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Drevjournalistiken
styr Sverige

JAN GILLBERG

Om att media avancerat från att ha gällt 
som ”den tredje statsmakten” (1) till att de 
facto vara ”den första statsmakten” råder en 
bred enighet. Dock inte bland journalister. 
Och framförallt inte bland chefredaktörer 
och ansvariga utgivare. Med makt följer 
ju – bör göra - ansvar och därmed också 
att kunna ställas inför ansvar.

För att skydda den egna maktutöv-
ningen är det i Sverige så vist ordnat, 
att  media – till en början mer exklusivt 
pressen, numera också etermedia – kan 
luta sig mot granskande och dömande 
institutioner, som media själva rår över. 
Därför sker granskandet och dömandet i 
god och i mesta mån hänsynsfull kollegial 
ordning. Självsanering brukar det kallas.

Denna hänsynsfullhet kom till ett när-
mast fysiskt uttryck, när Publicistklubben 
nyligen – den 16 januari 2012 - anordnade 
en debatt i anledning av den så kallade 
”Kungabilden” - den bild som gangstern 
och utpressaren Mille Marcovic använt 
som bete i sina kontakter med media, en 
bild som även den fåkunnige med blotta 
ögat kunnat döma ut som ett ”bildfix”. 
Det har ju också visat sig, att huvudet på 
Kungen (för övrigt urklippt ur en bild som 
togs i samband med att Kungen förlovade 
sig med Silvia; en således mer än 25 år 
gammal bild) är inmonterat i en bild, som 
domineras av lättklädda damer. Där stod 
– som det oriktigt heter – Allmänhetens 
Pressombudsmannen (2) Ola Sigvards-

son sida vid sida nättopp skavandes 
med Expressens pompöse chefredaktör 
Thomas Mattsson. Ingen behövde tveka 
om vilken maktordning som gäller dessa 
båda herrar emellan.

PO förklarade att Expressen gjort allt 
rätt. Det var rätt att under ett halvt års tid 
låta den så kallade ”Kungabilden” utgöra 
själva byggstenen i en exempellös kampanj 
i ond avsikt att skandalisera en enskild 
person – i det här fallet dessutom landets 
kung, Sveriges statsöverhuvud. Det var 
sedan rätt intill beundransvärt att avslöja 
bilden som ett falsifikat. Och det var även 
rätt att upprepat publicera bilden, när 
det stod klart för Mattsson, att det var ett 
falsifikat. Genom den enorma publicitet 
som Expressen och i dess följetåg hela 
Mediasverige skapat kring den – som det 
visade sig – falska ”Kungabilden” hade ju ett 
”allmänhetens intresse” skapats för bilden. 
Så argumenterade Sigvardsson samtidigt 
som han inför PK-publiken – som det 
heter på modernt debattspråk - rövslickade 
Mattsson.

Två viktiga distinktioner:
Mattssonbilden och

Expressenombudsmannen
 
Låt mig för fortsättningen göra ett par dis-
tinktioner. Det som kallas ”Kungabilden” 

är inte en bild av Kungen. Detta är numera 
med full evidens klarlagt – inte av Expres-
sen utan av någon som googlat på nätet och 
som kallar sig Stigbritt (kan det måhända 
vara Mattssons älskarinna eller på annat 
sätt närstående?) och där sett den bild, från 
vilken kungens huvud klippts ut för att sedan 
monteras in i den bild, som i medierna under 
mer än ett halvt års tid falskeligen omnämnts 
som ”Kungabilden” oaktat att den inte har 
något med Kungen att göra. Bilden bör därför 
fortsättningsvis omtalas som ”Mattssonbil-
den” och ingenting annat. Och Mattssons 
biträde vid debatten den 16 januari 2012 bör 
med samma slags följdriktighet benämnas 
”Expressenombudsmannen”. Det var ju just 
vad han visade sig vara.

Läs detta en gång till och saker och ting 
faller på plats. Notera sedan hur det ena 
och det andra utifrån Mattssonsperspektiv 
tidsmässigt ”inträffar” så att det stämmer 
med en väl tillrättalagd mediadramaturgi:

Expressen fredagen den 16 december 2011 
ägnar Mattssonbilden förutom förstasidan 
med ”topplainen” BARA I EXPRESSEN 12 
sidor i inlagan. Mattssonbilden återges på 
förstasidan samt på två (!) hela uppslag inne 
i tidningen. Samtidigt uppges Mattsson ha 
anlitat engelska bildexperter och en av dessa 
säger: ”Mycket av detta har lagts in efteråt” men 
experten vill ändå inte döma ut bilden som 
förfalskad. Det är i stället något som Mattsson 
uppmanar läsarna att själva avgöra!
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Expressen lördagen den 17 december 2011 
ägnar Mattssonbilden förutom förstasidan 6 
sidor i inlagan. Mille Markovic får berätta hur 
han trixat med bilden men, förklarar han rid-
derligt, bara för att skydda kvinnorna på bilden. 
Läsarna hålls i ovisshet om Mattssonbilden är 
sann eller falsk. Mattssonbilden återges både på 
förstasidan och i inlagan.

Expressen söndagen den 18 december 2011 
återger Mattssonbilden över ett helt uppslag. 
Tidningen avbildar samtidigt på känt manér 
tidigare tidningsuppslag under rubriken 
”EXPRESSENS SCOOP”. Ett sätt att nöta in 
medvetandet om förekomsten av Mattsson-
bilden.

Expressen tisdagen den 20 december 2011 
återger Mattssonbilden ånyo. Detta över en hel 
sida inne i tidningen. Historien om Mattsson-
bilden ägnas dock nu bara fyra insidor. Det är 
nu Thomas Mattsson låter meddela Expressens 
läsare, att det hela från början till slut varit en 
bluff. Kungens huvud har klippts in i Mattsson-
bilden och inklippet har hämtats från en bild, 
som togs i samband med Kungens förlovning 
den 12 mars 1976. (3) 

Mattssons 7 vittnen
Det hela drog igång på allvar den 1 juni 
2011, då Expressen på sin förstasida basu-
nerade ut:

7 VITTNEN
berättar om
BILDERNA
PÅ KUNGEN
& nakna kvinnorna 

Av de sju var fem journalister, som sedan 
deltagit i drevet mot kungafamiljen. De 
två andra var gangstrarna Daniel Webb 
och Milan Sevo. Så här förklarade de fem 
vittnande journalisterna:

Nuri Kino, fri skribent med fri tillgång till 
maffiavärlden: ”De verkar sanna de bilder 
jag sett som Mille visat.”

Michael Syrén, reporter på Expressen 

som placerade sig som nr 44 på listan över 
Sveriges 2011 Viktigaste Opinionsbildare: 
”Bilderna ser äkta ut, men jag kan förstås 
inte säga säkert.”

Dan Norrå, fotograf på TV4: ”Min första 
känsla som fotograf är att de är sanna.”

Johan Stambro, reporter på TV4: ”Visst 
det var kungen på två stycken av de här 
bilderna.”

Martin Ekelund, reporter på Aftonbladet: 
”Jag har själv sett bilderna som styrker att 
han (Mille Markovic) talar sanning.” (4)

Sedan har det bara rullat vidare med hela 
Mediasverige i följetåg. Vecka efter vecka, 
månad efter månad.

Det går inte att komma ifrån att de jour-
nalister, som uppträdde som ”sanningsvitt-
nen” för att styrka Mattssonsbildens äkthet 
– ett för fortsättningen mycket viktigt 
inslag i kampanjen mot kungafamiljen och 
ytterst det svenska statsskicket – har försatt 
sig i jävssituation, från vilken de haft och 
har stort eget intresse att leta fram nytt 
stoff för att med lämpliga tolkningar och 
omtolkningar fullfölja sitt kampanjande. 
Det borde därför vara självklart, att de 
försätts i journalistisk karantän på samma 
sätt som häromåret Expressenreportern 
Niklas Svensson, som dock nu är tillbaka 
som tidningens stjärnreporter. Det borde 
rimligen för att inte säga synnerligen också 
gälla tidningens chefredaktör och ansva-
rige utgivare Thomas Mattsson. 

Debatten på PK
den 16 januari 2012

Till PK-debatten den 16 januari 2012 hade 
som motvikt till kompisparet Mattsson-
Sigvardsson kallats Carin Stenström 
– tidigare mångårig DN-journalist och 
chefredaktör för Världen idag, numera 
medarbetare i DSM. Och visst blev det en 
motvikt. I panelen skulle Carin även ha 
mött TV4:s nyhetschef Jonas Gummes-
son men denne hade i sista stund anmält 
förhinder på grund av förkylning och TV4 
hade inte hunnit få fram en ersättare. 

Hur kunde Mattsson, frågade Carin Stenström, 
dag efter dag fortsätta med att publicera den 
för Kungen kränkande Mattssonbilden även 
efter att Mattsson måste ha förstått vad varje 
betraktare genast måste ha förstått (utan att 
behöva rådfråga ”brittiska bildexperter”), näm-
ligen att det handlade om en förfalskning? 

DREVJOURNALISTER
Deltagare i drevet på Kungafamiljen

Carl V Andersson, Expressen
Richard Aschberg, Aftonbladet 
Åsa Asplid, Expressen
Josefin Berglund, Expressen
Oisín Cantwell, Aftonbladet *****)
Mattias Carlsson, Aftonbladet
Marijana Dragic, Expressen
Nivette Dawod, Aftonbladet
Henrik Ek, Expressen
Martin Ekelund, Aftonbladet  *) 
Johanna Ekström, Expressen
Staffan Heimerson, Aftonbladet
Christian Holmén, Expressen
Peter Kadhammar, Aftonbladet **)
Karl-Johan Karlsson, Expressen
Mia Karlsson, Expressen 
Pär Karlsson, Aftonbladet
Anders Johansson, Aftonbladet
Jessica Josefsson, Expressen
Nina Lekander, Expressen
Anders Lindberg, Aftonbladet
Åsa Linderborg, Aftonbladet

Johan T Lindwall, Expressen
Ann-Charlotte Marteus, Expressen
Rebecka Martikainen, Expressen  
Lena Mellin, Aftonbladet ****)
Erik Nises, Aftonbladet ***)  
Claes Petersson, Aftonbladet
Annie Reuterskiöd, Expressen
Lisa Röstlund, Expressen
Mattias Sandberg, Aftonbladet
Daniel Siksjö, Expressen
Fredrik Sjöhult, Expressen 
Josefin Sköld, Aftonbladet 
Michael Syrén, Expressen
Andreas Victorzon, Aftonbladet
Fredrik Virtanen, Aftonbladet
Erik Wiman, Aftonbladet

_________

Anm:  Här listade drevjournalister är resultat 
av en inventering, som begränsar sig till  i  
”Kungadrevet” engagerade Aftonblads- och 
Expressenjournalister.  Till detta kommer 
journalister i även andra medier. Det gäller 
inte minst TV4 med Jan Scherman och Jonas 
Gummesson som de ledande.
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Hur kunde PO Sigvardsson åse, hur Expressen 
med övriga media i släptåg kunde bedriva en 
kampanj mot statschefen, som utgick från 
påståenden av en gangster och utpressare 
och ett upprepat omnämnande av en bild, 
som sedan visat sig vara en förfalskning, utan 
att detta föranlett någon PO:s åtgärd? 

Gentemot Carin Stenström försvarade sig 
Mattsson med att självaste Kungen hade 
ju kommenterat bilden. Men vad Kungen 
hade gjort, erinrade Stenström, var ju att 
förklara, att det inte kunde finnas någon 
bild av det åberopade slaget, något som 
sedan visat vara riktigt och något som även 
Mattsson numera tvingats att tillstå. Även 
om Mattsson inte förefaller vara den vas-
saste kniven i lådan därborta på Expressen, 
borde han i varje fall efterpå inse, att hans 
svar var ingenting mindre än korkat. Men 
det verkade knappast som han insåg det. 
Och Expressenombudsmannen försvarade 
sig med att han hade övervägt att ta upp 
saken som ett så kallat PO:s initiativärende 
men att det inte hade blivit av då han hade 
haft så mycket att göra...! 

Carin Stenströms grillande av Matts-
son-Sigvardsson kan ses på nätet:

http://www.publicistklubben.se/

Printa i rutan Sök efter: Bilden och verklighe-
ten (5).

 
Anders Lettström

hos Skavlan
den 3 februari 2012 

Intressant var också att ta del av Skavlans 
utfrågning av den som ”Kungens vän” omta-
lade Anders Lettström. Detta den 3 februari 
2012. Det uppgavs vara första gången som 
Lettström ställde upp för en intervju.

Lettström fick bland annat frågan om 

hur det förhöll sig med det i medierna 
mångomtalade besöket på nattklubben 
i Bratislava. Lettström svarade överty-
gande, att han aldrig varit i Bratislava 
och överhuvudtaget inte i Slovenien. Och 
hur var det med Lettströms och Kungens 
frekventerande av svartklubben Power 
i Stockholm. Lettström svarade att han 
aldrig varit där. Han hade inte ens hört 
talas om Power förrän han i den så kall-
lade skandalboken läst om att han skulle 
ha varit där. 

Överhuvudtaget gjorde Lettström ett 
både övertygande, intelligent och öppet 
trevligt intryck. En helt annan personlig-
hetstyp än den dryge Thomas Mattsson. 
Skvalans utfrågning av Lettström kan ses 
på SVT Play.

Det kanske mest överraskande med 
detta program är, att det inte vare sig 
påföljande dag eller senare blivit omnämnt 
i Expressen med så mycket som ett enda 
ord. Heller inte i Aftonbladet. Det säger 
något om framförallt Thomas Mattssons 
standard.

Drevet mot Juholt
Så vidare till nästa drev med betydelse för 
styrandet av Sverige.

Det enhälliga valet av Håkan Juholt 
till partiledare för det parti, som i många 
decennier gällt som det statsbärande 
partiet, är förvisso anmärkningsvärt. Helt 
klart att Juholt inte hade de rätta kvalifi-
kationerna. Ändå blev han vald, vilket har 
sin särskilda förklaring.

Den särskilda förklaringen är risken att 
som officiell person få sitt liv förstört av en 
hop drevjournalister. I synnerhet som det 
numera kan räcka med ett av någon ljus-
skygg person hämtad från den kriminella 
världen påstått nattklubbsbesök för tjugo, 
trettio år sedan eller att någon kontokort-

slip hamnat i fel hög för att drevet skall 
gå igång. Lite beroende på hur officiell 
och därför hur mediamässigt tacksam 
personen är. Sedan om det påstådda visar 
sig vara sant eller falskt är nättopp ovid-
kommande. 

Detta var dock en risk som Juholt – 
efter att en lång rad ledande socialdemo-
krater tackat nej – var dumdristig nog att 
ta. Sedan blev han  avsatt med massmediala 
pukor och trumpeter.

Således ännu ett exempel på hur drev-
journalistiken mer och mer kommit att 
styra Sverige. Först drevet mot statschefen 
och det statsskick han representerar och 
sedan mot den i demokratisk ordning valde 
ledaren för det största oppositionspartiet 
och därmed en möjlig statsminister.

I fallet Juholt innebar det också, att en 
motståndare till Sveriges anslutning till 
Euro-pakten byttes ut mot en anhängare, 
vilket fick en avgörande betydelse för frå-
gans avgörande. Utan s-ledarskiftet – dvs 
utan s-ledningens stöd – hade Fredrik 
Reinfeldt tvingats att avstå från att ansluta 
Sverige till Euro-pakten. Anslutning var 
nämligen en fråga av en dignitet, som 
krävde stöd även från det största oppo-
sitionspartiet. Och då hade det svenska 
IMF-lånet på 100 miljarder kronor till en 
ränta på 0,1 procent med största visshet 
frusit inne. Även när det gäller den frågan 
kunde Juholt ha förväntats strula. 

Dessa hinder försvann redan innan 
Juholts efterträdare ens hunnit inrätta 
sig på Sveavägen 68. Klarades av med ett 
enkelt pressmeddelande utan någon regel-
rätt beslutsordning i vare sig verkställande 
utskottet eller partistyrelsen Så snabbt 
(och smidigt) gick det! Också detta måste 
räknas in som en ytterligare effekt av att 
drevjournalisterna (dessa som mer och 
mer kommit att styra Sverige) lyckades 
– som Paul Ronge uttryckt det - ”mobba 
ut” Juholt.    

Presidenter och ministrar
kan man muta.

Kungar mer sällan.
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Nu är den stora frågan: Vem är först 
med att hitta något på Stefan Löfven 
och är det man kan komma att hitta 
”tillräckligt stort” för att dra igång ett 
vinnande drev?

_____    

(1)  Alexis de Toquevilles omnämner i sin 
maktfördelningslära fyra statsmakter: 1) den styrande 
(regeringen), 2) den lagstiftande (riksdagen/
parlamentet), 3) den dömande (domstolarna) 
och 4) pressen (den opinionsbildande). I den 
engelskspråkiga världen förekommer också 
begreppet ”the fourth estate”, varvid åsyftas 
pressen/media. Och på den europeiska kontinenten 
talas om ”quatrième pouvoir”, ”vierte Gewalt” 
och ”quarto potere”. Intressant är att vi i Sverige 
sedan länge vant oss vid att omnämna den tredje 
statsmakten inte som den dömande makten utan 
just som ”pressen/massmedia” - den makt som i 
dag kan sägas ha intagit platsen som den första 
statsmakten. Samtidigt har ”den dömande makten” 
inte givits någon plats i vad som kan sägas vara en 
för Sverige särskiljande maktfördelningsdoktrin. 
Domstolarna har kommit att betraktas som 
regeringen underställda myndigheter. Här skiljer sig 
Sverige statsrättsligt från både anglosachsisk och 
kontinental ordning i ett grundläggande avseende 
ägnat att förklara mycket av det som gör Sverige 
till en annorlunda både rättsstat och demokrati. 

( 2 )   D e t  s o m  v a n l i g e n  o m n ä m n s  s o m 
”Pressombudsmannen”  och i förkortad form ”PO” 
har en annan officiell benämning, nämligen 
Allmänhetens Pressombudsman. Här handlar 
det emellertid om ingenting annat än en i flagrant 
mening falsk varubeteckning. Dessutom – kan det 

antas – för att avsiktligt vilseleda just allmänheten. 
PO företräder på intet sätt allmänheten. Och 
allmänheten vare sig väljer eller tillsätter PO. PO 
tillsätts av – som det helt riktigt står att läsa på 
Wikipedia – ”publicistbranschen” med uppgift att 
genom nödtorftig så kallad ”självsanering” skydda 
branschen från övertramp ägnade att ge bränsle 
åt alltemellanåt förekommande krav på en i lag 
stadgad pressetik.

(3)  Det påstås att inklippsbilden hämtats från en 
videoinspelning på You Tube. Det låter ju lite mera 
avancerat än att den hämtats hem genom en enkel 
”googling” för att sedan föras ut på skrivbordet för 
vidare hantering. Så även detta med You Tube kan 
som så mycket annat vara en bluff för att tillgodose 
behovet av mediamässig dramaturgi. Och visst 
skär det sig högst betänkligt, när Mattsson i olika 
sammanhang höjt avslöjaren (vem denna nu är...?) 
till hjältestatus.

(4)  Martin Ekelunds svar har sitt särskilda 
intresse. Som ett led i den massiva förhandsreklam 
medierna inklusive SVT bestått en ny ”avslöjar- och 
skandalbok” - som dock som det uttryckts ”fastnat i 
avloppsröret” varur det är tveksamt om den kommer 
ut - gjorde Ekelund en i Aftonbladet den 8 januari 
2012 på ett helt uppslag presenterad intervju 
med den förebådade bokens författare Deanne 
Rauscher. Rubriken – utlagd på två rader för att få 
den riktigt maffig – lyder:

”Jag har aldrig
hört Mille ljuga”

Detta skall således Rauscher ha sagt i intervjun, 
vilket markeras genom citationstecknen. Men 
det är inte vad hon säger i intervjun! Det är något 
Ekelund trixat till. Det är däremot något som 
väl sammanfaller med hans  ”vittnesutsago” i 

Expressen den 1 juni 2011. Den som lyder: ”Jag 
har själv sett bilderna som styrker att han (Mille 
Markovic) talar sanning.” Vad Rauscher säger är, 
att hon och hennes medförfattare ”i möjligaste 
mån kontrollerat hans historier med personer i hans 
omgivning” (läs: andra gangsters) och då inte 
lyckats beslå hon med att ha ljugit eller – som hon 
också uttrycker det - ”dribbla”, något hon numera 
måste ha förstått att det är just vad han ägnat 
sig åt. Detta visar hur ett antal drevjournalister 
inte bara engagerat sig i en kampanj riktad mot 
kungafamiljen och ytterst monarkin. De och deras 
huvudmän – Aftonbladet och Expressen – har också 
engagerat sig för en kampanj, där gangstrar som 
”Mille” upphöjs till sanningsorakel, vars ord inte kan 
ifrågasättas. Var skall det sluta? 

(5)  PK:s ordförande Ulrika Knutson hade valt 
att rubricera PK-debatten den 16 januari 2012 
”Bilden och verkligheten” och kunde på detta sätt låta 
debatten gälla två från varandra helt skilda ämnen: 
1) Fallet med den manipulerande naturfotografen 
Terje Hellesö och 2) Fallet med den förfalskade 
”Kungabilden”, dvs Mattssonbilden. På det sättet fick 
debatten inte fullt fokus på vad som rimligen borde  ha 
varit debattens huvudfråga. Sannolikt var detta också 
tanken bakom detta märkliga upplägg.

Ibland kan framgången bli för stor. Först drevet mot Kungen och hans familj, som enligt de triumferande drevjournalisterna lyckats – ett 
återkommande uttryck - ”knäcka” än den ena , än den andra i familjen. Och sedan utmobbningen av Fredrik Reinfeldts utmanare till 
statsministerposten Håkan Juholt, vartill kommer detta att vara med om att öppna för Sveriges anslutning till EURO-pakten och IMF-lånet 
på 100 miljarder kronor. Det kunde lätt uppfattas som lite väl ”mäktigt”. Sådana tankar hos ”publiken” måste skingras. Sagt och gjort. Tvärs över 
ett helt uppslag låter Thomas Mattsson fyra för uppgiften utvalda ”experter” förklara: INGET DREV MOT JUHOLT. Detta som stöd för sitt 
eget utläggande om att medierna och då i synnerhet Expressen skött ”bevakningen av socialdemokraternas Håkan Juholt” på ett klanderfritt 
sätt. Nu uppstår en intressant fråga: Fick de fyra ”experterna” betalt för sina utsagor och i så fall hur mycket? Har vi här något som Institutet 
mot mutor eller rentav som någon alert åklagarmyndighet borde titta närmare på?

Läs också
Drevjournalistik artskild från 

Grävande Journalistik  
(DSM 2/2011) 
www.dsm.nu


