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Duopolister
i massmedial

FÖRDUMNING
JAN GILLBERG

Vi oroas över vad som händer med alla 
barn, som på sin fritid mest hänger fram-
för TV:n eller långt in på nätterna ägnar 
sig åt dataspel och då ofta dataspel med 
bloddrypande våldsinslag? 

Vad händer med alla barn, som är 
hänvisade till skolmiljöer som mest liknar 
”havet stormar” och där det i många fall inte 
talas riktig svenska och där den svenska som 
talas är anpassad till de som förstår och talar 
språket sämst? Vad händer när en allt större 
andel av våra barn klassas som ”dysfunktio-
nella” när de lämnar skolan? 

Vad händer med barn – särskilt på sikt 
– när de utsätter sig för den strålning, som 
uppstår vid allt mobiltelefonerande? 

Vad händer barn när de äter all denna 
godis – mer än vad barn gör någon annan-
stans i världen? Vad händer när de äter all 
möjlig skräpmat? Vad händer när skolbe-

spisningarna av besparingsskäl slutar att 
servera nyttig mat? 

Vad händer med barn som redan som 
mycket små får växa upp i en miljö. där 
båda föräldrarna är förvärvsarbetande 
och knappt har tid över att umgås med 
sina barn? Och ännu värre med barn som 
växer upp med en ensamstående förälder 
på vilket allt vilar?  

Vad betyder det att kontakten över 
generationsgränserna – med mor- och 
farföräldrar – tunnas ut till nästan ingen 
kontakt alls?

Och vad blir följden av att vuxnas auk-
toritet – både i hem och skola – upplösts 
i snart sagt intet och att de vuxna därmed 
fråntagits möjlighet att ge av kärlek och 
omsorg uppburen ledning?

Om detta och mycket annat, som inger 
oro för framtiden, utreds åtskilligt. Och 
larmrapporterna är legio. Rapporter som 
skakar om för någon dag men som snart 
nog trängs undan av någon ny larmrapport 
med nya uppskakande resultat. 

Den fördummande
journalistiken

och dess effekter

Men något som det inte talas eller skrivs 
om är, vad som händer med våra barn men 
också med oss vuxna, som följd av den för-
dummande journalistik vi dagligen utsätts 
för – en journalistik för vilken de mas-
spridda tabloiderna Aftonbladet och Expres-
sen blivit stilbildande. Morgontidningar 
som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 
har av konkurrensskäl sett sig tvungna att 
följa efter - låt vara i en modererad grad.

Denna fördummande journalistik har 
med tiden kommit att utveckla sig till en 
mångarmad hydra. Dess genomträngnings-
effekt har gynnats av att tidningar som 
Aftonbladet och Expressen främst konsu-
meras mot slutet av dagen, ofta på väg från 
jobbet, när vi är trötta och inte så på alerten 
och därmed mindre motståndskraftiga.

_______
FOTNOT: Duopol = begrepp för det förhållande 
som råder, då utbudet på en marknad behärskas av 
två säljare.
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DSM och
Värstingjournalistiken

DSM har i några omgångar ägnat utrymme 
åt granskning av denna journalistik – bland 
annat i ett antal artiklar, där vi gick hårt 
åt vad vi kallade ”Värstingjournalistiken”. 
Artiklarna publicerades senare i omarbe-
tad form i den kristna tidningen Världen 
idag. Det gällde då artiklar som på ett ofta 
groteskt för att inte säga perverst sätt var 
ägnade att oroa läsarna. Se vidstående 
montage av löpsedlar på temat ”Så görs 
svenska folket till rädda och osäkra män-
niskor”. 

Under en period hade ”Värstingjour-
nalistiken” inriktning på det rent sjuk-

liga. En av Expressens löpsedlar fylldes 
upp med texten: ”Farmen-Lena VRED 
OM SNOPPEN PÅ NAKEN-JANNE I 
RASERI.” En annan Expressenlöpsedel 
hade texten: ”MÖRDAREN förvarade 
BABYN HEMMA I FRYSEN i flera veckor.” 
En tredje löd: ”8-ÅRIG POJKE I RITUAL-
MORD PÅ VÄG TILL SKOLAN.”
 

Mammor bildade
motståndsrörelse

 
När Aftonbladet och Expressen var inne 
i en av sina värsta perioder organiserade 
ett antal mammor runtom i Stockholm ett 
slags motståndsrörelse under ledning av 
fembarnsmamman Karin Fahlén. I DSM 
ställde Karin frågan:

”Jag undrar om det finns någon lag att till-
lämpa, när det gäller kvällstidningslöpsed-
larnas besudling av det offentliga rummet.”

Nej, det gör det inte, tvingades Karin 
konstatera. Och Expressens dåvarande 
chefredaktör Otto Sjöberg (lämnade 
sedermera jobbet som chefredaktör med 
ett antal miljoner i fallskärm) förklarade: 
”Det är viktigt att alla får ta del av denna 
våldsinformation.”

Detta svarade chefredaktören efter 
att Karin berättat för Sjöberg, hur hennes 
sjuåriga dotter hade stått i kassakön i den 
lokala Vivo-butiken med öppen mun och 
skräck i ögonen framför en Expressen, som 
på sin förstasida visade ett kvinnoansikte 
fullt av blod och skinnslamsor. Karins 
dotter hade sedan börjat gråta, berättade 
Karin.

 Karin och hennes medsystrar gick 
sedan en tid runt på stan och rev ner typ 
”värstinglöpsedlar”. Och ICA hotade att 
sluta med att sätta upp kvällstidningar-
nas löpsedlar, om löpsedelsmakarna inte 
lugnade ner sig, vilket de faktiskt i någon 
liten utsträckning gjorde. DSM hade koll 
på utvecklingen med hjälp av Kalles Tobak 
i Gränna, som samlade Aftonbladets 
och Expressens löpsedlar för veckovis 
avhämtning.

”Spräng skiten!”
Det fanns också en och annan, som låg åt 
det militanta hållet och tyckte, att det vore 
en bra idé att spränga det tryckeri i Stock-
holm, som specialiserat sig på att trycka 
just löpsedlar och som både Aftonbladet 
och Expressen anlitar. 

Om inte annat så hade det framtvingat 
en debatt om värstingjournalistiken i dess 
grövsta former samtidigt som det en tid 
hade blivit löpsedelsfritt i landet – det vill 
säga fritt från Aftonbladets och Expressens 
och deras avläggares löpsedlar. 

Det skulle i sin tur ha öppnat möjlighet 
för ett studium av vilka mentala hälsoeffek-
ter, som finns att hämta i ett löpsedelsfritt 
Sverige – det vill säga fritt från värstingbla-
dens löpsedlar – med tillkommande ras i 
värstingbladens försäljning. Här kan man 
spekulera om en lång rad sådana effekter. 
En del larmrapporter skulle komma att 
förbytas i glädjerapporter – rapporter om 
att människorna i Sverige börjat att i största 
allmänhet må bättre.
 
Ett intressant experiment skulle det i varje 
fall ha varit. En lite lugnare variant vore 
naturligtvis, om handeln upphörde med 
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PRESSTOP • PRESSTOP • PRESSTOP • PRESSTOP • PRESSTOP • PRESSTOP • PRESSTOP

Camilla Läckberg
har brutit ett revben

Medieakademindenna exklusiva marknadsföringsservice 
– detta att sätta upp och ge utrymme för 
värstingbladens löpsedlar. ICA och de andra 
kedjorna skulle ju kunna ge ut sina egna 
nyhets- och tillika reklamblad typ Metro. 
Det finns åtskilligt att vinna på ett sådant 
koncept. Sanna mina ord! Gäller bara att 
någon börjar.

Inte ens
någon debatt

Men nu blir det inte ens någon debatt om 
följderna av det duopol som Aftonbladet-
Expressen upprätthåller, något som duo-
polet själv i betydande grad har möjlighet 
att förhindra.

En följd som gjort sig alltmer märkbar 
är att duopolet genom sin samlade kraft 
i hög grad inte bara bidragit till utan fått 
en avgörande betydelse för den samhälls-
upplösning, som gripit omkring sig. En 
samlingsupplösning som hämtar kraft ur 
den moral- och normupplösning, som på 
alla möjliga och omöjliga sätt främjats och 
främjas av duopolet. Inte för inte utsågs 
först Aftonbladets dåvarande chefredak-
tör Anders Gerdin (DSM 6-7/2004) och 
sedan Expressens dåvarande chefredaktör 
Otto Sjöberg (DSM 1-2/2005) till Sveriges 
Viktigaste Samhällsupplösare. Motive-
ringarna kan läsas på DSM:s hemsida: 
www.dsm.nu   

Detta att duopolets båda chefredak-
tör genom dessa utnämningar kom att 
förknippas med den pågående samhälls-
upplösningen gjorde ägarna bekymrade. 
”Imagebildningen” hade skadats på ett 
allvarligt sätt. De båda chefredaktörerna 
blev ju också snart nog utbytta. De har nu 
ersatts med radarparet Helin-Mattsson. Nu 
gäller det att bygga upp en ”image” av att 
vilja väl – mer väl än några andra. I en när-
mast massiv kampanj exponeras de båda 
chefredaktörerna närhelst och varhelst det 
är möjligt att kräva ett frigivande av Dawit 
Isaac.  Man är nu – i skrivande stund – inne 
på den 3 859:e dagen.

Om det gäller vad som åstadkommits 
till glädje och nytta för Dawit Isaac och 
hans anhöriga är kampanjen ett totalt miss-
lyckande. Mycket talar för att den i detta 
avseende - genom sin aggressivitet ägnad 
att irritera Eritreas statsledning - varit 
kontraproduktiv. Annorlunda förhåller 
det sig, när det gäller att frammana bilden 
av Helin-Mattson som ädelmodiga och 
orädda – mer ädelmodiga och orädda än 
några andra. Har den säkert på många håll 
haft sin effekt. Och det har helt uppenbart 
varit kampanjens huvudsyfte.

Drevjournalistiken
och fördumningen

En annan följd är att drevjournalistiken 
inom ramen för det förhärskade duopolet 
fått möjlighet att på ett närmast ohämmat 
sätt utveckla sin slagstyrka och genom-
trängningsförmåga. 

Genom att de båda masspridda tablo-
iderna – bara Aftonbladet uppger sig varje 
dag ha 2,5 miljoner läsare – är de som 
anför drevjournalistiken samtidigt som de 
i sitt utbud är förenade genom duopolet, 
finns det ingen riktig ifrågasättande och 
prövande motkraft, när drevet drar igång. 
I stället uppstår en situation då de storhe-
ter, som utgör duopolet, förstärker den av 
de båda bedrivna drevjournalistiken. Inte 
sällan i en sinsemellan absurd tävlan.

En på detta sätt icke ifrågasatt drevjour-
nalistik är en väsentlig förklaring till den 
massmediala fördumning, som kommit att 
gripa omkring sig.

Ägaransvaret
och förtroendet

Var finns ägaransvaret? Ett ansvar som 

ytterst gäller ägarnas val av och riktlinjer 
för de personer, som ges förtroendet men 
också makten att hantera de instrument, 
som utgör grundläggande förutsättningar 
för en – som en betydande majoritet önskar 
– fungerande demokrati: instrumenten 
för tryck- och åsiktsfrihet liksom infor-
mationsfrihet. 

När hanterandet/exploaterandet av 
dessa instrument sker på ett sätt, att det 
är ägnat att – som fler och fler människor 
ser det – främja en i samhället fortgående 
samhällsupplösning, är det illa – mycket 
illa. Till detta kommer hur den drevjour-
nalistik, som tillåtits att ta sig alltmer 
primitiva uttryck, resulterat inte bara i en 
allmänt förgrovad journalistik utan också 
i ett mer antagonistiskt förhållningssätt 
människor emellan. 

Länge, alltför länge har de närmast 
ansvariga för denna utveckling kunnat 
skydda sig genom att göra gällande att ”det 
är vad folk vill ha”, att den alltmer brutala 
och enkelspåriga journalistiken ”säljer”.  
Om detta vet vi inte särskilt mycket. Ett 
tecken på att det kanske inte är så – ett 
hälsotecken – är, att Medieakademins årliga 
”förtroendemätningar” nu senast resulterat i 
att Aftonbladets och Expressens chefredak-
törer hamnat längst ner på förtroendelistan. 
Något för ägarna att närmare begrunda!
 


