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Drevjournalistik
artskild från

Grävande Journalistik 
JAN GILLBERG

Drevjournalistik är billig journalistik. 
Billig i den meningen, att den kostar lite i 
förhållande till hur den ”säljer”. Den är vad 
civilekonomerna kallar ”kostnadseffektiv”. 
Men den är också billig i meningen att inte 
ställa några högre kvalitativa krav på sina 
utövare. Vare sig kunskapsmässigt eller när 
det gäller förmåga till analys och allmän 
tankeskärpa.

I tider då ”gammelmedia” tvingas 
uppleva en allt hårdare konkurrens från 
”nymedia” som internet och sociala medier 
men också från gratistidningar ävensom  
från en sinsemellan växande konkurrens 
har drevjournalistiken utvecklats till en 
för de etablerade medierna allt viktigare 
överlevnadsstrategi. Det gäller särskilt 
massupplagetidningar som Aftonbladet 
och Expressen. Här liksom på många 
andra områden äger Greshams lag – den 
lag som säger att om två myntsorter med 
olika produktionskostnader/kvaliteter 
cirkulerar på en marknad kommer det 
kvalitativt  sämre myntet att ta över mark-
naden – sin tillämpning.

Vi ser det när mediedreven drar fram och 
fyller tidningssidorna med snabbproducerad 
journalistik, som ibland veckovis ältar en och 
samma story med en inte sällan av medi-
erna själva skapad och i varje fall påbättrad 
”skandalpotential”.  Detta på bekostnad av 
utrymmet för journalistik med högt infor-
mations- och kunskapsinnehåll ägnat att i 
något slags rimlig mening vara för läsaren/
mediekonsumenten berikande.

På detta sätt har vi fått en utveckling, 
där journalistik som vänder sig till män-
niskans mest primitiva sidor kommit att 

breda ut sig på bekostnad av journalistik 
som vänder sig till människans intellekt 
och mer högtstående sidor.

Schenströmaffären
Vilka konsekvenser har detta fått och fort-
gående får utifrån ett mer övergripande 
perspektiv?

Om detta har Anders Pihlblad skrivit 
en – åtminstone styckevis – tänkvärd men 
framförallt infallsrik bok: ”Drevet går – om 
mediernas hetsjakt” (Natur och Kultur, 
2010). Han gör det utifrån perspektivet 
att själv ha varit drevjournalist men också 
att själv ha varit utsatt för drevjournalistik.

Det var i den senare egenskapen – 
att vara ”drevoffer” - Pihlblad fick sitt 
verkliga ”genombrott” på den publika 
scenen. Placerade vid ett fönsterbord 
på en restaurang på Söder i Stockholm 
tillsammans med statsminister Fred-
rik Reinfeldts närmaste medarbetare 
statssekreterare Ulrika Schenström hade 
de tu idkat vinbetränkt samvaro. Allt under 
bevakning av en händelsevis positionerad 
fotograf från tidningen Aftonbladet. Dagen 
därpå exploderade ”Schenströmsaffären”, 
som sedan pågick ett antal dagar till dess att 
Schenström tvingades lämna befattningen 
som Reinfeldts närmast betrodda och för sin 
effektivitet högt uppskattade medarbetare. 
På hennes plats inträdde närmast ljudlöst en 
man vid namn HG Wessberg. Karl Marx 
skulle ha frågat: ”I vems intresse?” Denne 
Wessberg har numera försvunnit lika ljud-
löst i tomma intet. (1)

Om detta med den så lämpligt upp-
dykande Aftonbladsfotografen och ännu 
mindre om detta ”I vems intresse?” utveck-
lar Pihlblad i sin i övrigt detaljrika bok 
intet. Kanske därför att han inte lärt sig sin 
Marx. Om utifall han hade gjort det, hade 
drevjournalisten Pihlblad kunnat höja sin 
status till grävande journalist med nog så 
stor sprängkraft som detta att exponera sig 
i det där restaurangfönstret tillsammans 
med Ulrika Schenström.

Och hur har det varit möjligt att få 
Ulrika Schenström att – därför så är det 
- ställa upp som förordsförfattare till Pihl-
blads bok? Pihlblad kom ju att medverka 
till att som en Judas stäcka hennes karriär, 
vända upp och ner på hennes liv och att 
landets statsminister fick en helt annan 
närmaste medarbetare. Varför? Hur gick 
det till? Och åter: ”I vems intresse?” 

Drevjournalistik
som lynchjustis

Det drev som utlöstes genom fotoexpone-
ringen av Pihlblad-Schenström är inte det 
enda, som fått politiska konsekvenser, då 
det finns skäl att ifrågasätta 1) själva grun-
den och 2) rimligheten med avseende på 
konsekvensernas omfattning men också 3) 
om vad som fick drevet att utlösas. I boken 
redogörs för flera fall, då det finns goda skäl 
att resa frågetecken om både det ena och 
det andra och det tredje.

Ett sådant fall är då justitiekanslern 
Göran Lambertz väckte åtal mot krist-
demokraten Lennart Sacrédus samma 
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vecka som Sacrédus gjorde dundersuccé 
i kommunalvalet 1998. Efter att i veckor 
och månader ha löpt gatlopp i medierna 
friades Sacrédus - först i tingsrätten, sedan 
och slutgiltigt i hovrätten. Ordföranden 
i Svenska Journalistförbundet Agneta 
Lindblom Hultén, själv delaktig i kam-
panjen mot Sacrédus, påfordrade HD:s 
prövning men fick avslag på sin begäran. 
Var på höger-vänsterskalan Lambertz 
och Lindblom Hultén står är väl bekant 
alltsedan den tid då 68-vänstern på gram-
scivänstervis intog i samhället strategiskt 
viktiga positioner för att successivt ersätta 
den ”borgerliga hegemonin” med en soci-
alistisk-marxistisk-leninistisk-stalinistisk. 

Och vad är ett rimligt ”straffvärde” för 
att ha försummat att erlägga påbjuden avgift 
till den statliga televisionen? I fallet Cecilia 
Stegö Chilò visade det sig likvärdigt med 
vad som i praktiken kommit att gälla som ett 
inom politikerfacket livslångt yrkesförbud. 
Och den som utmätte straffet var inte det 
statliga TV-bolaget utan medierna i kraft av 
sin skoningslösa drevjournalistik.

Fallet Lars Danielsson är ett annat, där 
jakten – anförd av Aftonbladets dåvarande 
chefredaktör Anders Gerdin (2) – fick helt 
orimliga proportioner. En jakt vars utgångs-
punkt var oklarheter om Danielsson verkli-
gen befann sig på sitt jobb vid en tidpunkt, 
då han enligt sin minnesbild skulle ha 
befunnit sig där. Dessa oklarheter lyckades 
drevet blåsa upp till en betydelse av en stor-
leksordning som var ägnad att få svenska 
folket att tro, att Danielsson stod i någon 
konstig skuld till tsunamins om inte alla så 
dock alla svenska offer. Helt absurt. Sedan 
– när det hunnit gå en tid – fick Gerdin vis-
serligen lämna jobbet som chefredaktör – låt 
vara med fallskärm i flermiljonklassen och 
utan att detta kungjordes i svarta rubriker 
på tidningens löpsedel. Men den för tid och 
evigt skuldbelagde blev Lars Danielsson 
och i någon mån hans medarbetare Helen 
Eduard som en dag då det stormade som 
värst förklarade:

”Vad en del kanske förstår är, att jag sedan 
denna dag lovat att aldrig, aldrig någonsin ta 
ett exemplar av Aftonbladet i min hand igen.”

Drevjournalisterna
och Ingvar Kamprad

Drevjournalistiken drabbar inte bara 
enskilda människor på ett sätt, vars rimlig-
het aldrig underkastas prövning. Den har 
också – då den som så ofta överskrider det 
rimligas gräns – kostnader i form av detro-
niserad och därmed för samhället förlorad 

kompetens. Dessutom drabbar den män-
niskor, till vilka samhället inte sällan står 
i betydande skuld genom vad de uträttat, 
innan de offrades på drevjournalistikens 
altare. Ulrika Schenström uttrycker det så 
här i bokens förord:

”En sak tror jag att vi så lätt glömmer mitt i ett 
mediedrav. De människor som faller offer för 
dessa mediedrev har i mycket stor utsträck-
ning åstadkommit en hel del i sina liv.”

Ett aktuellt exempel på detta är senare års 
besinningslösa jakt på Ingvar Kamprad. 
Först ut var också nu Aftonbladets chef-
redaktör men nu utbytt till Jan Helin. 
Genom att tillsammans med en på tid-
ningen tillfällighetsanställd skön dam hyra 
in sig på en av Kamprad ägd och sedermera 
avyttrad vingård i franska Provence skulle 
Kamprad ”avslöjas” som inte alls någon 
sparsam smålänning, som valt att leva ett 
strävsamt och i det stora hela puritanskt liv. 

Under tre påföljande utgivningsdagar 
skulle han dras ner i den av Helin och hans 
dame riggade massmediala skiten. För 
detta ägnade tidningen sammanlagt 10 
helsidor. Bland annat hade de tu gått runt 
och frågat ut folk i trakten vad de tyckte 
om och eventuellt kände till om Kamprad. 
På SÄPO kallas denna typ av verksamhet 
”underrättelseinhämtning”. Så många träf-
far tycks Helin och hans dame inte ha fått. 
Den fetaste träffen (om det nu inte handlar 
om journalistisk fabrikation) skall ha varit, 
då en i reportaget icke namngiven fransos 
skall ha yttrat: 

”Skriver ni om Kamprad? Jag hatar Ingvar 
Kamprad!” 

Detta uttalande fick utgöra det anslag med 
vilket artikelserien inleddes – ett anslag 
som skulle bana väg för artikel nummer 2 
med en så kallad ”krigsrubrik” tvärs över 
ett helt uppslag lydande:

Här göms miljarder
På temat ”De gömda miljarderna” har 
TV:s Uppdrag granskning sedan gjort 

ett bisarrt program. Bisarrt därför att en 
världskoncern som IKEA av – kan det 
tyckas – lätt insedda skäl måste ha en rejäl 
buffert för att kunna möta inte bara dras-
tiska förändringar i det allmänna konjunk-
turläget utan också oförutsedda händelser 
typ det omskrivna flermiljardtappet i Ryss-
land. Något annat vore oförsvarligt – inte 
minst med hänsyn till koncernens åta-
ganden visavi sina många tusen anställda 
vartill kommer livsnödvändigheten av att 
upprätthålla förtroendet bland koncernens 
alla leverantörer och samarbetspartners. 
Faktiskt viktigare än att vara ett antal 
beskäftiga drevjournalister till lags.

Att denna buffert placeras på bästa och 
mest skyddade sätt – givet inom lagars och 
förordningars råmärken något som i IKEA-
fallet inte ifrågasatts – är lika självklart.

Motsatsen - att inte sörja för att bygga 
upp väl skyddade reserver för att kunna 
möta kriser av olika slag - hade varit klan-
dervärt. Den som inte inser detta måste 
vara  - ja, just det - sjuk i huvudet (3).

Drevjournalistiken
och rekryteringen

till utsatta toppjobb
Och vad betyder den alltmer hysteriskt 
skoningslösa drevjournalistiken för rekry-
teringen till uppgifter utsatta för offentlig 
exponering? När Pihlblad för sin bok inter-
vjuar Cecilia Stegö Chilò, säger hon så här:

”Människor som på nära håll sett vad jag fick 
gå igenom säger nästan utan undantag att 
de aldrig i livet skulle utsätta sig för att bli 
minister.”

Hur många högt kvalificerade människor 
resonerar inte på detta sätt? Vad betyder 
det för möjligheterna att till olika ledande 
befattningar rekrytera de mest meriterade 
och mest lämpliga? Vad betyder det för 
vilka som står till förfogande vid valet av de 
olika partiernas ledare och vilka som inte 
står till förfogande? Har vi här att göra med 
en mekanism, som driver fram ett negativt 
urval, där en andra och tredje sortering ser 

Drevjournalistikens logik

”Det etableras en ’sanning’ i media. Journalisterna är eniga. De umgås mycket 
med varandra och bekräftar varandras ’sanning’. Det är fint att fälla en ’tolvtaggare’, 
en person med mycket makt. Det är som när ett stim hajar vittrar blod. Offret är 
maktlöst.”
     EBBA LINDSÖ
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Kungen och Palme
på höstens bokmarknad

Beroende på vad som är syftet finns det 
olika sätt att gå till väga, när det gäller att 
göra bok av en officiell person. Att skriva 
något som kan göra anspråk på att utgöra 
ett bidrag till den historiska forskningen. 
Eller något som på kortast möjliga tid ska 
dra in mesta möjliga kosing.

Närd av en flera år vilande affärsidé 
valde Firma Lind-Sjöberg-Rauscher-
Markovic att pröva sin lycka med ett 
projekt av det senare slaget. Idén var 
att exploatera cirkulerande rykten om 
kungens eskapader tillsammans med ett 
kompisgäng av det för vår tid anstötligt 
grabbiga slaget. Arbetsfördelningen 
tycks ha varit: 1) Lind som förläggare. 
2) Sjöberg som textframställare. 3) 
Rauscher som den som kom med idén. 
4) Marcovic som leverantören av ”the 
hard stuff”. Vilket gäng! Man kan undra 
hur de firade, när miljonerna vällde in. 
Närmast ligger att föreställa sig någon 
av scenerna, då Jönssonligan gick loss 
och festade efter någon av sina bravader.

Idén var briljant. Helt enkelt l-y-s-a-
n-d-e. Med tiden har projektet dock sol-
kats av ett efterspel, som visserligen inte 
fått samma våldsamma uppmärksamhet 
som kungens omskrivna nattklubbs-

besök, men som ändå är lite intressant. 
Det senaste är att Mille Marcovic – av 
Rauscher i samband med bokens lansering 
omtalad som en synnerligen seriös och 
förtroendegivande person, numera allmänt 
titulerad ”gangstern” – lurat Försäkrings-
kassan på 325 719 kronor. Detta genom att 
låta sig registreras som förtidspensionär 
samtidigt som han tjänade 40 miljoner 
”ospeciferat”. Ja, just det: 40 mille! Det 
här är – måste man förstå – människor 
som rör sig med stora pengar och rymliga 
samveten. ”Dum vore man annars”, är en 
för firman passande devis.

Det andra sättet att skildra en för vår 
historia intressant person – att skriva med 
anspråk på att få skildringen att leva ett 
liv längre än några lanseringsveckor – har 
Henrik Berggren valt, när han skriver om 
Olof Palme. Det har blivit en drygt 700 
sidor tjock volym, där läsaren får följa den 
samtidshistoria som sammanföll med Olof 
Palmes liv (1927-1986). 

Här framträder en inte ointressant 
skillnad när det gäller fokuseringen. I fallet 
med kungaboken är hela fokus satt på vad 
som påstås ha hänt sena kvällar. Dessutom 
uppförstorat i medierna med deras intresse 
av att få vara med och dela på utfallet av 

exploateringen av Deanne Rauschers 
l-y-s-a-n-d-e idé. Åter kommer man att 
tänka på Jönssonligan. 

I fallet med Berggrens Palmebok är 
det något helt annat som gäller, vilket vi 
skall vara tacksamma för. Att tänka sig en 
biografi över Olof Palme, där hela fokus 
sattes på hans kvinnoaffärer och besöken 
på de olika bordeller, som drevs av Doris 
Hopp inklusive utnyttjandet av minder-
årig skulle ha varit alldeles förskräckligt. 

Värt att notera är också att när 
samma Rauscher skrev sin bok ”Makten, 
männen, mörkläggningen: historien 
om bordellhärvan” valde hon att inte 
nämna Palmes namn. Skälet var inte av 
hänsynsfullhet utan därför att hon – har 
hon frankt förklarat – helt enkelt inte 
vågade. När det gäller kungen har hon 
inte behövt känna någon sådan ängslan. 
Tvärtom. Här har hon kunnat räkna 
med att vara ”skyddad” av stora delar av 
journalistkollektivet. Samma kollektiv 
som fått vara med i dansen kring den 
av Firma Lind-Sjöberg-Rauscher-
Markovic uppfinningsrikt anrättade 
guldkalven.
    JG

en möjlighet att armbåga sig fram, när de 
mest meriterade och mest lämpliga väljer 
att ”inte stå till förfogande”? Har vi här den 
verkliga förklaringen till att Pär Nuder 
inte kandiderar som ny partiledare för 
Socialdemokraterna (4) samtidigt som 
det öppnas en möjlighet för ”storheter” som 
den genom sitt intelligensfria bloggande 
högprofilerade Veronica Palm?

Och har vi här också en förklaring till 
att många av de, som sedan väljs till  mass-
medialt utsatta befattningar, finner för gott 
att ”inte sticka ut” utan ”ligga lågt” eller som 
Cecilia Stegö Chilò uttrycker det:

”Alltför många lär sig alltför tidigt att det bästa 
sättet att överleva är att göra lagom mycket 
med lutning åt ganska lite.” 

Vad betyder detta för möjligheterna att 
upprätthålla ett vitalt och väl fungerande 
samhälle? Vad är – sett ur detta perspektiv 
– drevjournalistikens samhällsekonomiska 
kostnader? När passerar drevjourna-
listiken gränser då den blir ett hot mot 
demokratin?
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Drevjournalistiken
och rättssamhället

Ett särskilt avsnitt i boken ägnas åt den roll 
medierna mer och mer kommit att spela i 
sin självpåtagna roll att agera såväl åklagare 
som domare som bödel. Ja, inte bara det. Inte 
sällan också som undersökningsledare med i 
kraft av lagstadgat källskydd exklusiva befo-
genheter. Omvänt kan medierna ikläda sig 
rollen som försvarsadvokat och även då med 
en dem tillkommande domarroll. Allt med 
en hetsighet framtvingad av den presslägg-
ning som står närmast på tur – en hetsighet 
som bokstavligt kullspringer de rättsvårdande 
myndigheterna och deras möjligheter att leva 
upp till ett fungerande rättssamhälles krav på 
fair och noggrann prövning.

För detta avsnitt har Pihlblad intervjuat 
Leif Silbersky, som menar att domstolarna 
påverkas av det som skrivs, vilket är ägnat 
att frånta den enskilde möjlighet till rättvis 
prövning. Det är väldigt farligt, menar Sil-
bersky, att medierna i Sverige har rättighet 
att skriva och spekulera på det sätt som 
sker. Och om någon på ett aldrig så orätt-
färdigt sätt drabbas av mediernas justis är 
det svårt intill omöjligt att hävda sin rätt 
och än mindre att bli kompenserad för 
uppkommen oförrätt. Silbersky uttrycker 
det så här:

”När någon kommer i kläm mellan paragra-
ferna och försöker få rätt mot tidningar så 
har man i nio fall mot tio ingen möjlighet till 
det. När man företräder ett massmediebolag 
så har man allt på sin sida. Man behöver inte 
visa att det är rätt det man skrivit, det räcker 
att visa att man hade skälig anledning att tro 
att det var riktigt.”

Vilka konsekvenser har detta fått för möj-
ligheterna att upprätthålla ett rättssamhälle 
värd namnet? Och då i synnerhet om man 
även beaktar, hur journalister i ”strategiskt 
betydelsefulla positioner” ser som sin 
primära roll inte att vara informations-
förmedlare utan att agera opinionsbildare 
och samhällsförändrare innebärande att 
vad som i någon rimlig mening är att anse 
som ”rätt och riktigt” ges underordnad 
betydelse.

Journalistik i
indoktrineringens och

samhällsupplösningens tjänst
Journalistiken blir på det sättet inte ett 
instrument i upplysningens tjänst utan ett 

instrument för att förändra samhället. Det 
handlar inte om att genom upplysning göra 
medborgarna bättre rustade att fullgöra 
sin roll som upplysta och självtänkande 
medborgare utan att genom indoktrinering 
forma medborgarna till ett ”åsiktskollektiv” 
utan egen genuin mening. Ett kollektiv 
som mer och mer utmärks av passivise-
rad menlöshet underkastat opinions- och 
åsiktsbildare i privilegierade och sinsemel-
lan värnade positioner.

Det kraftfullaste instrumentet för en 
sådan förändringsprocess är drevjour-
nalistiken med dess inriktning på – som 
fältropet lyder - ”jaga skiten ur” människor 
i ”samhällsbärande” positioner. Ju högre 
upp, desto ”verksammare”. Helt följdriktigt 
önskar sig Aftonbladets kulturchef – ännu 
denna dag uttalat revolutionär kommunist 
– Åsa Linderborg fler och kraftfullare drev. 

I sin recension av Anders Pihlblads bok 
”När drevet går – mediernas hetsjakt”  tar 
hon som revolutionär anförare till orda 
för hela det svenska journalistkollektivet. 
Recensionen avslutas med:

”Alla journalister drömmer om att fälla ett 
statsråd. Färre vågar medverka till att avsätta 
en hel regering. Vi är ytterst få som vill välta 
ett helt samhällssystem över ända.”

Vilka ”vi ytterst få” kan man undra. Några 
som återfinns på de av SÄPO och ytterst 
Sveriges regering skyddade listorna över 
STASI-quislingar kan man utgå ifrån. 
Ännu ett skäl att häva den sekretess som 
skyddar dessa förrädare av det egna landet. 

Drevet, Internet
och offren

Med Internet har drevet fått ännu ett 
instrument att spela på. Dessutom ett 
instrument som kan gömma sig bakom 
anonyma adresser. Detta är en proble-
matik – dessutom i snabb tillväxt – som 
avhandlas i ett särskilt kapitel, där Data-
inspektionens chef Göran Gräslund 
kommer till tals.

Här som på så många andra områden 
är lagstiftningen inte i takt med den på 
mediaområdet explosiva utvecklingen. 
Och precis som när det gäller tryckfrihets- 
och skadeståndsmål befinner sig den som 
förtalats på nätet i underläge. Som Gräs-
lund uttrycker det:

”Den lagstiftning som ska skydda ung som 
gammal hänger inte med. --- Lagstiftningen 
är inte väl fungerande. --- Den som känner 
sig förtalad på nätet får vända sig till polisen.”

Och den som vänder sig till polisen, kunde 
Gräslund ha tillagt, får räkna med att ing-
enting händer. Samma gäller för den som 
vänder sig till JK, trots att det här finns en 
lagstiftning enligt vilken JK i tryckfrihets-
mål skall agera åklagare. Under 2009 fick 
JK 80 anmälningar, påtalar Gräslund och 
tillägger:

”I samtliga 80 fall fick de som anmält 
beskedet att de själva fick driva saken 
vidare.” 

Och den som dristar sig att driva saken 
vidare på eget bevåg måste – precis som 
Silbersky påpekat – räkna med att förlora 
målet och då tvingas att betala sina egna 
och motpartens kostnader, vilket för för-
talsoffret kan vara ruinerande.

Djungelns lag
Det är därför inte för mycket sagt, att det 
på detta brottsområde är djungelns lag som 
råder, där det är den starke (brottsutöva-
ren) som vinner över den svage (brotts-
offret). Och inte bara det. Det handlar om 
brott, som för den drabbade kan betyda ett 
förstört liv, social isolering och förlorade 
karriärmöjligheter. 

Och vad blir det för slags människor 
av de barn och ungdomar som hängs ut 
och trakasseras på nätet? Ja, där barn och 
ungdomar bekrigar varandra med allt 
grovare tillmälen. Och – kan man också 
fråga sig – vad blir det för slags människor 
som likt gladiatorer ges fritt spelrum att 
krossa av dem själva utvalda medmän-
niskor? Dessutom ständigt på villkor de 
själva ställer.
 
Vad säger och gör justitieminister Bea-
trice Ask? Vad säger och gör våra folk-
valda i Sveriges Riksdag? Eller är vad som 
i något slags överordnad mening gäller 
att inte komma på kant med ”media”?

Göran Gräslund tycks ha uppfattat allvaret 
i situationen men kan just ingenting göra 
och det är något han beklagar:

”Jag tycker att vi har svårt att hjälpa med-
borgare. Man kan tänka sig att vi på myn-
digheten skulle kunna få hjälpa enskilda 
personer och företräda dem i rättsliga 
processer. Sådant gör vi inte i dag. Vi tolkar 
personuppgiftslagen och säger till att man 
ska upphöra med något som strider mot 
lagen, men vi hjälper aldrig medborgarna 
att de kan få skadestånd. Vi får inte göra det 
för vi har inte det uppdraget.”
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Åtgärdsprogram för
urspårad förtals-

och drevjournalistik
Låt Gräslund få det uppdrag han behöver. 
Han tycks ha en seriös inställning till 
problematiken. Och ge JK instruktioner 
och resurser att biträda människor, som 
utsätts för förtal. Men först som sist: Inför 
skadeståndsregler efter tysk modell. 

Om tidningar som Aftonbladet och 
Expressen på årsbasis kasserar in lågt 
räknat 100 miljoner kronor vardera på 
sin drevjournalistik är det inte mer än 
rimligt att grova förtalsbrott skall rendera 
skadestånd i miljonklassen. Nu utgår ska-
destånd som bekvämt kan hanteras som 
drevjournalistikens promotionkostnader. 
Det är bara när ägare och VD får klart för 
sig, att det här är något som kostar, som 
det är möjligt att räkna med uppstramning. 

Och ersätt reglerna för vad somskall 
gälla för god journalistik med klar och 
tydlig lagstiftning. Talet om att detta skulle 
vara ägnat att hota tryck- och yttrandefri-
heten rymmer åtskilligt av hyckleri. Ingen 
yrkesgrupp utövar en mer långtgående 
repression mot det fria ordet och den fria 
tanken så snart det bedöms som ”passligt” 
än journalisterna! Och då med en förun-
derlig närmast reflexmässig automatik. Det 
är därför Sverige är det land, där åsikts-
konformismen brett ut sig som i snart sagt 
inget annat land.

Denna artikel och de förslag den mynnar 
ut i har tagit den med åren alltmer urspårade 
drevjournalistiken till utgångspunkt. Vad 
det här handlar om är en journalistik med 
okända men betydande direkta och indirekta 
samhällskostnader samtidigt som ett litet 
antal människor kunnat berika sig. Chefre-
daktörerna på Aftonbladet och Expressen 
har årliga inkomster i flermiljonklassen med 
bonusar på drevjournalistikens upplageef-
fekter och drevjournalisterna är vida bättre 
betalda än de journalister som i kraft av 
kunskap och allmän kompetens svarar för 
medieföretagens seriösa journalistik.

Det är därför avslutningsvis viktigt att 
markera åtskillnad med drevjournalistik 
och vad som brukar kallas ”grävande 
journalistik”. Gränsdragningen är inte 
övertydlig men den finns och det är viktigt 
att markera den. 

Grävande journalistik
något helt annat

Ofta söker drevjournalistiken legitimera 
sig genom att uppträda i från den grävande 

journalistiken lånade fjädrar. Det är viktigt 
att skilja mellan drevjournalistik och grä-
vande journalistik. Det handlar i grunden 
om två skilda arter av journalistik.
 
•   Den grävande journalistikens utövare 

har en intellektuell och analytisk inrikt-
ning. Den grävande journalisten är san-
ningssökare med fokus på den blottlagda 
sanningen. För den grävande journalis-
ten är det inte viktigt att ”synas” - den 
objektiva sanningen är det primära. Den 
grävande journalistiken ställer krav på 
tålamod, uthållighet och noggrannhet. 
Den sanningssökande grävande journa-
listiken är till sin inriktning konstruktiv 
– söker lösningar och svar. Den grävande 
journalisten känner ansvar för sin upp-
gift. Grävande journalistik är vanligen på 
tvärs med invanda föreställningar – just 
att vara på tvärs är dess livsluft. Den 
grävande journalisten kan i mångt och 
mycket liknas vid en kirurg.

• Drevjournalistikens utövare har en 
emotionell inriktning. Drevjournalis-
ten är ute efter att skapa sensation med 
fokus på sig själv som ”avslöjare”. För 
drevjournalisten är ”effekten/rabaldret” 
det viktiga. Drevjournalisten sätter sig 
ofta själv i centrum. Drevjournalistiken 
utmärks av snabbhet och förmåga till 
improviserat agerande. Den effektsö-
kande drevjournalistiken är inte sällan 
destruktiv – ute efter att skada och 
bryta ner. Drevjournalisten saknar ofta 
de spärrar som är en förutsättning för 
seriös journalistik. Drevjournalistiken är 
nästan genomgående populistisk – måste 
vara för att fungera. Drevjournalisten 
kan – som själva beteckningen anger – 
liknas vid en jägare.

En viktig skillnad mellan drevjournalis-
tik och grävande journalistik är, att drev-

journalistiken har sitt fokus på någon 
människa eller grupp människor. Det 
ligger i drevets natur. Det handlar ju om 
att jaga – helst ”jaga skiten ur” – någon 
eller några. 

 Den grävande journalistiken har 
fokus på att finna ”sanningen” bakom 
något i ett större sammanhang stort 
och betydelsefullt - ofta en sanning som 
”mäktiga intressen” gör sitt bästa för att 
mörka. Ivar Kreuger och hans öde är ett 
sådant exempel. Mordet på Olof Palme ett 
annat. Boforsaffären ett tredje. Estonias 
förlisning ett fjärde. STASI:s aktiviteter i 
Sverige ytterligare ett. För att nämna några 
av särskilt hög dignitet.  

Den grävande journalistiken är också 
förenad med ett helt annat risktagande 
än drevjournalistiken. Drevjournalisten 
arbetar i massivt överläge – för det krävs 
inget mod. Den grävande journalisten 
arbetar, när det gäller sådant som är stort 
och betydelsefullt, i massivt underläge – 
för det krävs både mod och uthållighet. 
Drevjournalistiken är för det mesta lönsam 
business. Den grävande journalistiken kan 
ha sitt mycket höga pris. 

 
(1)  En mystifikation som det kan finnas anledning 
att återkomma till.

(2)  För några år sedan publicerade DSM en serie 
artiklar med presentation av ett antal personer 
kallade ”Samhällsupplösarna”. Serien inleddes med 
en presentation av Anders Gerdin (DSM 6-7/2004). 
Även kollegan i Expressen Otto Sjöberg finns 
presenterad i serien (DSM 1-2/2005). Sedermera 
har som bekant båda fått lämna de positioner, från 
vilka de kunde bedriva sin samhällsupplösande 
verksamhet. Till slut blev det för mycket.

(3)  Det var med uttrycket ”du måste vara sjuk i 
huvudet” som Ingvar Kamprad värjde sig när han 
en sen kväll på väg till sin bil värjde sig mot en ettrig 
journalist. Sedan bad Kamprad om ursäkt för sitt 
sätt att uttrycka sig, något som måste ha förvånat 
journalisten verksam inom ett område där det 
nättopp aldrig bes om ursäkt.

(4)  Sannolikt har Leif Pagrotsky resonerat på 
samma sätt när han förklarat att han inte står till 
förfogande.

Drevjournalistikens offer tar till orda

”Jag förstår inte hur man med självaktning kan gå hem och lägga sig i sängen på 
kvällen och veta att man förstärkt en lögn.”
  BJÖRN RANELID

”Man märker att vänner försvunnit då det blir tyst. Jag hade breda kontakter från 
media, näringsliv och politik. Det är intressant att det kan bli så tyst.”
 CECILIA STEGÖ CHILÒ

”Om medierna kan avsätta en demokratiskt vald ordförande i Sveriges största folk-
rörelse vad händer då? Vem kan media avsätta nästa gång? Där hämtade jag ilska.”

 WANJA LUNDBERG WEDIN


