”putsad” sidan är, vilket har olika effekt på olika grupper av läsare. Dagerlind berättar att
de upplevde en viss ”läsarflykt” i samband med att
Exponerat (tidigare Sweden Confidential), startade:
”…vi hade ju ett klientel som läste oss och som gillade
den hära vulgära tonen i kommentarsfälten (…) de försvann ju då när Exponerat drog igång.” (Dagerlind)

Å andra sidan finns en annan kategori läsare, menar
han, som istället hellre ser en typ av innehåll som påminner mer om de etablerade medierna, men ändå har
samma grundlägande kritiska framtoning. Där ser
Dagerlind Nyheter Idag som en möjlig konkurrent.
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Slutord
Det jag, något summariskt, har försökt lyfta fram i
detta kapitel är ett första steg mot en bättre grund att
bygga vidare på, såväl forskningsmässigt som i debatten. Ambitionsnivån har varit att försöka teckna en
skiss av IAM i Sverige utifrån vad de själva säger om
hur de upplever sin verksamhet, vad de vill åstadkomma och varför. Jag har även försökt att vara så
förutsättningslös som möjligt i mina frågor till de intervjuade och i återgivningen av deras svar. Det är inte
hållbarheten i argumenten, eller rimligheten i analyserna som är fokus i denna studie, utan snarare att
försöka få en bild av hur de upplever omvärlden och
hur de resonerar om sitt agerande i den. Det som
framträder kan sammanfattas på följande vis:
1) Motivation och ingångsvärden. Vi kan se att de
personer som intervjuats skiljer sig åt såväl vad gäller ideologisk ståndpunkt som synen på vad som är
målet med engagemanget. Det är tydligt att alla
inte argumenterar utifrån samma strategi – vissa
riktar in sig mer på att nå en grupp ”redan frälsta”,
medan andra aktivt vill försöka driva opinion och
övertyga motståndare och tveksamma. En tredje
kategori har som uttalat mål att exploatera en
marknad för perspektiv, åsikter och nyheter där
det tidigare funnits ett tomrum i de etablerade medierna.
2) Förhållandet till etablerade journalistiska medier.
Alternativmedierna kan inte existera utan de etablerade journalistiska medierna som en konstant
referenspunkt. De definierar sig själva i ljuset av
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det som de ser som sin motsats. De är beroende av
att kommentera eller skriva om material från etablerade journalistiska medier och förhåller sig reaktivt till den gängse nyhetsagendan. De ser inte sig
själva som ett realistiskt eller heltäckande ”alternativ” till de vanliga medierna, utan riktar huvudsakligen in sig på att publicera material och åsikter
inom specifika områden där de tycker att de vanliga medierna brister. Utgångspunkten är att de etablerade medierna inte sköter sitt jobb, medvetet
undanhåller eller snedvrider fakta från allmänheten i syfte att styra människors åsikter och har ett
skevt urval när det gäller att låta människor med
olika åsikter komma till tals.
3) Hur de ser på andra IAM. Förhållningssättet kännetecknas av dubbelhet. Å ena sidan har begreppet
alternativmedier blivit användbart som ett ”varumärke” men å andra sidan finns en tendens till att
distansera sig från andra aktörer som brukar räknas in i begreppet, för att dessa står för beteenden
och åsikter som man inte vill förknippas med. En
viss tendens till konkurrens mellan olika aktörer
kan skönjas.
Anledningen till att IAM är intressanta att studera är
att deras existens och arbetssätt kan påverka det offentliga samtalet och det övriga medielandskapet och
därmed förutsättningarna för opinionsbildning och
nyhetskonsumtion. En utgångspunkt för studien har
därför varit att analysen ska kunna hjälpa oss att
skilja olika aktörer åt på ett meningsfullt sätt. I det
här fallet syftar analysen till att kasta ljus över hur re”Alternativmedier”? | 145

presentanter för olika alternativmedier ser på de traditionella medierna, andra alternativmedier och det
offentliga samtalet i stort. Mot bakgrund av vad som
framkommit i denna studie kan vi resonera om IAM
som ett nytt inslag i det svenska medielandskapet och
ställa frågor om hur vi ska förstå deras eventuella påverkan.
I likhet med hur ett lands politiska landskap påverkas när ett nytt parti vinner mandat, så påverkas ett
medielandskap oundvikligen när nya medier träder in
på arenan och vinner en publik. Om dessa medier,
precis som vissa partier kan göra, företräder ståndpunkter som är uttalat kritiska mot det politiska etablissemanget och samhällseliten och samtidigt ger uttryck för åsikter som ligger väldigt långt ifrån övriga
aktörer på arenan uppstår vissa specifika problem. Effekten av att sådana partier vinner mark brukar ofta
beskrivas som att den politiska polariseringen ökar
och att det etablerade politiska systemets legitimitet
utmanas (Sartori, 2005). Precis som det går att tala
om sådana typer av partiers påverkan på den politiska
arenan, så är det troligt att medier som uppvisar liknande drag (anti-etablissemangsretorik, ett budskap
som underminerar förtroendet för den rådande ordningen samt ståndpunkter som ligger väldigt långt
ifrån de övriga aktörerna), bidrar till en ökad polarisering inom den offentliga debatten som förs via medier i ett samhälle. Vad gäller de svenska IAM som
finns representerade i denna studie kan vi se att det
finns stora skillnader i hur de olika aktörerna förhåller sig till den rådande ordningen och i vilken utsträckning denna utmanas. Detta är frågor som måste
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undersökas närmare och noggrannare i framtida studier.
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Inledning
Olika aktörer tävlar i dag om att forma människors
verklighetsbilder på ett nytt sätt – på ett sätt som varit
svårt tidigare. Det finns därför i dag anledning att titta
närmare på hur olika verklighetsbilder konstrueras.
I denna studie undersöks innehållet på en rad
svenska invandringskritiska webbplatser systematiskt
och jämförs med traditionella journalistiska medier.
Vi ser en grupp sajter som samtidigt är beroende av
traditionella medier och kritiserar dem – en grupp invandringskritiska sajter med negativa, personligt
skrivna texter med inriktning mot politik, brott och
sociala frågor.
Det är inte bara viktigt vad som kommer med på
agendan, utan även hur nyheter presenteras (Shehata,
2015). Det finns en lång tradition inom medieforskningen av att undersöka journalistiska medier utifrån
denna typ av kriterier (se t ex Reinemann et al., 2011).
Sådana undersökningar säger oss någonting om hur
den bild av verkligheten som etablerade journalistiska
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medier presenterar för sina läsare konstrueras inom
ramen för det professionaliserade journalistiska arbetet. När det gäller andra typer av icke-professionellt
nyhetsinnehåll har dock inte särskilt mycket forskning bedrivits (Holt, 2016). Traditionell och professionaliserad journalistik kännetecknas av att det journalistiska arbetet styrs av såväl beprövade metoder
för inhämtning av information som etiska principer
(Christians och Nordenstreng, 2004). Inom ramen för
den professionaliserade journalistiken talas även om
en uppsättning värderingar som handlar om journalistens ansvar gentemot samhället (Hafez, 2002). Yrket präglas även av journalistiska kulturer som växt
fram inom yrkeskåren och som sätter ramarna för
journalisters institutionella roller samt etiska förhållningssätt och syn på kunskap (Hanitzsch, 2007). I
moderna samhällen finns en normativ förväntan att
medierna ska förse ett samhälles medborgare med
”trustworthy, balanced, and neutral information
about the world” (Enli, 2015, s. 3). Icke-professionellt
producerat material kommer till i kontexter där dessa
värderingar och synsätt inte nödvändigtvis omfamnas
på samma sätt. Inom IAM råder ofta, vilket vi har sett
i det föregående kapitlet, snarare en motvilja gentemot den professionaliserade journalistikens värderingar och arbetssätt och/eller kritik mot hur dessa
tillämpas i praktiken. En sådan inställning torde rimligen påverka innehållet, vilket är fokus för undersökningen som presenteras i detta kapitel. Resultaten
bygger på en kvantitativ innehållsanalys av såväl IAM
som etablerade journalistiska medier. Utgångspunk-
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ten är att försöka beskriva innehållet i respektive medier utifrån följande områden:
1) Nyhetsämnen: Hur ser fördelningen ut mellan
olika nyhetsämnen?
2) Dimensioner (politisk relevans): Hur frekvent förekommer följande dimensioner i texterna?
a) Minst två aktörer med olika åsikt;
b) Myndigheter;
c) Aktuella beslut som diskuteras (Policy plan);
d) Parter som berörs av det som texten handlar
om.
3) Fokus: Hur gestaltas nyheterna genom det fokus
som väljs? Ligger fokus på individuell eller samhällelig relevans? Sätts nyheten in i ett större sammanhang (tematisk gestaltning) eller skildras den mer
episodiskt?
4) Stil: Hur är texterna skrivna? Personligt/opersonligt? Känslomässigt eller inte? Negativ eller positiv
tonalitet? Deskriptivt eller tolkande? Ifrågasättande eller neutralt?
Dessa punkter bygger på Reinemann et al. (2011) och
har tidigare använts i syfte att jämföra olika journalistiska medier utifrån den mer övergripande frågan om
nyheternas politiska relevans: alltså om de nyheter
som publiceras innehåller ämnen och är utformade på
ett sådant sätt att de ger medborgare den information
som behövs för att fungera i ett demokratiskt samhälle. Här görs en skillnad mellan hårda och mjuka
nyheter. Hårda nyheter är, lite förenklat, mer rele-
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vanta ur ett politiskt/samhälleligt perspektiv, medan
mjuka nyheter fyller andra funktioner. I vår studie
jämförs de etablerade journalistiska medierna med
IAM i syfte att kasta ljus över de skillnader som finns
utifrån detta relevansperspektiv.
Utöver dessa punkter undersöks även hur könsfördelningen ser ut bland författarna och i vilken utsträckning materialet är egenproducerat eller hämtat
från andra (och i så fall vilken typ av) källor och vilket
geografiskt fokus som är mest synligt. Avslutningsvis
studeras även hur IAM förhåller sig till de traditionella medierna:
• Hur ofta omtalas eller länkas till etablerade medier?
• På vilket sätt fungerar de referenser som förekommer – kritiseras det som omtalas/länkas, eller fungerar det som bekräftelse av egna ståndpunkter?
• Vidare undersöks även om det finns några tydliga
skillnader mellan olika IAM gällande stilen.
Detta är intressant att belysa mot bakgrund av den
mediekritik/mediemisstro som diskuterats i förra kapitlet. Å ena sidan framförs hård kritik av hur de etablerade medierna sköter bevakningen av samhället, å
andra sidan påtalas ett beroendeförhållande gentemot
de etablerade medierna. Men hur ser det ut i de texter
som publiceras? Hur förhåller sig IAM till de etablerade medierna? Den sista punkten syftar till att se om
det finns några skillnader mellan olika IAM utifrån de
områden som undersöks enligt punkt 1–4 ovan.
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Undersökningen bygger dels på data från Institutet
för mediestudiers fleråriga projekt ”Mediestudiers
innehållsanalys” (2015), där hittills totalt 10 000 artiklar från etablerade journalistiska medier analyserats och jämförts och dels på nya data som insamlats
under våren 2016, där 787 artiklar från olika IAM
kodats.1 I denna studie har endast data från 2014
(Mediestudiers innehållsanalys) använts som material
för jämförelsen med IAM. Titeln på detta kapitel är
medvetet lite drastisk men syftet är inte så mycket att
arrangera boxningsmatch utan att försöka karaktärisera innehållet som publiceras på olika IAM (som vi i
dagsläget vet väldigt lite om) genom att jämföra det
med något annat (som vi vet mer om) – vid en sådan
jämförelse tydliggörs vad som särskiljer det ena från
det andra.
Nyhetsämnen – Fokus på politik, samhällsfrågor,
brott och krig
Att mäta i vilken utsträckning olika nyhetsämnen förekommer är ett sätt att få en bild av vilka ämnen som
är mest utbredda. I denna studie är det särskilt intressant att se om det finns några tydliga skillnader mellan IAM och de etablerade journalistiska medierna eftersom detta säger oss något om vilken inriktning de

1)

I Mediestudiers innehållsanalys ingår ett antal medieaktörer från Stockholm, Sundsvall, Karlstad och Västerås och den inbegriper såväl rikstäckande medier som lokala, digitala som analoga. För en komplett lista
över de medier som ingår i studien se Truedson (2016). De IAM som ingår i vår studie är: Avpixlat, Exponerat, Nyheter Idag, Fria Tider, Dispatch International, Sputnik (nu nedlagd) och Nya Tider. Kodningen har
utförts av två professionella kodare efter godkänt interreliabilitetstest.
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olika aktörerna har och hjälper oss på så sätt att karaktärisera innehållet.
Tabell 1. Nyhetsämnen
Etablerade journ. medier
(procent) (n=4985)

IAM (procent)
(n=787)

15

37

Nyhetsämnen:
Politik
Ekonomi

6

2

Samhälle

10

11

Sport

12

0

Olyckor

5

1

Kultur

6

5

Underhållning

10

1

Väder

1

0

Vetenskap, teknik

3

3

Medier

1

7

Miljö

2

0

Brott

10

17

Livsstil

8

0

Krig och konflikt

3

10

Övrigt

8

4

Totalt

100

98

Tabell 1 visar hur stor andel (i procent) av nyheterna som utgörs av artiklar inom de olika
ämnena. IAM fokuserar betydligt mer på ämnena Politik, Medier, Brott samt Krig och
konflikt jämfört med etablerade journalistiska medier. På samma sätt ser vi att ämnena
Ekonomi, Sport, Olyckor, Underhållning, Väder, Miljö samt Livsstil och Övrigt behandlas i
väsentligt lägre utsträckning inom IAM. (Summan för IAM blir inte100 på grund av avrundning).

Det mest slående resultatet är att 37 procent av artiklarna från IAM faller inom ämnet Politik. Här ser vi
en markant skillnad gentemot de etablerade journalis-

Skilda verkligheter? | 155

tiska medierna där motsvarande siffra ligger på 15
procent. IAM har således ett tydligt fokus på politiska
frågor. Även Brott (17 %), Samhälle (11 %), Krig och
Konflikt (10 %) och Medier (7 %) ligger högre än för
de etablerade journalistiska medierna. I övrigt kan vi
konstatera en total avsaknad av artiklar som handlar
om Sport, Väder, Miljö och Livsstil. Att kategorin
”Brott” ligger så mycket högre hos IAM är intressant
inte minst i ljuset av att det finns en minskande trend
för brottsjournalisitik inom etablerade journalistiska
medier (se Karlsson, 2016). Sammantaget kan vi konstatera att IAM skiljer sig från de etablerade medierna
genom att rikta in sig på särskilda områden och i stort
ignorera andra. Kategorierna politik, samhälle, brott
samt krig och konflikt är nyhetsämnen där det är sannolikt att en stor del av artiklarna kopplas till invandringsfrågor på olika sätt, eftersom detta är sajternas
fokus. I denna studie har vi dock inte kodat vilken typ
av till exempel politiska frågor som behandlas i texterna.
Dimensioner
I undersökningen har vi kodat förekomst (Ja/Nej) av
följande fyra dimensioner: Minst två aktörer med
olika åsikt; Beslutsfattande myndigheter; Aktuella beslut som diskuteras (Policy plan) och Parter som berörs
av det som texten handlar om. Förekomsten av dessa
dimensioner i en text indikerar enligt Reinemann et al.
(2011): ”the degree of political relevance of a news
item” (s. 233). I detta sammanhang är det viktigt att
komma ihåg att ämnet för artikeln spelar stor roll för
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sannolikheten att dessa dimensioner skall förekomma.
I en väderleksrapport är det inte så sannolikt att stöta
på två aktörer som har olika åsikt, medan det nästan
är garanterat i ett referat av en riksdagsdebatt. Likaså
är det föga troligt att beslutsfattande myndigheter får
särskilt stor plats i en sportkrönika (såvida det inte
handlar om läktarvåld eller dylikt) medan ett reportage om det svenska flyktingmottagandet förmodligen
nämner Migrationsverket, regeringen eller någon
kommunal beslutsfattare. Resultatet från kodningen
av dessa variabler, som presenteras i Tabell 2, måste
alltså tolkas i ljuset av vilka nyhetsämnen som är mest
frekvent förekommande.
Tabell 2. Dimensioner
Etablerade journ.
medier (procent)
(n=4854)

IAM (procent)
(n=787)

Finns i text (Ja/Nej)

Ja / Nej

Ja / Nej

Minst två aktörer med olika åsikter

12 / 88

40 / 60

Myndigheter

17 / 83

30 / 70

Policy plan

13 / 87

25 / 75

Berörda parter

8 / 92

12 / 88

Dimensioner

Tabell 2 visar skillnaden (i procent), mellan etablerade journalistiska medier och IAM, vad
gäller hur stor andel av nyheterna som utgörs av artiklar där följande dimensioner är synliga i texten: Minst två aktörer med olika åsikt; Beslutsfattande myndigheter; Policy plan
(aktuella beslut som diskuteras) eller Personer/parter som berörs. På samtliga dimensioner ligger IAM högre, vilket speglar det tydliga fokuset på politik, samhällsfrågor, brott och
krig/konflikter som går att utläsa av Tabell 1.

Tabellen visar en tydlig skillnad mellan IAM och de
etablerade journalistiska medierna där det i nästan 40
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procent av artiklarna från IAM förekommer minst två
aktörer med olika åsikter jämfört med ca 12 procent
för de traditionella medierna. I strax under en tredjedel av IAMs artiklar förekommer beslutsfattande myndigheter medan samma siffra ligger på strax under en
femtedel för motparten. Att IAMs artiklar får högre
värden hänger ihop med deras fokus på främst politik,
men också samhällsfrågor, brott och krig – nyhetskategorier där sannolikheten är större att dessa dimensioner förekommer jämfört med andra. Om vi till exempel isolerar resultaten för variablen ”minst två aktörer med olika åsikt” till endast artiklar som handlar
om politik blir skillnaden mindre och siffrorna högre
för såväl de traditionella medierna (55 procent) som
för IAM (69 procent).
Fokus
När det gäller fokusdimensionerna skiljer vi för det
första mellan å ena sidan nyheter som betonar den
samhälleliga relevansen eller konsekvenserna av en
händelse och å andra sidan texter som betonar personliga eller privata aspekter och konsekvenser. För
det andra skiljer vi mellan tematisk (nyheten beskrivs
som en del i ett större skeende och placeras i ett större
sammanhang) och episodisk gestaltning (händelsen
beskrivs med fokus på detaljer i skeendet).
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Tabell 3. Fokus
Etablerade journ.
medier (procent)
(n=4854)

IAM (procent)
(n=787)

Individuell/samhällelig relevans:
Individuell
Samhällelig
(n/a)
Totalt:

52
32
16
100

46
48
6
100

Episodisk/tematisk gestaltning:
Episodisk
Tematisk
(n/a)

79
19
2

81
19
0

Totalt:

101

100

Tabell 3 visar andelen artiklar, i procent, som utgörs av artiklar där textens fokus ligger
på individuell eller samhällelig relevans. Tabellen visar även fördelningen mellan artiklar
som är präglade av antingen episodisk eller tematisk gestaltning.

Som vi kan se i Tabell 3 är resultaten nästan identiska
när det gäller episodisk/tematisk gestaltning medan de
skiljer sig åt en aning när det gäller individuell/samhällelig relevans. I ca 48 procent av artiklarna från
IAM är den samhälleliga relevansen mest betonad
jämfört med ca 32 procent för de etablerade medierna. Även här spelar det tydliga politiska fokuset en
stor roll, precis som för dimensionsvariablerna ovan.
I denna tabell finns också en skillnad i antalet artiklar
som inte kunde placeras i vare sig det ena eller det andra facket.
Stil
Stilvariablerna beskriver i vilken utsträckning texterna är skrivna på ett sätt där författarens person på
olika sätt synliggörs: Är texten skriven på ett person-
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ligt eller opersonligt sätt? Innehåller den känslouttryck eller inte? Är den laddad med en positiv eller negativ ”tonalitet”? (Med tonalitet avses här om innehållet är skrivet på ett sätt som kan tolkas som gynnsamt eller missgynnsamt gentemot den person, det
företag eller den organisation eller produkt som diskuteras i texten.) Vidare undersöks huruvida texterna
är skrivna på ett tolkande eller mer deskriptivt sätt.
Tabell 4. Stil
Etablerade journ.
medier (procent)
(n=4854)

IAM (procent)
(n=787)

Nyhetspresentationsstil:
Personlig
Opersonlig
Totalt:

29
71
100

50
50
100

Känslomässig/Icke känslomässig
rapportering:
Känslomässig
Icke känslomässig
Totalt:

37
63
100

36
64
100

Dominerande tonalitet:
Negativ
Positiv
(n/a)
Totalt:

17
15
68
100

44
4
53
101

Journalistisk stil:
Huvudsakligen beskrivande
Huvudsakligen tolkande
Totalt:

67
33
100

43
57
100

Tabell 4 jämför etablerade journalistiska medier med IAM utifrån fyra stilvariabler. Framträdande skillnader är att texter från IAM: i högre grad låter egna personliga åsikter
framträda (Personlig/opersonlig rapportering); i avsevärt större utsträckning uttrycker en
negativ inställning gentemot det som avhandlas i texten (Tonalitet); oftare är skrivna utifrån ett tolkande/ perspektiv snarare än beskrivande (Journalistisk stil). (Summan för etablerade journalistiska medier blir inte 100 på grund av avrundning).
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Här kan vi se ett antal uppenbara skillnader: Den tydligaste skillnaden ligger i tonaliteten – inom IAM är
det tydligt att den negativa, ogynnsamma beskrivningen av det som texten handlar om är mycket vanligare (ca 44 %) än för traditionella medier (ca 17 %).
Likaså finns en märkbar skillnad i hur personligt/
opersonligt texterna är skrivna – medan texterna från
IAM i ca 50 procent av fallen är skrivna på ett personligt sätt rapporterar de etablerade medierna opersonligt i mer än 70 procent av texterna. IAM tenderar
även att vara mer tolkande än beskrivande medan det
omvända gäller för traditionella medier.
Kön, positionering, aktualitet, ursprung och geografi
Tabell 5 visar tydligt att mansdominansen nästan är
total inom IAM (som endast har 7 procent kvinnliga
textförfattare), medan den inte är lika påtaglig inom
de etablerade nyhetsmedierna (42 procent kvinnliga
journalister). En ytterligare aspekt på detta är att i
hälften av fallen inom IAM har det inte gått att identifiera kön på författaren, vilket tyder på att det ofta
är anonyma författare.
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Tabell 5. Kön på författare

Kön på författare:
Kvinna
Man
Båda (flera författare)
Totalt:

Etablerade journ.
medier (procent)

IAM
(procent)

(n=3448)
42
55
4
100

(n=390)
7
92
1
100

Tabell 5 visar fördelningen mellan könen på författare (i de fall där författarens kön framgår). Det är endast 7 procent av texterna från IAM som är skrivna av en kvinna medan
samma siffra för de etablerade journalistiska medierna är 42 procent. Kommentar: En
ytterligare skillnad är att det har varit svårare att avgöra kön på författare till texter från
IAM (n/a: 48 procent), jämfört med de etablerade journalistiska medierna (29 procent).

I denna studie jämförs även vilken journalistisk positionering som är mest synlig, vilket tidsfokus som är
mest förekommande, vilken geografisk huvudposition
som och vilket ursprung texten har. Journalistisk positionering överlappar delvis, men inte helt, med frågan om tonalitet. Den journalistiska positioneringen
går längre än att beskriva det ena eller det andra på ett
gynnsamt eller ogynnsamt sätt. Det som undersöks
här är om det är tydligt att författaren själv aktivt intar en ifrågasättande, neutral eller ”advertorial” (dvs
förespråkande) hållning.
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Tabell 6. Positionering, aktualitet, ursprung och geografi
Etablerade journ.
medier (procent)

IAM (procent)

Journalistisk positionering:
Kritisk hållning
Neutral presentation
”Advertorial”/positiv hållning
Totalt:

(n=4226)
9
88
3
100

(n=672)
34
64
2
100

Aktualitet:
Historiskt
Aktuellt
Framtida
Totalt:

(n=4345)
8
90
1
99

(n=711)
12
79
9
100

Nyhetens ursprung:
Eget material
Nyhetsbyrå
Blandning
Partner
Annan
(n/a)
Totalt:

(n=4854)
68
13
1
2
5
11
100

(n=787)
50
0
0
1
7
42
99

Geografiskt fokus:
Nationellt
Internationellt
Lokalt
Regionalt
Totalt:

(n=4517)
30
31
35
4
100

(n=779)
43
35
22
1
101

Tabell 6 visar texternas journalistiska positionering, aktualitet, ursprung samt geografiskt
fokus. IAM kännetecknas i jämförelse med etablerade journalistiska medier av: en större
andel texter med ”kritisk hållning” och mindre med ”neutral presentation”. 68 procent
av de etablerade journalistiska mediernas och 50 procent av IAMs nyheter utgörs av eget
material. IAM hämtar i princip inget material från nyhetsbyråer (endast ett kodat fall)
eller partners (endast 10 kodade fall). En intressant skillnad föreligger även i kategorin
(n/a), som indikerar att det är svårare att identifiera varifrån IAMs nyheter kommer (42
procent n/a) jämfört med traditionella medier (11 procent n/a). En högre andel texter
från IAM har nationellt och internationellt fokus och en mindre andel texter med lokalt
eller regionalt fokus jämfört med etablerade journalistiska medier.

Det är vanligare med en kritisk, ifrågasättande hållning från författarens sida inom IAM (34 procent)
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jämfört med etablerade medier (9 procent). Detta
innebär alltså att författaren själv på ett tydligt sätt intar en kritisk och ifrågasättande hållning gentemot det
som texten handlar om. IAM har även, enligt Tabell
6, en tydligt mindre andel egenproducerat material
(50 procent) jämfört med de etablerade journalistiska
medierna som ligger på 68 procent. IAM hämtar inget
material alls från nyhetsbyråer som TT eller Reuters
och även här är det svårt att fastställa varifrån det övriga materialet kommer (42 % n/a). Anledningen till
detta är att det helt enkelt ofta saknas information om
upphovsmannen. I Tabell 6 syns även att artiklar
inom IAM i högre utsträckning än i de etablerade
journalistiska medierna har ett nationellt eller internationellt geografiskt fokus och i mindre utsträckning
ett lokalt eller regionalt.
Hur refererar/länkar IAM till de etablerade
journalistiska medierna?
Eftersom företrädare för IAM uttryckligen positionerar sig gentemot de etablerade journalistiska medierna
(se föregående kapitel) är det intressant att undersöka
hur det ser ut i texterna när det gäller hänvisningar
och referenser.2 Består IAM av en grupp slutna och
självrefererande ”bubblor”, eller länkar de till andra
medier – och i så fall vilka? I de fall där etablerade

2)

De variabler som använts för att mäta detta har hämtats från en kommande (ännu ej publicerad) studie av mig och André Haller (Bamberg
uni., Tyskland) där vi undersöker hur PEGIDA-rörelsen i Sverige, Norge,
Tyskland och Österrike använder sig av referenser till ”mainstream media” på olika sätt.
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journalistiska medier nämns, hur omtalas de då – förekommer länkar? Förekommer referenserna i syfte
att kritisera det som står där, eller i syfte att bekräfta
egna ståndpunkter?
Tabell 7. Hänvisningar till etablerade journalistiska medier
Förekomst (procent)
Referenser/Länkar:

(n=787)

Referenser (i text) till etablerade
journalistiska medier:

61

Länk till innehåll i etablerade
journalistiska medier:

40

Medietyp, antal referenser:

Media 1+2 (n=573)

Tidning
TV
Radio
Annan
Totalt:

378 (66 %)
110 (19 %)
35 (6 %)
51 (9 %)
573 (100 %)

Funktion

Media 1+2 (n=572)

Affirmativ
Kontesterande
Neutral
Totalt:

55 (10 %)
102 (18 %)
415 (73 %)
572 (101 %)

Tabell 7. visar hur stor andel av artiklarna som innehöll referenser (omnämnande i text)
samt länkar till innehåll i traditionella medier. Därefter specificeras vilka medietyper referenserna avser samt vilka funktioner referenserna fyller i texten. I 61 % av alla artiklar
förekommer någon form av referens eller hänvisning till traditionella medier och i 40 %
finns en länk. Det är främst tidningar (66%) som det hänvisas till, följt av TV (19 %), Annan (9 %) och Radio (6 %). Tabellen visar att referenser till traditionella medier till största
delen är neutrala (73 %). I 18% av fallen är referensen kontesterande, det vill säga att
traditionella medier omnämns i syfte att angripa eller kritisera dem eller deras innehåll.
I 10 % av texterna med hänvisning till etablerade journalistiska medier är omnämnandet
affirmativt, det vill säga att de omnämns på ett bekräftande sätt. (Summan blir inte 100
på grund av avrundning).
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Tabell 7 visar att IAM i stor utsträckning, 61 procent
av alla artiklar, omtalar och förhåller sig till de etablerade journalistiska medierna på olika sätt och i 40
procent av dessa hänvisande artiklar förekommer länkar.3 Om vi tittar på hur siffrorna fördelar sig över de
olika IAM så är det ett enhetligt mönster – det är
ingen aktör som avviker nämnvärt. Det är också tydligt att det framför allt är tidningar (66 % av referenserna), följt av TV (19 %) som förekommer som referenser. När det gäller vilken funktion referenserna har
är nästan tre fjärdedelar ”neutrala”, vilket innebär att
de varken kan klassas som ”affirmativa” eller ”kontesterande”. De referenser som förekommer i texterna
fungerar alltså huvudsakligen varken som föremål för
kritik eller som bekräftelse av egna ståndpunkter. Av
de texter där andra funktioner kunde kodas är det fler
kontesterande (18 %) än affirmativa (10 %).
Skillnader mellan olika IAM
Avslutningsvis presenteras i Tabell 8 skillnader mellan
olika IAM i fråga om vilken tonalitet som är dominerande.

3)

Observera att länkar endast kodats som närvarande när det innehåll som
länkas uttryckligen omtalas i texten. Om det bara förekommer en länk i
en fotnot till exempel, har den inte räknats med.
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Tabell 8. Skillnader mellan olika IAM: Dominerande tonalitet
Negativ

Positiv

(n/a)

Antal
artiklar:

Avpixlat

97

4

34

135

Exponerat

81

1

69

151

Nyheter Idag

42

5

190

237

Fria Tider

23

0

62

85

Dispatch International

27

3

5

35

IAM:

Sputnik

6

0

20

26

Nya Tider

66

15

37

118

Totalt

342

28

417

787

Tabell 8 visar skillnaden (i antal texter) mellan olika IAM i fråga om vilken tonalitet som
är dominerande i texten. I de fall då tonalitet kodats, är den till övervägande del negativ.
Den största skillnaden mellan olika IAM ligger i antalet artiklar som saknar positiv eller
negativ tonalitet. Avpixlat, Exponerat, Dispatch och Nya Tider har en övervägande del (mer
än hälften totalt) texter med negativ tonalitet, medan övriga till övervägande del saknar
negativ eller positiv tonalitet. Nya Tider har fler artiklar med positiv tonalitet än övriga.

Medan artiklar från Avpixlat, Exponerat, Dispatch
International och Nya Tider till övervägande delen
(mer än 50 procent) uppvisar en negativ tonalitet, är
samma värden för Fria Tider, Nyheter Idag och Sputnik lägre. Andelen artiklar som varken kodats som negativa eller positiva är betydligt högre på Nyheter
Idag, Fria Tider och Sputnik jämfört med de andra.
Detta ger en antydan om att det kan finnas ganska
stora skillnader mellan olika IAM gällande vilken
framtoning författarna väljer i sina texter. Liknande
(och större) skillnader mellan olika sajter syns även
när resultaten från andra stilvariabler samkörs.4
4)

Av utrymmesskäl får dock inte fler tabeller plas.
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Sammanfattning
Det är, mot bakgrund av de resultat som presenterats
här, uppenbart att IAM inte utgör ett ”alternativ” i bemärkelsen att de skulle kunna tävla med eller ersätta
de etablerade journalistiska medierna i fråga om till
exempel bredd på bevakningen (nyhetsämnen). Detta
är inte ett oväntat resultat, givet de skilda förutsättningar som råder gentemot etablerade journalistiska
medier i fråga om resurser, professionalitet och övergripande målsättningar. Men eftersom debatten kring
IAM hittills varit fixerad kring just namnfrågan i så
hög utsträckning så kanske dessa resultat kan hjälpa
till att föra diskussionen vidare till andra, mer relevanta frågor. ”Alternativ” är ett epitet som vi således
bör tolka som en signal om ett oppositionsförhållande
gentemot ”etablissemanget”, om en position ”outside
of the mainstream” (Atkinson & Leon Berg, 2012,
s. 520), snarare än om anspråk på utbytbarhet och likvärdighet (se även föregående kapitel). Intressant att
notera i detta sammanhang är att över 60 procent av
IAM-artiklarna innehöll referenser till etablerade
journalistiska medier – det indikerar att de i hög grad
även är beroende av ”gammelmedia” för att ha stoff
att skriva om. Existensen av ett ”alternativ” och dess
positionering förutsätter således ”orginalets” existens
och position för att vara meningsfullt. Oppositionsförhållandet gentemot de etablerade medierna är således även ett beroendeförhållande. Av de artiklar som
innehöll referenser till de traditionella etablerade medierna var det inte heller huvudsakligen den ”kontesterande” formen av referenser som dominerade, utan
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de neutrala. Detta kan tolkas just som att de utöver att
kritisera ”mainstream”, helt enkelt i stor utsträckning
utgår ifrån och använder det material som publiceras
där för eget bruk. Mer forskning behövs dock för att
gå djupare i hur denna relation ser ut.
Den karaktäristik som kan göras av IAM efter en
jämförelse med de etablerade journalistiska medierna
kan sammanfattas i följande punkter:
• Det är ett tydligt fokus på vissa frågor, snarare än
andra: Politik, Samhällsfrågor, Brott samt Krig och
konflikter är framträdande, medan andra områden
som Sport, Väder och Livsstil knappt förekommer.
Här behöver mer forskning göras för att specificera
vilken typ av politiska frågor det är som tas upp.
Det tydliga fokuset på politik och samhällsfrågor
syns även i de dimensioner som mäter politisk relevans.
• IAM är påtagligt mycket mer personligt skrivna,
kritiskt positionerade och framför allt negativa i
sin tonalitet jämfört med etablerade journalistiska
medier. Detta säger oss något om vilken typ av texter vi har att göra med – det handlar i stor utsträckning om starkt åsiktsdrivna texter med fokus på
kritik och betoning av negativa aspekter.
• Könsfördelningen bland författare inom IAM är
också slående – endast 7 procent av alla texter som
kodats var skrivna av en kvinna. IAM är således
betydligt mer mansdominerade än de etablerade
journalistiska medierna, vilket gäller samtliga undersökta IAM-sajter. Vad detta i sin tur innebär
återstår att undersöka.
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• IAM skiljer sig från de etablerade journalistiska
medierna gällande såväl geografiskt fokus (mer fokus på nationella och internationella frågor – mindre fokus på lokala och regionala) som var nyheterna kommer ifrån. IAM publicerar mindre eget
material än de etablerade medierna och en jämförelsvis stor del (42 procent) material som är av
oklart ursprung.
• IAM refererar och länkar i stor utsträckning till
etablerade journalistiska medier och det är framför
allt neutrala referenser det handlar om. Detta understryker att det oppositionsförhållande gentemot
de etablerade medierna som IAM ger uttryck för
också är ett slags beroendeförhållande. Det problematiserar även bilden av IAM som sluten och självrefererande bubbla.
• Slutligen finns det betydande skillnader mellan de
olika aktörerna inom IAM, vilket illustrerats genom att jämföra resultaten från variablen Tonalitet
mellan de olika IAM som ingår i studien (Se tabell
7). Liknande körningar på andra variabler visar att
detta gäller för alla stilvariabler. Detta ger vid handen att IAM inte riktigt kan sägas utgöra en enhetlig typ av medier, utan att de i framtida studier och
diskussioner bör studeras och behandlas mer utifrån de olikheter som finns mellan dem än vad som
gjorts i denna studie.
Avslutningsvis bör påpekas att dessa resultat ska betraktas med viss försiktighet. Materialet från IAM
som kodats består av endast 787 artiklar och ytterligare material (och material från fler aktörer) bör sam170 | Kristoffer Holt

las in och analyseras vidare och ur fler synvinklar. Resultaten ger dock ett första utkast till en karaktäristik
(ur ett forskningsperspektiv) av innehållet på olika
plattformar inom IAM som pekar på ett antal intressanta karaktärsdrag som särskiljer dem från de etablerade journalistiska medierna. Det som presenterats
här bör alltså främst ses om indikationer på att det
finns ett antal viktiga aspekter som är värda att bygga
vidare på och undersöka närmare i framtida forskning.
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Jonas Andersson Schwarz*
och Johan Hammarlund**

Kända men inte erkända:
Skildringen av Avpixlat och
andra invandringsfientliga
nätmedier i fem svenska
dagstidningar 2013–2015
Avpixlat, Exponerat och andra liknande publikationer figurerar idag återkommande i traditionella
svenska medier såsom press, radio och TV. Detta sker
dels i form av granskningar av sajternas innehåll och
de som skriver på sajterna,1 dels i form av metadiskussioner där representanter för de etablerade medierna
diskuterar den egna branschens hantering av sajterna.2 Därutöver nämns dessa också återkommande
i intervjuer, krönikor och debattartiklar. I denna studie undersöker vi därför hur denna typ av sajter be-

*

Jonas Andersson Schwarz är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.
** Johan Hammarlund är fristående forskare aktiv inom medieforskning
och omvärldsanalys.
1)
Se exempelvis Expressen 2013-12-10 ”Namn och bild på POLITIKERNA SOM NÄTHATAR på rasistsajten Avpixlat”.
2)
Se exempelvis tidningen Journalisten 2015-09-18 ”Medierna gjorde Julia
Caesar kändare”.
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skrevs och figurerade i svensk dagspress under åren
2013, 2014 och 2015. Att dessa publikationer tas på
allvar av aktörer i den traditionella mediesfären kan
också ses i den opinionsundersökning om medieförtroende som Ipsos och Dagens Nyheter genomförde
år 2016. Den inkluderade ett antal traditionella medieföretag samt Avpixlat. Undersökningen visade bland
annat att en relativt stor minoritet (34 procent) sa sig
känna till Avpixlat men också att endast 4 procent
hade ”mycket stort” eller ”ganska stort” förtroende
för sajten.3
Bland de mönster vi observerar finns bland annat
skillnader mellan tidningarna både vad gäller hur man
skriver och hur ofta man skriver. Expressen skriver i
särklass mest (mätt i antal artiklar) och är aktiv med
egna granskningar. Svenska Dagbladet skriver minst
(bland betaltidningarna i särklass minst). Återkommande kopplar alla tidningar ihop sajterna med Sverigedemokraterna – Expressen dock märkbart oftare
än övriga tidningar, både i samband med sina särskilda granskningar och under övriga perioder. Vidare
är det tydligt att journalisterna ofta markerar avståndstagande, dels genom beskrivningar som ”hatsajt” eller ”främlingsfientlig sajt” och dels genom den
kontext publikationerna placeras i. Samtidigt finns
det tecken på att sajterna betraktas som etablerade – i
bemärkelsen kända. Det kan bland annat ses i ett
ökande antal artiklar där sajterna inte benämns annat
än med sina namn som läsaren förväntas känna till,

3)

Ipsos undersökning Medieförtroende 2016 (2016-04-01).
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något som är betydligt vanligare 2014 och 2015 än
2013. Detta syns också i de relativt få men signifikanta artiklar som innehåller formuleringar liknande
”sajter som Avpixlat” eller ”såna som skriver på Avpixlat”. Här blir sajterna till liknelser eller metonymer
som används för att förklara något större.
Undersökningen
Vår undersökning är baserad på en kvantitativ innehållsanalys av textinnehållet i fem av de största
svenska dagstidningarna: Dagens Nyheter, Svenska
Dagbladet, Metro, Aftonbladet och Expressen. Den
tar inspiration från kritisk diskursanalys i det att vi
granskar presstexterna som diskursiv praktik med utgångspunkten att de såväl påverkar som påverkas av
samhället. Utrymmet gör att vår ansats är uttalat deskriptiv, snarare än teoretiserande. Studien omfattar
närmare 300 artiklar från de tre senaste åren i vilka
Avpixlat, Exponerat, Fria Tider, Samtiden, Dispatch
International, Nya Tider eller Nyheter Idag uttryckligen nämns. Dessa är att betrakta som de mest kända
aktörerna på denna arena, vilket också syns i sajternas
korsvisa förekomster i de artiklar vi studerade. Att vi
valt att kalla sajterna invandringsfientliga nätmedier
beror på att distributionsformen är central; de är i stor
grad beroende av internetdistribution för att nå läsarna, vilka även kommenterar flitigt.4 Betydelsen av
4)

Nyheter Idag har ett bredare innehåll än övriga sajter men bedöms ändå
rymmas inom beskrivningen "invandringsfientliga nätmedier". Begreppet är alltså inte analytiskt heltäckande men en väl fungerande minsta gemensamma nämnare i denna kontext.
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denna aspekt syns också i medierapporteringen som
inte sällan tar upp just kommentarsfälten eller individuella kommentarer. Vidare är det idag endast Nya
Tider som ges ut i tryckt upplaga på drygt 3 000 exemplar (och därigenom får presstöd).
Genom en rad sökningar i databasen Mediearkivet
mättes de samlade förekomsterna av uttryckliga hänvisningar till sajterna ovan i pressen. Därefter analyserade vi de sätt på vilka sajterna beskrivs och presenteras i tidningarnas tryckta utgåvor, exklusive bilagor.
En viktig begränsning med den typ av metod vi använt
oss av är att den enbart tar fasta på uttryckliga hänvisningar – inte antydda eller underförstådda. En fördel är dock att urvalet blir konsekvent och enkelt att
upprepa. Som komplement har vi också genomfört en
rad databassökningar av olika begrepp och diskursers
förekomst i våra källor under hela perioden 2013–
2015 samt de olika publikationernas förekomster i relation till dessa. Detta material omfattar flera tusen
artiklar vilka används för att sätta den smalare diskursen om invandringsfientliga nätmedier i ett vidare
perspektiv. På detta sätt ges möjlighet att fördjupa förståelsen om hur denna snäva diskurs samverkar med
andra.
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Figur 1. Här visas tidslinjerna för olika sökfraser proportionerligt, utifrån antal förekomster per månad. Notera att den lodräta axeln ”börjar om” från noll för respektive graf;
dock bibehålls samma skala för samtliga sex grafer. De nyhetshändelser som spelat in
extra mycket på de olika kurvorna är markerade med streckade lodräta linjer:
Feb 2013: Uppdrag Granskning och SVT Debatt om näthat
Dec 2013: Expressen granskar näthatare
Maj 2014: EU-val
Sep 2014: Riksdagsval + Expressen granskar näthatare
Dec 2014: Regeringskris
Jan 2015: Charlie Hebdo + Islamofobisk marsch i Tyskland (Pegida)
Feb 2015: Aftonbladet granskar Flashback
Sep 2015: Bilden på Alan Kurdi
Nov 2015: Stort terrordåd i Paris + Expressen-avslöjanden om Avpixlat
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Mängden förekomster, jämfört
med andra fenomen
Som diskurs betraktat är den samlade förekomsten av
hänvisningar till invandringsfientliga nätmedier i de
fem dagstidningarna av blygsam storlek, vilket graferna i figur 1 visar. När vi som jämförelse gjorde liknande sökningar inom samma tidsperiod för andra
diskurser framgick flera mönster. Som exempel var
den sammanlagda volymen av hänvisningar till vad
som kan ses som en invandringsdiskurs i allmänhet5
omkring 20 gånger större. Därtill hade denna diskurs
en tydligt ökande tendens: Hösten 2015 förekom ordet ”flykting” över 1000 gånger per månad i vårt material, med sin absoluta topp i september 2015 (1905
förekomster). Som figur 1 visar ger detta starkt stöd
för att de etablerade nyhetsmedierna här följer en logik där det som hamnar på agendan är ett direkt resultat av skeenden som redaktionerna identifierar i sin
omvärld, snarare än skeenden som initieras av redaktionerna själva.
När det gäller dessa dagstidningars sätt att skriva
om sajterna i denna studie tycks en annan medielogik
vara gällande. Vi ser att pressens omnämnanden av
dessa publikationer inte har ökat nämnvärt över tid,
utan snarare har fluktuerat – framför allt i samband
med Expressens granskningar av sajterna i fråga. Förekomsten av begreppet ”hatsajt” tycks också ha följt
samma mönster. Begreppet ”utanförskap” har legat
på en oförändrad nivå under de tre åren, medan be5)

Sammanlagd volym av sökträffar på följande fraser: flykting*, migration*, invandring*, integration*.
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grepp som ”radikalisering” och ”våldsbejakande”
har kommit att bli allt vanligare i presstexten, något
vi misstänker härrör från uttalade strategier från myndigheter och politiker att ta sig an dessa fenomen.
Likaså visar den samlade förekomsten av ord som
hänvisar till invandring/migration på en uppåtgående
tendens. Islamdiskursen likaså; denna fluktuerar samtidigt starkt i samband med islamistiska terrordåd i
vår geografiska närhet.
Beträffande mer distinkta fenomen som islamofobi
sammanfaller dagspressens tendens att lyfta dessa
med stora nyhetshändelser (t ex den anti-islamska organisationen Pegidas manifestationer i Tyskland strax
efter terrordåden mot Charlie Hebdo). Frekvenserna
av ord som ”rasism”, ”främlingsfientlig” och ”näthat” fluktuerar tydligt och tycks sammanfalla med till
exempel valrörelser och tidningarnas egna granskningar. Sverigedemokraterna nämns över 700 gånger
i september 2014 och över 600 gånger i decemberöverenskommelsens månad samma år. Även om kurvorna liknar varann kan vi dock inte utifrån vår data
se om det verkligen finns en tendens att termen ”sverigedemokrat” sammanfaller med termen ”rasism”.
Kurvan för SD sammanfaller snarare med kurvorna
för andra riksdagspartier. Sökningarna som redovisas
i figur 1 är endast till för att ge ett sammanhang till
innehållsanalysen nedan, och vi efterlyser framtida
kvantitativa studier som kan säkra eventuella samband mellan olika diskursiva begrepp av det här slaget.
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Urval och innehållsanalys
Våra fem källor (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet,
Metro, Aftonbladet och Expressen) valdes för att få
en god överblick över hur de aktuella sajterna gestaltas i pressen men samtidigt få en hanterbar volym. På
grund av tidsbegränsning var det dock omöjligt att
analysera alla artiklar under 36-månadersperioden.
Lösningen blev att slumpvis välja ut 12 månader och
analysera alla relevanta artiklar från dessa.6 Genom
en kombination av flera söksträngar7 samlades ca 300
tidningsartiklar in. Dessa gicks igenom manuellt av
två kodare för att eliminera irrelevant material, dvs
texter där sajterna inte nämns utan endast likalydande
ord. Efter detta kvarstod 146 artiklar och förstasidor.
På samma sätt samlades ytterligare 130 relevanta artiklar in från december 2013 och september 2014 då
Expressen genomförde specialgranskningar av sajterna. Detta material redovisas separat och jämförs
mot huvudmaterialet. För att kunna genomföra undersökningen inom tidsramen fick all typ av bildanalys väljas bort och det tas ej heller hänsyn till artiklarnas grafiska utformning eller storlek. Det kodschema
som används för analysen har genomgått flera pilottest och revideringar för att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt vad gäller intersubjektivitet. De vari6)

7)

Januari, mars, augusti och september 2013; januari, februari, oktober
och december 2014; februari, mars, september och november 2015.
Söksträng: avpixlat* OR ”fria tider*” OR ”dispatch international*”
OR exponerat*. Söksträngarna samtiden AND *sajt*, ”nya tider*”
AND *sajt* samt ”nyheter idag*” AND *sajt* gav alla väldigt få korrekta träffar men bedöms ändå ha fångat upp en absolut merpart av ev.
artiklar baserat på de mönster som finns i bskrivningen av liknande sajter
samt korsvisa förekomster.
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abler som används i denna analys är föjaktligen alla
kvalitetssäkrade och har en överensstämmelse mellan
kodarna på över 90 procent (och för vissa variabler
över 99 procent).
Resultat
Av de 146 artiklarna och förstasidorna i vårt grundmaterial stod Expressen för den största andelen med
48 förekomster tätt följd av Aftonbladet med 45. DN
hade 31 artiklar under perioden, Metro 12 och SvD
nio. Kvällstidningarna sticker alltså ut med en betydligt högre volym än de övriga och SvD med en lägre.
Även om Metro liksom SvD har förhållandevis få artiklar så bör man betänka att Metro skiljer sig från de
övriga tidningarna, bland annat vad gäller sidantal,
samt att man outsourcat nyhetsproduktionen till TT
sedan augusti 2014.8 Trots det så har Metro under
jämförelseperioden en volym som är något högre än
SvD:s vars nio artiklar alltså är att betrakta som påfallande lågt. Som figur 2 visar varierar frekvensen av
hänvisningar till sajterna från år till år. Aftonbladet
har störst antal förekomster år 2013 och näst störst år
2015, övriga har i huvudsak ett ökande antal år för år.
Att tolka detta som att vi har en ökande trend generellt är dock förhastat, materialet är för litet för denna
tolkning och vi ser heller inget stöd för detta i de databassökningar som gjorts för hela perioden 2013–
2015.

8)

Tidningen Journalisten 2014-08-13 ”Projektanställda gör Metro på TT
Nyhetsbyrån”.
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Källfördelning slumpvis utvalda månader 2013-15
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Figur 2. Under studiens 12 slumpvis utvalda månader förekom de invandringsfientliga
nätsajterna totalt 146 artiklar. Kvällstidningarna och särskilt Expressen är överrepresenterade medan Svenska Dagbladet är underrepresenterad. Bilden visar också hur antalet
artiklar fluktuerar i de olika källorna och från år till år.
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Figur 3. De vanligaste beskrivningarna av sajterna är ”hatsajt”, ”rasistsajt”, ”SD-anknuten sajt”, och liknande varianter på samma teman. Användningen skiljer sig åt mellan
tidningarna – Expressen använder begreppen ”hatsajt” och ”rasistsajt” flitigast medan
DN är överrepresenterad vad gäller benämningar som anknyter till Sverigedemokraterna.
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För att närmare undersöka hur tidningarna beskriver
sajterna har vi delat upp benämningarna som används
i två led: ett förled och ett andraled. Det första ledet
är typiskt ett begrepp som beskriver sajtens ideologiska eller politiska karaktär medan det andra fokuserar på distributionsformen. Som exempel får ordet
hatsajt förledet hat* och andraledet sajt. Rasistisk
blogg eller rasistblogg får samma förled – rasistisk,
och samma andraled – blogg.
Så hur beskriver då tidningarna sajterna? Det vanligaste begreppet är hatsajt (24 förekomster). Detta
begrepp används i stor utsträckning av Expressen och
appliceras på Avpixlat, Fria Tider, och Exponerat. Avpixlat förekommer visserligen flitigt på egen hand,
men ofta räknas alla dessa tre sajter upp som delar av
en sammanhängande enhet, vilken vid behov används
för att illustrera begreppet hatsajt eller det större mediefenomen som Niklas Orrenius i DN9 beskriver som
en ”antiinvandrings-mediebubbla”. Även Aftonbladet, DN och Metro använder återkommande begreppet hatsajt men ej i samma utsträckning som Expressen, som ensam står för mer än hälften av förekomsterna. SvD använder begreppet ytterst lite, och på ett
sådant sätt som skiljer sig från övriga tidningar. I en
kulturartikel10 förekommer begreppet, men då endast
i rubriken samt i en bredare jämförelse mellan denna
typ av sajter och 20-talets ”smutspress”. På samma

9)

10)

Dagens Nyheter 2015-09-05 ”Den nationalistiska nätmediebubblan är
central för SD:s succé. Och ’Julia Caesar’ spelar en nyckelroll”.
Svenska Dagbladet 2015-09-11 ”Hatsajternas strategi inte ny”.
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sätt som smutspress skrivs även hatsajt här inom citationstecken i den löpande texten.
Benämningen rasistsajt, inklusive varianter som rasistisk webbsida, är näst vanligast (19 förekomster)
och har samma karakteristika som begreppet hatsajt
– den används ofta av Expressen och uteslutande för
att beskriva Avpixlat, Fria Tider och Exponerat. Begreppet tycks visserligen vara på nedgång under de tre
år som studeras, men eftersom det rör sig om små volymer är det svårt att uttala sig med säkerhet om detta.
SD-anknuten och liknande varianter är tredje vanligast (12 förekomster) och förekommer i störst utsträckning i DN. Benämningen används oftast på Avpixlat men i ett par fall även på Samtiden och Nyheter
Idag vilka då benämns SD-anknutna tidningar. Avpixlat kallas oftast SD-anknuten sajt men i ett par fall
även SD-anknuten blogg.
Andra benämningar som förekommer är främlingsfientlig sajt eller blogg som används i elva fall, varav åtta berör Avpixlat och tre Exponerat. Högerextrem sajt, eller i ett fall tidning, förekommer sju
gånger i materialet. Här är Avpixlat klart underrepresenterad medan Fria Tider istället är överrepresenterad med fyra förekomster. Islamofob eller islamhatande förekommer sju gånger i materialet, huvudsakligen som en benäming på Dispatch International
som då den beskrivs oftast ges epitet som islamfientlig
eller islamofob tidning. Kategorin övrigt inkluderar
här benämningarna alternativ nyhetssajt, anonym
sajt, och kontroversiell sajt med en träff vardera.
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Figur 4. Från och med 2014 är den vanligaste praktiken att man utelämnar förklarande
beskrivningar av sajterna. Detta sätt att skriva ökar i frekvens från 2013 till 2014 och
fortsätter ligga på en hög nivå även 2015, sett som andel av materialet. I absoluta tal är
det en ökning även 2015.

Som figur 4 visar så är den vanligaste praktiken att
nämna publikationerna utan att tillskriva dem något
förklarande epitet. 2013 var detta det vanligaste sättet
att nämna publikationerna, men den samlade volymen för olika förklarande beskrivningar var högre än
volymen då publikationerna nämndes utan epitet.
Men från och med 2014 är det vanligare att inte ha
förklarande beskrivningar när man beskriver dessa
sajter i dagspressen. Detta ska sannolikt tolkas som
att publikationerna har blivit mer etablerade, åtminstone i betydelsen kända. En dryg tredjedel av de artiklar som saknar en beskrivning av sajternas ideologiska
karaktär har inkluderat en beskrivning av den tekniska plattformen (ofta just begreppet sajt). Även
denna typ av beskrivning visar en ökning om man
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jämför 2013 och efterföljande år, från fem förekomster 2013 till 13 år 2014 och 16 år 2015. Här bör
dock nämnas att räknat som andel av materialet så visar denna grupp artiklar en liten minskning från 2014
till 2015.
Vad gäller de olika beskrivningarna av publikationernas tekniska karaktär är sajt som sagt den allra vanligaste (65 förekomster). Tidning är näst vanligast med
11 förekomster följt av blogg med fem förekomster.
Här kan vi även notera vissa skillnader i hur de olika
kategorierna hanteras. Beteckningen blogg är ovanlig
– men de fem fallen syftar alla på Avpixlat och inkluderar förklarande beskrivningar såsom främlingsfientlig blogg, hatblogg, eller SD-närstående blogg. Sajt är
mer varierat i användningen och möjligen också en
mer positiv beteckning än blogg i denna kontext. En
liknande distinktion görs i en av artiklarna i vårt material som beskriver utvecklingen som att ”fler bloggar
blir seriösa. De nischar in sig på ett ämne och uppfattas
inte som en blogg utan som en sajt”.11
De elva fall som använder benämningen tidning
handlar främst om Dispatch International (DI). Eftersom DI återkommande beskrivs såsom islamfientlig
och liknande utgör islamofob den vanligaste beskrivningen kopplad till begreppet tidning. En fjärdedel av
artiklarna som använder begreppet tidning gör detta
utan förklarande eller beskrivande förled; detta ska
dock inte tolkas som att de är mer positiva, då de både
tematiskt och i förklarande text placerar det som de
beskriver som tidningar i en mindre smickrande kon11)

Expressen 2013-01-28 ”Vem är militärens hemliga bloggare”.
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text av exempelvis fascister12 och dömda brottslingar.13 Den enda av de publikationer vi studerar som
ännu ges ut i tryck är Nya Tider. Den förekommer
dock blott två gånger i materialet (varav en med benämningen tidning). Att DI, som endast gavs ut i tryck
under första hälften av 2013, fortfarande beskrivs
som tidning är förvånande.
Sverigedemokraterna nämns återkommande i vårt
material. De förekommer i mer än hälften av artiklarna från de slumpvis utvalda månaderna. I en handfull artiklar figurerar organisationer som benämns
som nazistiska och ytterligare en handfull nämner högerextrema eller främlingsfientliga organisationer.
DN har 17 artiklar som nämner både SD och sajterna
vilket motsvarar drygt hälften av DN:s artiklar i materialet, medan Aftonbladets 21 artiklar motsvarar
knappt hälften. De källor som är överrepresenterade i
denna kategori är Expressen med 35 av 48 artiklar
och Metro som nämner SD i åtta av 12 artiklar. SvD
nämner Sverigedemokraterna i fyra av nio artiklar.
Specialgranskningarna
Som nämnts tidigare så ingår även två icke slumpvis
utvalda perioder i denna studie – de två månader
2013 och 2014 då Expressen genomförde specialgranskningar. Dessa två månader genererade ett nästan lika stort material som de 12 slumpvis utvalda
månaderna, total 130 artiklar och förstasidor. Expressen står här för ganska exakt hälften av materialet för12)
13)

Aftonbladet 2014-10-02 ”Sida vid sida med fascister”.
Expressen 2013-09-12 ”SD storsatsar med dömda kandidater”.
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delat på dryga trettiotalet artiklar från respektive månad. Ett tydligt mönster i materialet från granskningsperioderna är att citat förekommer i betydligt högre
utsträckning än under de slumpvis utvalda månaderna. Detta gäller både textcitat hämtade från sajterna och citat av skribenter och kommentatorer till
journalisterna, vilka ökar från 15 förekomster vardera under de slumpvis utvalda månaderna till 51 och
38 förekomster vardera under granskningsperioderna. Antalet artiklar med någon eller båda av dessa
citattyper ökar från 23 (varav Expressen står för 10)
under den slumpvis utvalda perioden till 56 (varav
Expressen står för 25) under granskningsmånaderna.
En trolig förklaring är att man under de slumpvis utvalda månaderna i väldigt hög grad pratar om, eller
beskriver, innehållet på sajterna. Under granskningsperioderna är det vanligare att man visar upp innehållet samt låter skribenter och kommentatorer från sajterna i fråga stå till svars genom att utkräva svar – något som visserligen gör att de får komma till tals, men
under former som kontrolleras av journalisterna.
Under granskningsperioderna är det också så att
andelen hänvisningar till sajterna som hatsajter ökar,
både under 2013 och 2014, som en direkt följd av Expressens framväxande praxis att använda denna beteckning. I vårt material från 2013 förekommer begreppet först i Aftonbladet. Från och med granskningen i december 2013 kan man se att Expressen tagit till sig denna benämning vilken används flitigt
under de slumpvis utvalda månaderna, och dominerar
Expressens benämningar totalt under granskningsperioden september 2014. Under granskningsperio190 | Kända men inte erkända: Skildringen av Avpixlat och andra …

derna ökar också förekomsten av hänvisningar till
Sverigedemokraterna kraftigt till motsvarande fyra av
fem artiklar. Detta är föga förvånande, eftersom
granskningarna bland annat just påvisar en koppling
mellan sverigedemokrater och de invandringsfientliga
nätmedierna, men bör ändå lyftas fram.
Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att tidningarna i undersökningen skiljer sig åt kraftigt vad
gäller vissa aspekter av hur de hanterar de invandringsfientliga nätmedierna. Detta gäller som vi visat exempelvis antalet artiklar, liksom hur sajterna beskrivs och
vilka grupperingar de kopplas samman med. Gemensamt för alla fem tidningar är dock att de huvudsakligen markerar distans gentemot sajterna, vilket tar sig
uttryck i kritiska benämningar och teman för artiklarna. Formerna för detta avståndstagande varierar
dock – från Expressens aktiva granskning och hårda
retorik i ett stort antal artiklar till Svenska Dagbladets
nedtonade beskrivningar och låga volym av artiklar.
Vilken av tidningarnas journalistiska strategier som
varit att föredra beror kanske slutligen på vilket mätvärde som används i analysen – sålda tidningar, antal
genomförda granskningar, exponering av sajterna,
eller något helt annat. Huruvida sajterna ifråga gynnats eller missgynnats av uppmärksamheten är även
det en fråga för sig som ej utreds här. Man kan dock
konstatera att till exempel Expressens granskningar
bidragit starkt till sajternas synlighet i medierna genom den inbyggda paradox som finns i bland annat
granskande journalistik. Genom att granska lyfter
man fram ett fenomen, och kanske upphöjer man därigenom även det man granskar.
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Invandring på ledarsidorna
i svensk nationell dagspress
2010–2015****
Inledning
Under de senaste åren har frågorna om invandring
och integration blivit allt mer omdebatterade och allt
fler svenskar anser att de är viktiga samhällsfrågor
(Oscarsson & Bergström 2015). Det gäller både bland
dem som har en positiv respektive negativ syn på flyktinginvandring (Bergström med flera 2015). Trots att
motståndet mot att Sverige tar emot flyktingar har
minskat över tid har det skett en partipolitisk polarisering (Demker 2015). Samtidigt präglades 2015 både
av en rekordstor invandring och av att flyktingpolitiken sedan hösten kraftigt lades om i en mer restriktiv
riktning.
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Även på tidningarnas ledarsidor har debatten om
invandring och integration stundom varit het, särskilt
när det gäller flyktingpolitiken. Lite förenklat har debatten karaktäriserats av två läger: å ena sidan dem
som har argumenterat för en liberal migrationspolitik
och å andra sidan dem som har argumenterat för att
det är nödvändigt med mer restriktiva regler. Medan
vissa anhängare av det första lägret har menat att det
andra lägret inte är något annat än ”Sverigedemokraternas budbärare” (Kjellgren 2015) och att en del ledarsidor bidrar till ”normaliseringen av den främlingsfientliga högerns retorik” (Ekström 2015) har
det andra lägret anklagat dem som argumenterar för
en liberal migrationspolitik för att vara naiva (Arpi
2015) eller för att ”skönmåla verkligheten” (Boström
2015).
Även om det finns mycket som tyder på att det har
skett en förändring och polarisering kring hur svenska
ledarsidor argumenterar kring invandrings- och integrationsfrågor har detta inte undersökts systematiskt.
Det finns därför flera skäl till att närmare studera invandrings- och integrationsfrågor på de svenska ledarsidorna. För det första är ledarsidornas politiska
roll generellt ett underutforskat område (Nord 2001).
För det andra har digitaliseringen gjort att ledarsidorna har fått en större spridning. Till den bilden hör
att opinionsmaterial tillhör det mest delade på sociala
medier (Wadbring & Ödmark 2014: 41). För det
tredje finns det goda skäl att anta att ledarsidorna påverkar den politiska debatten. För det fjärde finns det
skäl att kartlägga om det de facto har skett någon för-
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ändring av hur svenska ledarsidor skriver om integration och invandring och vilka skillnader som finns
mellan olika tidningar.
Mot den bakgrunden syftar detta kapitel till att
närmare studera hur ledarsidorna på de fyra största
svenska dagstidningarna under de senaste åren har
skrivit om invandring och integration. I centrum för
analysen står tre frågor: (1) i vilken omfattning skriver
svenska ledarsidor om invandring och integration? (2)
vilka partier diskuteras på ledarsidorna i samband
med invandring och integration? (3) hur gestaltar
svenska ledarsidor invandring och integration – positivt, negativt eller neutralt?
I detta kapitel studeras samtliga ledarartiklar i de
fyra rikstäckande dagstidningarna, Aftonbladet (obunden socialdemokratisk), Dagens Nyheter (oberoende
liberal), Expressen (obunden liberal) och Svenska Dagbladet (obunden moderat), under perioden från 2010
till halvårsskiftet 2015. Urvalet gör det möjligt att studera såväl morgontidningar (DN och SvD) som mer
traditionella tabloider (Aftonbladet och Expressen).
Tidningarna representerar också olika politisk inriktning. Även om tidningarna numera är fristående från
de politiska partierna är det intressant att undersöka
om det finns en överenstämmelse mellan respektive
tidnings ledare och det parti vars ideologiska grund de
delar. Socialdemokraterna och Moderaterna har traditionellt sett varit de partier som företrätt en något
mer restriktiv invandringspolitik (Widfeldt 2015;
jämför Hinnfors med flera 2012) medan riksdagens
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övriga partier, bortsett från Sverigedemokraterna
(SD), har stått för en öppnare hållning. Givet ett sådant grundantagande kan det förväntas att Aftonbladets och SvD:s ledarredaktioner uppvisar en mer invandringskritisk inställning än de liberala tidningarna
DN och Expressen.
Samtidigt vet vi från opinionsdata att det finns en
viss skillnad mellan väljare till vänster och till höger
angående synen på invandring, åtminstone när det
gäller invandring av flyktingar. Väljare till höger är
mer benägna än väljare till vänster att instämma i att
det är bra att ta emot färre flyktingar (Demker 2015).
Givet denna ideologiska laddning kan det förväntas
att SvD:s ledare uppvisar en mer invandringskritisk
inställning än de liberala tidningarna DN och Expressen som i sin tur kan förväntas uppvisa en mer kritisk
inställning än Aftonbladet. Dessutom har de senaste
årens migrationsöverenskommelser (fram till sommaren 2015) gått i öppnare riktning och det har funnits
en bred politisk uppslutning bakom en liberal invandringspolitik (Bolin med flera 2014). Därför kan det
förväntas att samtliga ledarredaktioner uppvisar en
övervikt av artiklar med en positiv inställning till invandring.
Som ledarartiklar avses alla sådana artiklar där ledarredaktionen står som avsändare. Detta inbegriper
således huvudledare (ofta osignerade), signerade underledare samt så kallade ledarstick (Nord 2001: 53).
Vi har analyserat samtliga ledarartiklar som behandlar invandring och/eller integration. Artiklarna har
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identifierats med hjälp av Retriever Research. Totalt
handlar det om 1000 artiklar.1
I vilken omfattning skriver ledarsidor om
invandring och integration?
Den första forskningsfrågan handlar om i vilken omfattning som ledarsidorna under de senaste åren har
skrivit om invandring och integration. Frågan tar sin
utgångspunkt i teorin om mediernas dagordningsfunktion, enligt vilken medierna kan utöva inflytande
över vilka samhällsfrågor som medborgarna – eller
andra grupper – anser är viktiga (McCombs 2014;
Strömbäck 2014). Genom att uppmärksamma vissa
frågor mycket och andra lite eller inte alls sänder medierna signaler om vilka frågor som är viktiga, och det
kan påverka medborgarnas bedömningar av vilka frågor som är viktiga. Det finns också studier som visar
att det finns samband mellan hur mycket medierna
rapporterar om invandring och människors attityder
(Boomgaarden & Vliegenthart 2007, 2009; Kokkonen 2013). Det är därför relevant att undersöka hur

1)

Samtliga artiklar som innehåller orden invandr* eller integrat* har analyserats. De artiklar som innehåller dessa ord utan att i någon väsentlig
grad handla om invandring eller integration har exkluderas. Det kan till
exempel handla om artiklar där orden används i annan betydelse så som
”europeisk integration” eller då begreppen används i förbigående som
ett av många exempel på politikområden. I kapitlet jämför vi i huvudsak
antalet artiklar över tid och skillnader mellan tidningarna även om det
totala antalet ledarartiklar skiljer sig något åt mellan tidningarna. Alternativet att jämföra andelen av samtliga ledarartiklar som berör invandring har av praktiska skäl valts bort då Retriever Research inte gör det
möjligt att få fullständiga uppgifter om det totala antalet ledarartiklar i
de olika tidningarna under hela den studerade perioden.
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mycket ledarsidorna har skrivit om invandring och integration.
Tabell 1 redovisar hur de analyserade ledarartiklarna fördelar sig mellan invandring och integration,
såväl över tid som mellan de fyra olika tidningarnas
ledarsidor. En första sak som kan noteras är att mängden artiklar om invandring och integration tenderar
att öka något över tid. Antalet artiklar var fler under
2014 och 2015 än under de tidigare åren i mätserien.
Om man bryter ner siffrorna på månadsbasis (ej i tabellen) framkommer att ett trendbrott sker i mitten av
2014. Det sista året i mätserien, juli 2014 till och med
juni 2015, publicerades 278 ledarartiklar som rör invandring och integration. Det kan jämföras med motsvarande antal för åren 2010–2013 som varierar från
144 till 175.
Även om invandring och integration ofta tenderar
att ses som en samlad fråga i svensk politisk debatt är
de i realiteten två skilda politikområden. En viss typ
av invandringspolitik är inte nödvändigtvis avgörande för vilken typ av integrationspolitik som förespråkas. Således behöver inte en liberal invandringspolitik innebära att man samtidigt förespråkar en liberal integrationspolitik eller vice versa (Hinnfors
med flera 2012: 585). Av detta skäl har vi också valt
att undersöka förekomsten av de respektive politikområdena var för sig. Av tabell 1 framgår dock att de
två områdena har getts ungefär lika mycket utrymme
i ledarartiklarna. Värt att notera är dock att andelen
artiklar som handlar om både invandring och integration ökar under 2014 och 2015.
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Av tabell 1 framkommer också att det finns skillnader mellan de fyra tidningarna. DN är den tidning
som har flest ledarartiklar som berör invandring och
integration. Totalt sett har DN ungefär dubbelt så
många artiklar som Aftonbladet, medan Expressen
och SvD ligger däremellan. Här är det viktigt att poängtera att DN totalt sett har något fler antal ledare
och att det därför är rimligt att iaktta viss försiktighet
i denna jämförelse mellan tidningarna (se fotnot 1).
Tabell 1: Förekomsten av ledarartiklar fördelat på invandring
och/eller integration, per år respektive tidning (antal och
procent).
Artikelns huvudsakliga fokus
Invandring

Integration

Kombination

Totalt

2010

66 (39%)

68 (41%)

34 (20%)

168 (100%)

2011

59 (41%)

65 (45%)

20 (14%)

144 (100%)

2012

57 (33%)

78 (45%)

40 (23%)

175 (100%)

2013

59 (34%)

81 (47%)

33 (19%)

173 (100%)

2014

72 (34%)

64 (30%)

75 (36%)

211 (100%)

2015 (– juni)

25 (19%)

55 (43%)

49 (38%)

129 (100%)

171 (100%)

Aftonbladet

82 (48%)

43 (25%)

46 (27%)

DN

135 (40%)

124 (37%)

78 (23%)

337 (100%)

Expressen

80 (30%)

133 (50%)

54 (20%)

267 (100%)

SvD

41 (18%)

111 (49%)

73 (32%)

225 (100%)

Totalt

338 (34%)

411 (41%)

251 (25%)

1000 (100%)

Kommentar: I varje cell rapporteras antal artiklar respektive radandel inom parentes.
Notera att det andelarna på grund av avrundning inte alltid summerar till 100 även om
detta rapporteras i totalen.
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Med detta i åtanke kan man dock konstatera att de
tidsmässiga trender som presenteras i tabell 2 visar på
relativt tydliga och intressanta förändringar. Särskilt
intressant att notera är att SvD går från att vara den
ledarredaktion som mest sällan berör invandring och
integration 2010–2012 till att skriva mest under
2014–2015. Faktum är att om SvD exkluderas från
analysen så är det endast under 2015 som en uppgång
kan noteras i det totala antalet artiklar. Under 2015
betonar även Expressens ledare oftare invandring och
integration än vad DN gör.
Tabell 2: Förekomsten av ledarartiklar som berör ämnena
invandring eller integration 2010–2015, per tidning
Tidning
Aftonbladet

DN

Expressen

SvD

2010

32 (19%)

51 (30%)

55 (33%)

30 (18%)

2011

32 (22%)

59 (41%)

36 (25%)

17 (12%)

2012

45 (26%)

63 (36%)

46 (26%)

21 (12%)

2013

27 (16%)

65 (38%)

47 (27%)

34 (20%)

2014

20 (9%)

68 (32%)

45 (21%)

78 (37%)

2015 (– juni)

15 (12%)

31 (24%)

38 (29%)

45 (35%)

Totalt

171 (17%)

337 (34%)

267 (27%)

225 (23%)

Kommentar: I varje cell rapporteras antal artiklar respektive radandel inom parentes.
Notera att andelarna p g a avrundning inte alltid summerar till 100.

Vilka partier diskuteras på ledarsidorna i
samband med invandring och integration?
Medierna påverkar opinionsbildningen och opinionen inte bara genom vilka frågor de tar upp, vad mediernas innehåll handlar om, utan också genom hur
olika aktörer, frågor och processer gestaltas i och av
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medierna. Central i det sammanhanget är gestaltningsteorin. Den lyfter fram dels att mediernas innehåll bör ses som gestaltningar och (re)konstruktioner
av det som mediernas innehåll handlar om snarare än
som spegelbilder av verkligheten, dels att de sätt på
vilka medierna gestaltar olika aktörer, frågor eller
processer påverkar hur människor uppfattar dessa
(D’Angelo & Kuypers 2010; Entman 1993). Gestaltningseffekter kan uppstå utifrån såväl vilka ord, vinklingar och fakta som används som utifrån vilka aktörer som kopplas samman med olika frågor. Det finns
också en rad studier som visar att medierna kan ha betydande gestaltningseffekter (för svensk forskning, se
Strömbäck 2014; Shehata 2015; Shehata & Strömbäck 2013).
Det finns också flera studier som visar att mediernas gestaltningar påverkar medborgarnas syn på invandring (Schemer 2012; Schlueter & Davidov 2013).
Då ledarsidor inte har något uttalat mål att skildra
verkligheten objektivt utan syftar till att bilda och
driva opinion framstår det som särskilt intressant att
studera om skillnader går att identifiera såväl över tid
som mellan olika ledarredaktioner. I det följande tittar
vi på två aspekter av hur ledarsidorna gestaltar invandring. För det första analyseras hur invandring
och integration kopplas till de politiska partierna och
för det andra undersöks i vilken mån gestaltningen av
invandring och integration varit positiv, negativ eller
neutral.
I en internationell jämförelse beskrivs ofta svensk
invandringspolitik som öppen och samtliga partier,
bortsett från SD, har varit måna om att framställa sig
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som förespråkare för en generös invandringspolitik
(Widfeldt 2015). Även om det finns skillnader mellan
partierna finns en utbredd uppfattning att partiernas
invandringspolitik över tid har konvergerat (Loxbo
2014). När den borgerliga regeringen slöt en överenskommelse om en liberalisering av migrationspolitiken
med Miljöpartiet 2011 torde denna bild ha förstärkts
ytterligare (Bolin med flera 2014: 329).
I takt med att invandring och integration politiseras
finns det dock anledning att förvänta sig att skillnader
synliggörs. Den andra forskningsfrågan handlar därför om vilka partier som diskuteras på ledarsidorna i
samband med att de skriver om invandring och integration. I tabell 3 presenterar vi således information
om vilken politisk konstellation som dominerar i artiklarna. Resultaten visar att i 70 procent av artiklarna
går det inte att fastställa en specifik partikonstellation
som dominerande. Denna nivå är ganska jämn över
hela mätperioden. Däremot finns en viss variation
över tid när det gäller de resterande artiklarna. Fram
till och med 2014 är SD det parti som tydligt dominerar. Detta är i linje med många opinionsmätningar som
visar att partiet under dessa år varit bland de partier
som ”äger” frågan (se t ex Novus 2014). Under 2015
är dock den borgerliga sidan mest förekommande. Genomgående är samtidigt det rödgröna blocket det
block som i minst utsträckning dominerar ledarartiklar om invandring och integration. Detta gäller före såväl som efter regeringstillträdet hösten 2014.
När vi studerar skillnaderna mellan tidningarna
sticker åter SvD ut. Till skillnad från övriga tre ledarsidor är det de borgerliga partierna och inte SD som
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dominerar i SvD. Totalt är borgerligt dominerade artiklar tre gånger så vanliga som artiklar där SD dominerar. Detta kan jämföras med övriga tre tidningar
där andelen SD-dominerade artiklar är ungefär dubbelt så stor som andelen borgerligt dominerade. Det
rödgröna blocket är minst framträdande i de liberala
tidningarna DN och Expressen, men även i den socialdemokratiska Aftonbladet, medan SvD totalt har
något fler artiklar där de rödgröna dominerar än där
SD dominerar.
Tabell 3: Vilket politiskt block dominerar i ledarartiklar, per år
respektive tidning (antal och procent).
Dominerande block/parti
Rödgröna

Borgerliga

SD

Inget
dominerande
block/parti
116 (69%)

2010

7 (4%)

9 (5%)

36 (21%)

2011

8 (6%)

14 (10%)

23 (16%)

99 (69%)

2012

3 (2%)

10 (6%)

24 (14%)

138 (79%)

2013

6 (3%)

14 (8%)

18 (10%)

135 (78%)

2014

15 (7%)

27 (13%)

36 (17%)

133 (63%)

2015 (– juni)

7 (5%)

22 (17%)

10 (8%)

90 (70%)

Aftonbladet

13 (8%)

16 (9%)

33 (19%)

109 (64%)

DN

11 (3%)

29 (9%)

61 (18%)

236 (70%)

Expressen

9 (3%)

18 (7%)

43 (16%)

197 (74%)

SvD

13 (6%)

33 (15%)

10 (4%)

169 (75%)

Totalt

46 (5%)

96 (10%)

147 (15%)

711 (71%)

Kommentar: I varje cell rapporteras antal artiklar respektive radandel inom parentes.
Notera att andelarna på grund av avrundning inte alltid summerar till 100.
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Positivt, negativt eller neutralt – ledarsidornas
gestaltningar av invandring
Den tredje forskningsfrågan knyter också an till gestaltningsteorin och handlar om hur ledarsidorna under perioden 2010–2015 gestaltade invandring och
integration i termer av positiva, neutrala eller negativa
gestaltningar. Den frågan är intressant inte minst med
tanke på diskussionen om huruvida de svenska medierna – i det här fallet ledarsidorna – har ägnat sig åt
att ge en överdrivet negativ eller positiv bild av invandringen till och integrationen i Sverige.
Resultaten redovisas i tabell 4. En första notering
som kan göras är att svenska rikstäckande tidningar
på ledarsidorna på intet sätt har framhållit invandringens positiva sidor under perioden 2010–2015.
Överlag är det väldigt få ledarartiklar som förmedlar
en positiv gestaltning av invandring och integration,
även om det finns åtskilligt med forskning som visar
att invandring bidrar positivt till Sverige (för en översikt, se Strömbäck 2016). En betydligt större andel artiklar skjuter in sig på invandringens negativa sidor
och problem förknippade med invandring och integration. Det gäller samtliga år. Mot bakgrund av de
påståenden som ibland framförs kring mediernas
ovilja att rapportera problematiska aspekter kopplade till invandring och integration framstår detta som
ett något oväntat resultat.
En andra iakttagelse är att en majoritet av samtliga
ledarartiklar kan klassificeras som balanserade eller
neutrala (Tabell 4). Sett över hela perioden är det nästan fyra av fem artiklar där det inte går att identifiera
en tydlig negativ eller positiv tendens. Andelen sjunker
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något under första halvåret 2015 till 65 procent. En
tredje notering handlar om att det går att se ett trendskifte som tar sin början under slutet av 2014 och fortsätter under första halvåret 2015. Under denna tidsperiod har ungefär en tredjedel av samtliga ledarartiklar om invandring och integration en negativ gestaltning, vilket är betydligt mer än under tidigare år.
Sammantaget kan alltså trenden sammanfattas som
att invandring och integration i huvudsak gestaltas på
ett neutralt sätt men att de negativa gestaltningarna tydligt dominerar över de positiva gestaltningarna och att
de negativa gestaltningarna ökar under det senaste året.
Tabell 4: Övergripande gestaltning av invandring ledarartiklar
2010–2015, per år respektive tidning (procent och antal).
Övergripande gestaltning
Dominerande
negativ

Balanserad/neutral

Dominerande
positiv

2010

27 (16%)

130 (77%)

11 (7%)

2011

20 (14%)

118 (82%)

6 (4%)

2012

16 (9%)

158 (90%)

1 (1%)

2013

30 (17%)

137 (79%)

6 (3%)

2014

38 (18%)

166 (79%)

7 (3%)

2015 (– juni)

43 (33%)

84 (65%)

2 (2%)

Aftonbladet

5 (3%)

161 (94%)

5 (3%)
14 (4%)

DN

51 (15%)

272 (81%)

Expressen

50 (19%)

210 (79%)

7 (3%)

SvD

68 (30%)

150 (67%)

7 (3%)

Totalt

174 (17%)

793 (79%)

33 (3%)

Kommentar: I varje cell rapporteras antal artiklar respektive radandel inom parentes.
Notera att andelarna p g a avrundning inte alltid summerar till 100.
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Skillnaderna mellan de olika tidningarna är samtidigt
också värda att notera. Sett över hela perioden är SvD
den ledarredaktion som skriver klart mest negativt om
invandring och integration. Medan 30 procent av
SvD:s artiklar har en dominerande negativ gestaltning
är motsvarande siffra för Aftonbladet endast 3 procent. DN och Expressen placerar sig däremellan. Om
siffrorna bryts ner på årsbasis (ej i tabellen) framkommer att andelen negativt gestaltade artiklar ökar kraftigt 2015 för såväl Expressen till 50 procent som för
SvD till 42 procent medan DN (10 procent), bortsett
från 2010, har en lägre andel negativt gestaltande artiklar än tidigare år. Viktigt att notera är dock att SvD,
bortsett från 2015, har störst andel negativt gestaltande artiklar varje år under mätperioden. Den totala
ökningen av andelen negativa artiklar kan därför förklaras av såväl en ökad andel negativa artiklar i SvD,
och i mindre utsträckning Expressen, som den ökade
mängden artiklar om invandring och integration i
SvD. Inom den övergripande slutsatsen att samtliga
tidningar oavsett ideologisk orientering nästan helt
saknar artiklar som gestaltar invandring positivt slår
alltså tidningarnas ideologiska vänster-högerförankring igenom när det gäller andelen artiklar som gestaltar invandring i negativa termer.
Slutsatser och diskussion
Invandring och integration har fått ökad betydelse.
Det gäller framförallt invandringen av asylsökande,
trots att den typen av invandring de flesta år är mindre vanlig än exempelvis anhöriginvandring och ar-
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betskraftsinvandring (Strömbäck 2016). Med den
kraftigt ökade asylinvandringen under 2015 har frågorna fått en ännu mer framskjuten position i den allmänna debatten. I denna debatt har ledarsidorna för
dagstidningarna intagit en central roll. I denna studie
har vi därför undersökt på vilket sätt som ledarredaktionerna på de fyra största svenska dagstidningarna
skrivit om invandring och integration.
Av resultaten kan flera slutsatser dras. För det första finns det ingenting som stöder tankefiguren att
svenska medier inte rapporterar om invandring och integration. Under hela tidsperioden har dessa frågor varit högst närvarande på ledarsidornas dagordningar.
För det andra har frågorna kring invandring och integration getts ökat utrymme över tid. För det tredje
finns det en stor variation mellan tidningarna när det
gäller hur mycket de skriver om invandring och integration. Särskilt tydligt är att SvD har gått från att
vara den tidning som skrivit minst om frågorna till att
under 2014 och 2015 vara den mest aktiva ledarredaktionen. För det fjärde finns det ingenting som tyder på att svenska ledarsidor skulle ge en överdrivet
positiv bild av invandringen till och integrationen i
Sverige. Även om de balanserade och neutrala artiklarna har varit i majoritet under hela tidsperioden är
det tydligt att artiklar som gestaltar invandring och integration i negativa termer under samtliga år har dominerat över artiklar som gestaltar invandring och integration i positiva termer. För det femte finns det betydande skillnader mellan tidningarna, där SvD och
under senare år Expressen är de tidningar som i störst
utsträckning gestaltar invandring och integration i ne206 | Invandring på ledarsidorna i svensk nationell dagspress 2010–2015

gativa termer medan motsatsen gäller för Aftonbladet.
För det sjätte är det noterbart att SD är det parti som
framförallt har dominerat i artiklarna om invandring
och integration, ett mönster som bryts först under
2015. Den enda tidning som avviker från mönstret är
SvD, där det borgerliga blocket har dominerat.
När vi relaterar utfallet till de förväntningar som
ställdes upp inledningsvis framträder tydliga mönster.
SvD:s ledarredaktion är under den senare delen av den
undersökta perioden såväl den mest aktiva som mest
negativa ledarredaktionen när det gäller invandringsoch integrationsfrågorna. Aftonbladet framstår som
SvD:s motsats i detta avseende. Tidningen skriver såväl minst mängdmässigt som minst negativt om invandring och integration. Vad som framträder är således att ledarredaktionerna tenderar att inordna sig i
ett mönster som påminner om partiernas positioner
på den traditionella vänster-högerskalan, det vill säga
med Aftonbladet och SvD på vardera kanten och med
DN och Expressen i en mittenposition. Däremot avviker tidningarnas hållning till viss del från den praktik
som under många år utvecklades där Moderaterna
och Socialdemokraterna båda stod bakom en något
striktare politik än övriga etablerade partier. Snarare
påminner ledarsidornas hållning i invandringsfrågan
om det vänster-högerorienterade opinionsmönster vi
finner i väljarkåren. När det gäller gestaltningarna är
skillnaden mellan de liberala DN och Expressen samtidigt påtaglig under senare år, där Expressen över tid
har intagit en allt mer kritisk hållning.
Avslutningsvis är det intressant att de förändringar
som kunnat noteras i flera av de politiska partiernas
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positioner hösten 2015 alltså föregåtts av en kombination av negativ och neutral gestaltning på ledarsidorna. Andelen positiva gestaltningar har varit närapå
försumbar. Att ledarredaktionernas engagemang har
påverkat såväl den allmänna opinionen som de politiska partierna skulle därför kunna tjäna som en arbetshypotes för vidare studier. Intressant vore också
att följa upp studien och undersöka hur ledarsidorna
rapporterade om invandring och integration under
den på flera sätt exceptionella hösten 2015.
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Aktuell utgivning från
Institutet för mediestudier
Problempartiet – mediernas villrådighet kring
Sverigedemokraterna valet 2010
Annonser som stoppas, insändare som inte går att publicera och en kraftigt kritiserad debattartikel i Aftonbladet om hotet från islam.
Några medier har mött Sverigedemokraternas frammarsch med restriktivitet och tystnad. Andra med
granskning och kritik. Få har betraktat SD som ett
parti bland andra. Finns det en rättvis och opartisk
valbevakning av ett parti som journalisterna tycker är
främlingsfientligt?
Björn Häger har intervjuat reportrar och chefer på de
stora redaktionerna i Stockholm och Skåne. Boken
sammanfattar dilemman och problem som uppstod
inför valet 2010. Torbjörn von Krogh (RED).
Journalistik i förändring – om mediestudier
innehållsanalys 2007 och 2014
Redaktionerna är jämställda – men nyheterna ännu
mansdominerade. Rapporteringen om brott minskar –
tvärtemot vad många tror – sin andel av nyhetsflödet
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både digitalt och analogt. Politik är överrepresenterat
bland de nyheter som delas mycket – men det är de
mest hårdvinklade politiknyheterna som delas mycket.
Det är några av fynden i Mediestudiers återkommande innehållsanalys sedan nyheter från 2007 och
2014 har studerats. I denna skrift rapporterar ledande
forskare i tolv kapitel resultat från analys av 10 000
nyheter ur 21 medier från tre städer.
Peter Berglez, Jönköping University, Maria Edström,
Göteborgs universitet, Jesper Enbom, Umeå universitet, Karl-Arvid Färm, Institutet för mediestudier, Maria Grafström, Stockholms universitet, Michael Karlsson, Karlstads universitet, Terje Lindblom, Mittuniversitetet, Maria Nilsson, Mittuniversitetet, Lars
Nord, Mittuniversitetet, Anna Roosvall, Stockholms
universitet, Annika Egan Sjölander, Umeå universitet,
Jesper Strömbäck, Göteborgs universitet, Dino Viscovi, Linnéuniversitetet, Ingela Wadbring, Nordicom,
Andreas Widholm, Södertörns högskola, Lars Truedson (RED).
Mediestudiers årsbok
– tillståndet för journalistiken 2015/16
I var fjärde kommun saknas i dag en nyhetsredaktion.
Var fjärde annonskrona har försvunnit från journalistiken sedan 2007. Det digitala medieutbudet, som allt
mer tar över, har annat innehåll än det analoga –
bland annat mer sport och mindre politik. Trots den
ekonomiska pressen har medierna bibehållit bevakningen av kommunpolitiken – antalet artiklar har
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ökat de senaste åren. När allt förändras gäller det att
veta precis vad som händer.
Därför ges Mediestudiers årsbok 2014/2015 ut
som första utgåvan i en årlig serie med syfte att ge en
stabil kunskapsgrund om journalistiken och journalistikens förutsättningar.
Ulrika Andersson, fil dr, medieforskare, SOM-institutet, Göteborgs universitet
Kajsa Bergvall, analytiker på medieanalysföretaget
Retriever
Tobias Egge, Camilla Minnhagen och Madeleine
Thor, Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM)
Michael Karlsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet
Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola
Jonas Ohlsson, fil dr, ekonom och medieforskare, Göteborgs universitet
Lars Truedson, föreståndare, Institutet för Mediestudier
Mediebilden av romer
Efter många år i medieskugga har romer de senaste
åren hamnat i fokus. Institutet för mediestudier har
låtit göra en studie som visar att journalistiken om romer ökat kraftigt de senaste åren i några stora tidningar – och dessutom tycks den ha förändrats till
innehållet.
Romer i Europa har traditionellt framställts fördomsfullt i sammanhang av fattigdom och brott. Men
studien visar att de undersökta medierna förvisso tar
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upp brott och romer – men då inte påståenden om romers eventuella brottslighet, utan det handlar till helt
dominerande del om brott mot romer.
I denna antologi kan du läsa en rad texter om hur
medier behandlar Europas kanske mest förtryckta
folkgrupp. I centrum finns en studie av rapportering
om romer i Aftonbladet och Dagens Nyheter 1995–
2014.
Ester Pollack, medieforskare Stockholms universitet
Anna Roosvall, medieforskare Stockholms universitet
Hans Caldaras, författare och artist
Adam Szoppe, journalist Sveriges Radio
Thomas Hammarberg, ordförande i Kommissionen
mot antiziganism
Elitsa Ivanova, medieforskare Stockholms universitet
Intervju med Peter Wolodarski, chefredaktör Dagens
nyheter
Redaktör: Lars Truedson, journalist och föreståndare
för Institutet för mediestudier
Där bor journalisterna
Tre av tio journalister bor i Stockholms stad. Nästan
hälften i Stockholms län. Ingen journalist bor enligt
studien i Gnosjö eller i tio andra kommuner.
Bara 56 journalister bor i någon av de 20 kommuner som SKL definierar som glesbygdskommuner.
Och: i Stockholmsstadsdelen Rinkeby-Kista är ”journalisttätheten” bara obetydligt högre.
Journalisterna är snedfördelade över land och stad
ur många aspekter. Det visar denna unika genomgång
av var journalisterna bor. I skriften diskuteras också
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betydelsen av denna snedfördelning över landet av en
rad skribenter och forskare.
Kerstin Ekberg, skribent Södertälje
Jens Finnäs, datajournalist, Hornstull
Leo Wallentin, datajournalist, Kärrtorp
Bertholof Brännström, frilansjournalist, Strömbäck
Rouzbeh Djalaie, journalist, Vårberg
Sakine Madon, ledarskribent, Solna/Skellefteå
Jonas Nordling, förbundsordförande, Skanstull
Mats Svegfors, konsult, Gärdet/Karmansbo
Jenny Wiik, medieforskare, Göteborg
Lars Truedson (red), Bagarmossen
Det finns en webbplats om undersökningen där egna
sökningar kan göras: journalisterna.mediestudier.se
Medieexplosion – men journalistiken pressas
Mediemarknaden har förändrats totalt på ett kvartssekel. Här visas i en unik sammanställning hur nyhetsmedierna utvecklas från en marknad delad mellan public service och dagspress till dagens mångfacetterade
bild.
Från en mediemarknad där journalistiken dominerade till en situation med fler medieslag, större utbud,
mer konsumtion mätt i både tid och pengar. Men med
mindre resurser till journalistik.
Vad innebär denna fundamentala förändring för
branschen, för samhället – för demokratin?
Jonas Ohlsson, fil dr, är ekonom och medieforskare
vid Nordicom, Göteborgs universtitet.
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Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för mediestudier.
Drevjournalistikens drivkrafter och dynamik
Det tar inte många dagar förrän en ny minister kritiseras i medierna – och lika snabbt fördömer sympatisörerna kritiken som ett mediedrev. Begreppet diskuteras flitigt, men vad är egentligen ett mediedrev? Vad
gör det med mediernas granskande uppgift när alla
rusar åt samma håll? Och vad driver dreven i framtiden?
Med denna essä summeras forskningen om drevjournalistik och den reflekterar över mediedrevens
roll i dagens förändrade medielandskap.
Lars Nord är professor i politisk kommunikation vid
Mittuniversitetet.
Räkna med nyheter. Journalisters (ibland
obesvarade) förkärlek för siffror och statistik
"Statistik och siffror signalerar objektivitet och trovärdighet och orden 'ny undersökning' figurerar i
mängder av nyheter varje dag". Så skriver en pr-byrå
om vikten av att erbjuda ständigt nya hårda siffror för
att få uppmärksamhet i medierna. Men redaktionerna
klarar inte alltid av att granska undersökningar; de
missar ibland bortfallets betydelse och felmarginalens
funktion. Vad kan ihåliga undersökningar få för konsekvenser? Hur kan kunskaperna förbättras? Hur utvecklas sifferjournalistiken? Svaren ges i denna bok av
experterna Marie Demker och Jan Strid från Göte-
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borgs universitet, Jesper Strömbäck, Mittuniversitetet, samt journalisterna Helena Bengtsson, SVT och
Martin Wicklin, Medierna i P1. Torbjörn von Krogh
(RED).
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Hur bra är journalistiken om migration?
Journalistiken om migration och integration har förändrats
kraftigt det senaste året – både kvantitativt och kvalitativt.
Men fortfarande är det ett område med intensiv debatt om
hur rapporteringen ska gå till – och ett av de områden där
nya aktörer med störst kraft tagit sig in på åsiktsarenan.
Denna skrift består av två delar – en med forskning och
en med essäer.
Åtta framträdande journalister och forskare svarar i
varsin essä på frågan: hur bra är journalistiken om migration?
Och: har kvaliteten påverkats av tankar om vilka politiska
krafter som kan gynnas?
Vi presenterar också tre unika studier om de invandringskritiska webbplatser som haft en växande roll i debatten både om migration och journalistik. Sajterna är manliga,
kritiska, känslosamma och negativa. De är beroende av och
samtidigt djupt kritiska till de journalistiska medierna. I sex
av tio artiklar på de invandringskritiska – eller än hårdare –
sajterna refereras de traditionella medierna.
Dessutom visar en studie av landets fyra ledande ledarsidor att få texter är positiva till invandring och de direkt
negativa blivit fler de allra senaste åren.
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