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Kändiskulten
förvrider

Människosynen
JAN GILLBERG

Barn behöver växa upp med sina föräldrar 
som goda föredömen. Att vara sådana före-
dömen är varje förälders viktigaste uppgift. 
Att ha en manlig förebild är viktigt för varje 
pojke. För de som saknar en sådan förebild 
går det inte sällan snett. 

Länge har detta varit ett allmänt för-
härskande synsätt – ett synsätt i god över-
ensstämmelse med en idésyn om goda och 
väl fungerande familjer som de byggstenar 
som ett sunt och starkt samhälle vilar på. 
Ju större andel sådana familjer, desto bättre 
samhälle.

Detta är synsätt som med åren fått ge 
vika för nya idealbildningar framdrivna 
av medierna i form av en alltmer ohej-
dad och ofta perverterad kändiskult. För 
denna utveckling bär chefredaktörerna på 
Aftonbladet och Expressen ett avgörande 
ansvar. Både de närmast föregående – 
Anders Gerdin och Otto Sjöberg – som av 
DSM:s utnämnts till Sveriges Viktigaste 
Samhällsupplösare (se DSM 6-7/2004 och 
DSM 1-2/2005). Och de båda nuvarande: 
Jan Helin och Thomas Mattsson.

Whitney Houston
som ungdomsideal

Sitt hittills mest perverterade uttryck tog 

sig denna kändiskult, när knarkardrott-
ningen Whitney Houston knarkat ihjäl 
sig. De båda tabloiderna ägnade under 
fler dagar tilldragelsen flera tiotals (!) 
sidor. I den inbördes konkurrensen avgick 
Aftonbladet som segrare. På en enda dag 
ägnade tidningen händelsen 22 (!) sidor 
förstasidan oräknad. 

Hur många ungdomar lät sig inte 
dessa dagar att med hjälp av Aftonbladet-
Expressen fascineras av den uppburna 
världsstjärnans val av livsstil? Hur många 
av dessa kan komma att gå ett med världs-
stjärnan liknande öde till mötes? Precis 
som Whitney Houstons egen dotter – 
deltagare i det partaj som blev mammans 
sista - kan väntas göra.

Tommy Körberg
pratar öppet om droger

Som ett lite mer vardagsnära exempel på 
denna perverterade form av idolisering 
framstår ett TV-framträdande i höstas av 
Tommy Körberg – ett framträdande som 
Aftonbladet gav förhandsreklam i en stor 
artikel i sin Nöjessektion med maffig rubrik 
lydande:

”Det är trevligt att röka gräs”

I artikeln får Aftonbladets unga läsare 
veta, att Körberg i programmet kommer 
att ”prata positivt om cannabis”. Att det 
inte sker oftare tycker programledaren är 
”jävla sorgligt”.

I programmet som sändes av TV3 
med Plura Johnsson som programledare 
utvecklar Körberg detta, att han ”inte kan 
låta bli att tycka det är trevligt att röka 
gräs”. Läsarna får också veta att man gör 
klokt att förvara sina ”thai-ticks” i frysen. 
Och Plura säger att han tycker att det var 
bra att ”drogsnacket kom med” och inte blev 
bortklippt i redigeringen och att det ”var 
starkt av Tommy att stå för vad han sagt”. 
Själv har Plura dömts för narkotikabrott 
efter att ha gripits med innehav av kokain.

Det som gör Pluras program med 
Körberg värt att nu i efterhand uppmärk-
samma är, att det kom att fungera som 
uppstarten för den relansering av den rätt 
bortglömde Tommy Körberg. Plötsligt blev 
Körberg intressant och har sedan förekom-
mit i ett stort antal mediasammanhang. 
Ungefär som han blivit upptagen i ”kretsen” 
- en bland andra samhällsupplösare.

För hur många har Tommy Körberg 
sedan det i TV3 i höstas sända program-
met blivit en ”förebild”? Vilka tragedier kan 
programmet i sinom tid bli upphov till? 
Och vilka kostnader respektive förlust av 
intäkter från potentiellt arbetsföra män-
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niskor kan programmet sett i ett längre 
perspektiv komma att drabba samhället?

Grova brottslingar
som idoler

Ett psykologiskt fenomen, som alltemel-
lanåt uppmärksammas i medierna är, hur 
kvinnor – en viss sorts bör rimligen till-
läggas – dras till brottslingar. Det kan även 
gälla – ibland verkar det som i synnerhet 
– riktigt otäcka brottslingar.

Ett besläktat fenomen är, hur medierna 
– i första hand de så kallade tabloiderna 
och då i synnerhet Aftonbladet och Expres-
sen – idoliserar brottslingar. Och då givet 
brottslingar av det kvalificerade slaget.

Den som medierna ägnat det största 
redaktionella utrymmet åt att idolisera 
torde vara Clark Olofsson. Hur många 
stort uppslagna reportageartiklar har inte 
ägnats åt denne förbrytare? Och nästan 
genomgående där Olofsson fått framträda 
i något slags hjälteroll. Inte sällan som en 
vår tids Robin Hood.

Sällan eller aldrig görs något försök att 
räkna ut vad denna enda brottsling kostat 
samhället. Det enda som numera brukar 

nämnas är, att när han väl friges – 2017 – 
ligger 200 gömda miljoner och väntar på 
honom. Pengar som resultat av hans verk-
samhet i den internationella narkotikahan-
deln. Att han på vägen till denna rikedom 
drivit hundratals unga människor i totalt 
fördärv är ingenting som får störa den 
fantasieggande bilden av denne fribytare.

Hagamannen 
på tur 

När Clark Olofsson tröskats färdig kan 
våldtäktsmannen i Umeå - Hagamannen - 
stå på tur som tabloidernas favoritbrottsling 
att hänga fram som kultfigur.

Det är ett spår som Aftonbladet 
redan har varit inne på. Som nyårsläs-
ning kunde tidningen erbjuda läsarna 
ett stort reportage om hur Hagamannen 
fått träffa sin familj i frihet. Här berättas 
om hur han tillbringat fyra timmar med 
sina barn på Naturhistoriska muséet i 
Stockholm. Detta under diskret eskort av 
tre civilklädda kriminalvårdare. Lindgren 
skall ha gått lugnt omkring på muséet och 
småpratat med sina barn. Efter att ha sett 

filmen ”Arktis: Isbjörnarnas värld” intogs 
lunch på muséets restaurang Fossilen. 

Om hur livet kommit att gestalta sig 
för – som han kallades när Umeås kvin-
nor gick i skräck – monsterrobotens offer 
lär det inte göras några medkännande 
reportage.

Bankrånet
i Södertälje 

Medkännande gav emellertid Oisín Cant-
well på Aftonbladet uttryck för när han 
skrev om det nyligen inträffade bankrånet  
i Södertälje. Men  högst selektivt.

Den av rånarna som var utrustad med 
vad som uppfattades som ett riktigt auto-
matvapen blev först skjuten i huvudet och 
sedan överkörd av den bil, med vilken hans 
kompisar flydde. Att kompisarna helt rått 
körde över sin svårt skottskadade kamrat 
var inget Cantwell fann anledning att rea-
gera mot. Men väl att han oskadliggjordes 
av en av de poliser, som av tillfälligheter 
kunde gripa in medan brottet ännu pågick.

Hade den skottskadade rånaren över-
levt hade han kunnat bli ännu en i medi-
erna upphaussad kändis. Nu fick han nöja 
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sig med att postumt motta Cantwells av 
indignation uppfyllda sympati:
”Det är en ohygglig tragedi att rånaren hade 
avlidit. En ung man. Bara 26 år, hela livet 
framför sig.”

 Inte ett ord om att den unge mannen redan 
hade hunnit skaffa sig ett digert brottsregis-
ter och därmed kommit att som arbetslös  
invandrare bli en betydande kostnad för 
samhället. Och hur hade Cantwell formu-
lerat sig om rånaren hade hanterat ett rik-
tigt vapen och inte – som det visade sig en 
atrapp – och lyckats skjuta ihjäl någon av 
de poliser som grep in för få stopp på rånet? 
Hur ”ohyggligt” hade Cantwell upplevt en 
sådan upplösning av dramat?

Nu kom upplösningen i stället bli den, 
att omständigheterna kom att sätta stopp 
för en fortsatt brottskarriär med rån och 
grovt våld i en omfattning och till en 
samhällskostnad ingen kan veta men väl 
lätt föreställa sig.

Utan nära förebilder
mår unga allt sämre

Exemplen kan mångfaldigas, då Cantwell 
och hans kolleger förhärligar allsköns 
brottslingar och utnyttjare av ett bidrags-
system, som var tänkt som ett trygghetssys-
tem för de människor, som varit med om 
att bygga upp den svenska välfärdsstaten 
och som nu tvingas se hur deras pensioner 
krymper. 

Likaledes kan exemplen mångfaldigas, 
då Cantwell och hans kolleger hämtar 
”förebilder” från en allt sjukare nöjes- och 
kändisvärld, som de sedan erbjuder sina 
unga läsare att efterlikna. 

Att larmrapporterna om hur unga 
människor mår allt sämre duggar allt tätare 
och hur detta kan sammanhänga med allt 
fler unga människors avsaknad av nära 
förebilder i den egna vardagen är inget som 
ger upphov till närmare reflexion.

Inte heller vad priset kan tänkas vara 
av att media & politik i en ohelig allians 
successivt inte bara monterat ner familjen 
som utgörande själva fundamentet för 
samhällsbygget utan kommit långt med 
att ersätta ”mamma-pappa-barn-begreppet” 
med allehanda artificiella moderniteter.

 

Men först som sist: Vad är det 
för människosyn som växer 
fram ur den av medierna 
odlade kändiskulten?

RÄDDA LIV!
Annonsbojkotta
AFTONBLADET!

Läs artikel i DSM 6/2011 
Finns på www.dsm.nu


