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Abstract:	

Medielandskapet	kallas	ofta	för	ett	ständigt	föränderligt	sådant	och	det	är	inte	längre	press,	radio	och	TV	
som	står	för	majoriteten	av	informationspridningen.	Internet	har	medfört	att	nya	röster	kommer	till	tals	
och	till	och	med	utmanar	de	traditionella	medierna	genom	att	starta	alternativ	medborgarjournalistisk	
nyhetsförmedling.	En	utav	dessa	är	avpixlat.info.	Dock	så	råder	ett	stor	kritik	mot	traditionella	medier	på	
denna	”sverigevänliga”	sida.	Med	hjälp	av	Bourdieus	perspektiv	på	fält,	habitus	och	doxa	samt	ett	
perspektiv	på	journalistiskens	demokratiska	uppgift	har	gestaltningen	av	traditionella	medier,	det	
politiskt	korrekta	etablissemanget	och	de	hot	de	medför	studerats	genom	en	retorisk	textanalys.	De	
huvudsakliga	resultaten	av	studien	är	kritiken	grundar	sig	i	uppfattningen	att	traditionell	media	
undanhåller	sanningen	från	svenska	folket	och	att	Avpixlat	är	de	enda	som	levererar	”de	obekväma	
sanningar”	som	traditionell	media	gömt	under	allt	för	lång	tid.	

	

The	media	landscape	if	often	referred	to	as	an	ever-changing	phenomon.	The	days	where	press,	radio	and	
TV	delivered	the	majority	of	the	information	to	the	people	has	passed	and	the	development	and	the	
Internet	has	led	to	alternative	voice	to	speak	up.	Some	of	these	alternative	news	sites	challenge	the	
traditional	ones	with	citizen-journalism.	One	of	these	sites	is	the	Swedish	avpixlat.info.	The	”swedish-
friendly”	site	is	full	of	critique	against	traditional	medias	representation	of	society.	With	the	help	of	
Bourdieu’s	perspective	on	social	fields,	habitus	and	doxa	and	with	the	ideal	of	journalism	in	mind	this	
essay	has	studied	the	way	traditional	media	is	portrayed	through	a	rethorical	analysis.	The	main	results	of	
the	study	is	that	Avpixlat’s	critique	against	traditional	media	is	grounded	in	the	perception	that	traditional	
media	is	hiding	the	truth	from	the	Swedish	people.	Avpixlat	alone	claims	to	deliver	the	inconvenient	truth	
that	swedish	media	has	kept	from	the	public	for	too	long.	
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1.	Introduktion:	
    Det är emellanåt förbryllande hur pass mycket information som finns tillgänglig via 
min telefon och min dator. Men bara några enkla klick kan jag ta del av en rad olika 
nyheter, bilder samt underhållning i oändlighet - samtidigt som jag med få klick kan 
dela innehållet vidare till vänner och bekanta. Har man dessutom många följare via 
sociala medier kan man dela information vidare till miljontals människor genom bara 
ett klick. Tiden då majoriteten av nyheter enbart kom via tv, radio och utvalda 
tidningar är förbi och man kan idag anpassa sitt medieutbud efter preferens eller 
bara läsa det som många av ens bekanta delar på exempelvis Facebook. Av de 93 % 
svenskar som har tillgång till internet varje dag besöker 50 % Facebook dagligen 
(Svenskarna och Internet, 2015). Parallellt med detta har ett stort antal svenska 
journalister fått lämna sina jobb och den svenska pressen är hårt pressad och har 
internetversioner tillgängliga för alla - ofta helt gratis. Opinionen verkar dock vara att 
journalistiken är viktig för svenska samhället och demokratin, men samtidigt visar 
undersökningar att bara något mer än hälften av alla svenskar tror att traditionell 
media ger en rättvis bild av samhället. 
    I flödet av information har fler och fler internetbaserade alternativa nyhetskällor 
växt fram. Vissa av dem sammanställer nyheter från en rad olika källor, medan vissa 
ser som uppdrag att leverera nyheter som de anser traditionella nyhetskällor döljer 
från svenska folket. En av de sistnämnda alternativa nyhetskällor som växt mycket 
senaste åren är avpixlat.info. 
    Vid närmare titt på Avpixlats artiklar öppnas en värld jag aldrig tidigare tagit del 
av. Artiklarna handlar om brott som begåtts av invandrare samt stark kritik mot 
rådande regering, men framför allt mot traditionella nyhetskällor som SVT - en källa 
som har för avsikt att skildra samhället objektivt och som ständigt granskas noggrant 
av Granskningsnämnden. Grupper som “den politiskt korrekta eliten” verkar enligt 
Avpixlat vara det största hotet mot Sverige och svenskar. Många frågor dyker upp vid 
närmare titt på innehållet på avpixlat.info - och ännu fler när jag får reda på att de 
har trafik på 3,5 miljoner sidvisningar i veckan. Det är med mycket stor nyfikenhet 
som jag ämnar svara på några av dessa frågor i detta arbete. 
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2.	Syfte	och	frågeställningar: 
 

I detta arbete kommer Avpixlats gestaltning av övriga, traditionella medier 
undersökas för att få inblick i hur kritiken ser ut. Arbetet kommer att utföras med 
följande syfte och frågeställningar: 
 

Med hjälp av textanalytiska verktyg undersöka den kritik som råder på Avpixlat mot 
traditionella medier och nyhetskällor. 

1. Hur gestaltar Avpixlat traditionella medier i sina texter? 
2. Vilka anser Avpixlat vara del av det politiskt korrekta etablissemanget och 

vilket hot utgör de? 
3. Vilka retoriska strategier används för övertyga läsaren? 
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3.	Kontextualisering: 
 

Medielandskapet har under det senaste decenniet undergått en rad förändringar och 
det hänvisas ofta till ett ständigt föränderligt sådant. De teknologiska förutsättningar 
som idag finns tack vare alla de moderniseringsprocesser samhället genomgått 
innebär kommunikationsmöjligheterna är större än någonsin förr. Utökade 
kommunikationsmöjligheter har gjort världen skenbart mindre och sammanväxt där 
mycket utav det som tidigare endast var lokalt är idag globalt. Globaliserings- och 
kommersialiserings-, och avregleringsprocesser i medieindustrin har inneburit att 
varor och trender kan spridas över hela planeten på ett snabbare sätt än innan. 
Medieinnehåll finns över nationsgränser som mediekonglomerat öppnat upp (Stúr, 
2012, sid, 53). Samma gäller för individers röster med hjälp av de portar Internet 
öppnat och populariteten av sociala medier och andra kommuniktionsplattformar. 
Delningsfuktioner på många av dessa plattformar och en så kallad “scrollningkultur” 
innebär att människor idag genom Facebook, Twitter och Instagram får tillgång till 
otroligt mycket mer information jämfört med för bara några år sedan. Att många 
människor dessutom har tillgång till informationen via smartphones innebär att 
nästintill hela världens medieinnehåll i fickan. 
    Sveriges medielandskap har i dessa processer naturligt också genomgått 
förändringar. Med avregleringen av mediemarknaden 1987 där public service-medier 
plötsligt fick stor konkurrens har en rad informations- och nyhetskällor har växt fram 
sedan dess. I Sverige idag är medier den största källan till information om politik och 
samhälle (Strömbäck & Nord, 2012, 15). Det påstås dessutom att politiken idag 
utspelas i och via medierna, en så kallad medierad politik. Det är medierna som 
bestämmer hur verkligheten ska gestaltas - bilden av hur saker och ting ser ut, vad 
som är sant och viktigt (ibid.). Konkurrensen mellan dels nyheter i sig, men även 
människors uppmärksamhet har aldrig varit större då det finns fler nyhetskällor än 
någonsin (Strömbäck & Nord, 2012, sid. 16). Denna ökning i val av medier samt 
nyhetskällor verkar dessutom ha stora effekter på hur samt varför människor väljer 
ett visst innehåll, använder sig av vissa medier samt intresserar sig för politik i det 
stora hela (Strömbäck et. al, 2016). 

Antalet yrkesverksamma journalister har minskat drastiskt de senaste åren 
där var fjärde journalist lämnat sitt jobb inom dagstidningar (Israelsson, 2015). Även 
prenumeration av dagstidningar har minskat dramatiskt under det senaste decenniet 
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och Svenskar under 45 år spenderar mer tid åt nättidningar än de gör tryckta 
tidningar (Svenskarna och Internet, 2015). De största traditionella dags- och 
kvällstidningar har idag Internetversioner av deras tidningar och Internet har även 
skapat möjligheten för ytterligare alternativa nyhetsförmedlare att komma till tals. I 
Sverige är några av dessa Nyheter24 och Omni och båda dessa sajter hamnade år 
2015 i topp fem bästa nyhetssajterna på nätet 
(http://internetworld.idg.se/2.1006/1.614566/topp100-2015--har-ar-sveriges-100-
basta-sajter. Ytterligare en alternativ nyhetssajt som växt fram är avpixlat.info. Sajten 
startade 2011 och är direkt arvtagare till bloggen politisktinkorrekt.se som startades 
2008. Enligt en undersökning gjord av Novus känner 61 % av svenska befolkningen 
till Avpixlat och 20 % av svenska befolkningen har någon gång besökt sidan (Novus, 
2015). sidan har cirka 3,5 miljoner sidvisningar i veckan (avpixlat.info). Avpixlat 
beskriver sig själva som en “oberoende Sverigevänlig webbplats för nyheter och 
opinion” (Avpixlat.info). Värt att nämna är att Avpixlat anklagats för att kopplingar 
till det politiska partiet Sverigedemokraterna, då Kent Ekeroth taxerats för ha 
donerat 226 540 kr under 2011. Mail har även publicerats som visar på Ekeroth 
inblandning i innehållet på sajten (Larsson, 2013). Ekeroth hyllade Avpixlat och sa 
att “Sverige behöver ett alternativt medium i dag som berättar obekväma sanningar 
som svenska medier valt att dölja i många år” (ibid.).  

Som framgår ur Avpixlats bakgrund, namnbeskrivning och målsättning så 
verkar de anse att Sverige har ett stort problem gällande leverans av obekväma 
sanningar. Det finns en sanning som ett “politiskt korrekt 
etablissemang”(Avpixlat.info), bestående av journalister och politiker, undanhåller 
svenska medborgare. Detta anser Avpixlat skapa ett vakuum som de har för avsikt att 
fylla. Mycket utav innehållet i Avpixlats artiklar handlar om en “vänstervridning” av 
svensk media. Med ett snitt på 3,5 miljoner sidvisningar i veckan verkar många 
faktiskt vilja ta del av denna “obekväma sanning” som de påstås leverera. 
    Framväxten av alternativa medier i allmänhet och Avpixlat i synnerhet och dess 
kritik mot “gammelmedia” (Avpixlat.info) är ett ämne som är värt att titta närmare 
på. Senast den 19:e mars drabbades ett flertal traditionella etablerade 
nyhetsförmedlares internetsidor av en koordinerad attack där sidorna överbelastades 
och låg nere. Ett anonymt Twitterkonto som skapades strax innan attacken la ut hot 
om attack mot svenska myndigheter som sprider “falsk propaganda” (Juhlin, 2016). 
Denna kritik mot svenska medier, som liknar de tankegångar som råder på Avpixlat, 
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verkar bli alltmer omfattande och en ny undersökning visar att 43 % av svenska folket 
tror inte att media ger en rättvis bild av samhället (Novus, 2016). I samma 
undersökningar ställde man frågan “Tror du att traditionell media medvetet vinklar 
nyheter för att skapa en bild av samhället som de föredrar” där hela 60 % svarade ja 
(ibid.). Samtidigt svarade 94 % att journalistik är viktigt för svenska samhället (ibid.). 
Skillnaderna i dessa siffror skapar en rad frågor; om 94 % tycker att journalistiken är 
viktig men 43 % inte tror att media ger en rättvisbild av samhället, vad grundar sig 
denna uppfattning i?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 9	

4.	Forskningsöversikt: 
 

Trots att nya alternativa medier, som Avpixlat, numera utgör en stor del av 
medieutbudet finns det relativt lite forskning kring dess roll, arbetssätt samt effekt på 
medielandskapet och demokratin (Karlsson, 2015; Strömbäck, 2015). Ett ofta 
omnämnt begrepp, i och med internets möjliggörande att skapa innehåll, är user-
generated content (Holt, 2015, Shirky, 2009). Till detta hör även medborgar- och 
deltagarjournalistik, där “vanliga” människor kan publicera innehåll på oberoende 
eller alternativa plattformar utanför den traditionella journalistiken (Holt, 2015:415). 
Det påstås även att “möjligheten att föra fram alternativa åsikter och perspektiv ses 
av många som en av de viktigaste aspekterna av det nya sociala medielandskapet” 
(Holt, 2015:414). Forskningen kring denna utveckling och hur alternativa källor blir 
del av det offentliga samtalet har generellt setts som något övervägande positivt 
(Gillmor, 2006; Jenkins, 2008, Bruns, 2008 i Holt, 2015, s. 414). Däremot har vissa 
menat att det finns anledning att även undersöka de negativa konsekvenser en sådan 
”balkansering av det offentliga samtalet” har (ibid.).  

Kategoriseringen av Avpixlat är något svår. Då sajten startade som en blogg 
skulle den kunnat klassas som en deltagarjournalistisk sajt, men idag har sajten 
betydligt mycket fler journalistiska drag. En undersökning gjord 2008 visade att 
framgångsrika politiska bloggare hade ett arbetssätt som var väldigt likt den 
traditionella journalistiken (Lowrey & Latta, 2008 i Karlsson, 2015). Sättet som 
alternativa medier arbetar på speglar de arbetsrutiner och normer som journalister 
har (Karlsson, 2015:416.).  

Distinktionen mellan en alternativ respektive traditionell nyhetskälla kan vid 
första och ytlig anblick vara enkel; traditionell berör press, radio och TV och 
alternativ Internetbaserade plattformar. Tänker man dock efter så har ju de flesta 
stora kommersiella dagstidningar och även public service Internetversioner av deras 
utbud; SvtPlay, aftonbladet.se etc. För att underlätta i synen på det nya 
mediesamhället har Mark Deuze gjort en sammanfattning. Hans artikel är inte en 
forskningsrapport, utan snarare en överblick av de olika typer av onlinejournalism 
som har växt fram samt hur denna journalism använder sig av internets utmärkande 
drag (Deuze, 2005:204). Bland onlinejournalism utmärker han fyra kategorier; 
mainstream news sites, index and category sites, meta and comment sites och share 
and discussion sites (Deuze, 2005:205). Som mainstream news sites verkar, är det 
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onlinejournalism som de större nyhetsförmedlarna publicerar även på internet. 
Innehållet är, enligt Deuze, inte så annorlunda till skillnad från press eller 
nyhetssändningar i sitt tillvägagångsätt inom journalistiskt berättande, 
nyhetsvärdering eller relation till sin publik (Deuze, 2005:208). Intressant i relation 
till Avpixlat blir Deuzes definition av meta and comment sites då de ofta har att göra 
med “journalism om journalism” och publicerar ofta innehåll som kritiserar andra 
mediekällor samt höjer “alternativa röster” (Deuze, 2005:210).  
Dessa alternativa nyhetskällor tenderar med andra ord, enligt Deuze, att fokusera på 
ämnen som de anser inte får tillräcklig eller någon plats i den offentliga debatten. Då 
Avpixlat säger sig vilja vara en “nagel i ögat på PK-etablissemangets journalister” blir 
de nästintill Deuze definiton av en alternativ nyhetsskälla.  
 

Som nämnts tidigare så finns det en avsaknad av forskning när det kommer till 
alternativa medier generellt (Karlsson, 2015; Strömbäck, 2015). Trots att Sverige är 
ett land som vore intressant att studera på grund av dess teknikutveckling och 
befolkningens goda internetvana är forskningen väldigt kortfattad (Holt, 2015:420). 
Få studier har gjorts, mestadels kring traditionella etablerade nyhetsförmedlares 
deltagarfunktioner (Karlsson, 2011), eller hur svenska nyhetskonsumenter ser på 
möjligheten att själva delta i skapandet av nyheter (Bergström, 2008). På grund av 
detta har sökandet efter forskning kring ämnet fått lämna Sverige och gå mot USA 
och forskning gjord av Serena Carpenter. Hon undersökte skillnaderna i 
innehållsvariation mellan medborgarjournalistiska internetsajter och traditionella 
tidningar. I sin kvantitativa studie valde hon först och främst att definiera en 
medborgarjournalist som en person som “genom att publicera information på 
internet för att bidra positivt till allmänheten” (Carpenter, 2010:1064, egen 
översättning). Med syfte att undersöka om medborgarjournalistik ger människor 
tillgång till ett bredare spektrum av perspektiv gjorde hon en kvantitativ 
innehållsanalys av stora mängder data (Carpenter, 2010:1065). Även Carpenter talar 
om avsaknad av forskning och överblick över hur många som använder sig av 
medborgarjournalistik som nyhetskälla, men att det i USA finns forskning som visar 
på att mellan 7 - 24 % av amerikanske befolkningen läser bloggar regelbundet 
(Carpenter, 2010:1066). Det hon främst ville undersöka var mindre publiceringar 
som användes för att gynna mindre samhällen och grupper. Hon påstår att mindre 
publikationer gynnar små samhällen och fyller behovet av att få producera 
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professionellt journalistiskt innehåll, men att de inte kommersiellt kan klassas som 
internetbaserade tidningar (ibid.). Det hon mätte innehållsvariation på var (1) hur 
många olika ämnen som fanns på sidan, (2) hur många hyperlänkar det fanns som 
skickade läsaren utanför hemsidan, samt (3) hur mycket multimedia och interaktiva 
element som fanns på sidan Carpenter, 2010:165). Hon menar på att hyperlänkar till 
andra hemsidor och övriga källor visar på en större variation av innehåll, något som 
traditionella nyhetskällor sällan länkar till i sina egna artiklar (ibid.). Hon ville 
undersöka två medborgarjournalistiska sidor per amerikansk stat - en mindre (<100 
000 invånare/stad) och en större (>100 000/stad). Hon undersökte avslutningsvis 
72 hemsidor, där Iowa inte hade någon representant och 21 stater enbart hade en 
medborgarjournalistisk hemsida (Carpenter, 2010:1071). Det visade sig att 
internetbaserade tidningar uppdaterade sina sidor oftare, men att innehållet var det 
samma under en längre period. Det enda de gjorde var att omplacera nyheterna så att 
det såg uppdaterat ut (Carpenter, 2010:1072). Antalet artiklar som slutligen 
studerades var 962 stycken, 480 av internetbaserade tidningar och 482 från 
deltagarjournalistiska hemsidor (ibid.). Studiens resultat var att 
deltagarjournalistiska hemsidor hade en större diversifiering av innehåll på sina 
hemsidor än vad internetbaserade tidningar hade (Carpenter, 2010:1079).  
    Intressant i relation till Carpenters studie är en studie gjord av Marcus Prior. Även 
denna studie är dock gjord i USA. Två centrala begrepp i hans studie är de “high-
choice-environment” respektive “low-choice-envirionment”. Artikeln är uppdelad i 
två olika undersökningar men görs med hypotesen att människors medieomgivning 
avgör i vilken mån deras medieanvänding styrs av innehållspreferenser. Har man 
hög- respeketive låg möjlighet att välja kanal har man ett högre respektive lägre 
intresse för politik därmed även större respektive mindre chans att gå och rösta. 
Priors forskningsöversikt berör forskning som har att göra med selektiv exponering 
att göra. Med utgångspunkt i en studie gjord av Sunstein (2001) påstår Prior att 
människors växande möjlighet att skräddsarsy deras politiska information kommer 
att ha en polariseande effekt på demokratin då medieanvändare blir mindre troliga 
att stöta på information som utmanar deras partiska värderingar (Prior, 2005:577). 
    Kabel-tv och internet har gett fler möjligheter till val av både kanal och innehåll 
och de flesta amerikaner lever idag i en “high-choice media environment”. När denna 
växer minskar probabliliteten att stöta på politiskt innehåll överhuvudtaget för 
många människor, vilket Priors studie visar. Människor som inte intresserar sig för 
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politik har idag möjligheten att fly från innehåll som berör politiskt frågor och Prior 
påstår att det är inte en fråga om färdighet eller resurs, utan snarare en fråga om 
motivation.  
    I “high-choice media envirionments” krigar alltid politiken alltid med 
underhållning, och uppintill nyligen var detta inte en fråga då vi levde i “low-choice 
media environments” med lågt utbud. Nyheter hade innan en given till i TV utbudet 
då det alltid visades på kvällen samt innan de sena sändningarna. Idag finns 
underhållning tillgängligt 24 timmar om dygnet och människors innehållspreferenser 
avgör vad människor hör, läser eller tittar på. Trots den spektakulära ökningen av 
politiskt innehåll så har den politiska insikten inte ökat. Han påstår att större 
medieutbud vidgar kunskapsklyftan. 
    I hans studie tvivlar han starkt på påstående att den socioekonomiska aspekten av 
“the digital divide” är det största hindret för informerade och aktiva väljare. Han 
påstår att de socioekonomiska klyftan mellan vem som har tillgång till vilken typ av 
ny media - och säger att det snarare handlar om det stora medieutbudet och dess 
effekt som leder till mer frivillig segmentation av väljare. Hans studie visar på att 
socioekonomsik status kommer att överglänsas av preferensebaserade klyftor när väl 
tillgång till ny medie blir billigare och mer allmänt tillgänglig. 

Vidare talar han om att internet också bidrar till en större kunskapsklyfta 
(Prior, 2005:578). På internet kan innehållet skräddarsys i stor bemärkelse där man 
som användare har väldigt stor flexibilitet i vad man läser, hör och ser. “Beroende på 
deras behov eller ett specifikt ämne som intresserar dem, kan de aktivt söka en stor 
mängd politisk information online” (Prior, 2005:579). Om man dessutom har tillgång 
till både TV och internet kan man se ett inslag på TV och sedan titta på andra källor 
och läsa vidare diskussioner om ämnet.  
    Ytterligare en studie relevant för detta arbete är den av Karin Hagren Idevall som 
också intresserat sig för Avpixlat.info. I hennes studie vill hon hitta ett samband 
mellan begreppet politiskt korrekt och rasism och anti-feminism (Hagren Idevall, 
2014:103). Hon talar beskriver Avpixlat.info som något som ofta nämns i 
sammanhang med att vara politiskt korrekt, då sajten tidigare hette Politiskt 
InKorrekt. Dock går hon inte direkt till Avpixlats egen sida utan undersöker hur 
begreppet “PK” används i ett kommentarsfält under en ledare på aftonbladet.se. I 
kommentarerna finner hon att Avpixlat ofta nämns som en förebild i att leverera den 
politiskt inkorrekta sanningen (Hagren Idevall, 2014:121). Hon finner sedan på 
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Avpixlats hemsida att PK ofta används synonymt för “censur, utövad av ett 
etablissemang bestående av politiker och journalister” (Hagren Idevall, 2014:122). 
Hon avslutar studien med att ha funnit samband mellan användandet av begreppet 
PK och rasism och anti-feminism (Hagren Idelvall, 2014:127). Hon har även i sin 
studie belägg för att användningen av begreppet PK berättigar och normaliserar 
diskussioner som annars hade klassats som rasistiska eller anti-feministiska (ibid.). 
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5.	Teoretiskt	perspektiv: 
 

Teorier kan ses som verktyg för att förklara verkligheten. Val av teoretiskt perspektiv 
lägger grunden för sättet som materialet ska analyseras. Teorier kan ses som ett 
verktyg för att förstå eller förklara olika fenomen eller sammanhang (Bryman, 2008, 
Sohlberg & Sohlberg, 2013). I detta kapitel kommer studiens fokus att diskuteras - de 
perspektiv med vilka materialet kommer att analyseras. De begrepp som är viktiga för 
studien kommer även att abstraheras och konkretiseras, för att sedan appliceras i 
analysdelen av detta arbete.  
 

5.1	Den	språkliga	vändningen 
 

    Inom sociologiska och samhällsvetenskapliga teorier har en rad olika paradigm rått 
över historien. Vändningen till fokus på lingvistik sägs ofta ha kommit tillsammans 
med utvecklingen av Ferdinand de Saussure arbete (Ritzer et al, 2015:495). För 
lingvister, som Saussure, var det inte människors sätt att använda språk som var det 
väsentliga, utan snarare det formella språkliga systemet (Ritzer et al, 2015:496). 
Systemet, eller strukturen, av tecken kallade han för langue - där meningen hos varje 
tecken skapas av relationen mellan tecknet inom systemet (ibid.). De binära 
motsatserna blev för Saussure särskilt intressanta - att innebörden av ett ord endast 
kan förstås i relation till vad det inte är. Exempel på dessa kan vara varmt/kallt - ord 
som enligt Saussure inte har några egna inneboende egenskaper ensamma utan 
enbart får sin innebörd i relation till dess binära motsats (ibid.).  
    Den “språkliga vändningen”, där intresset gick från sociala strukturer till språkliga 
sådana, kan något förneklat sammanfattas med att alla sociala fenomen kan tolkas 
som tecken (ibid.). Semotiken växte fram i denna era, där text fick en betydligt 
mycket bredare bemärkelse. Med teoretikern Roland Barthes kom även sociala 
beteenden och fenomen även att klassas som tecken som kan studeras som del av en 
struktur (ibid.). Strukturalismen vidgades något och fick en ny vänding när Jacques 
Derrida ställde sig mot den logocentrism, sökandet efter det universala tankesystem 
som avslöjar vad som är sant, rätt etc., som dominerat det västerländska samhället 
(Ritzer et al, 2015:498). Derrida ställde sig mot antagandet att ett språk är en 
struktur som begänsar människor - istället är det kontexter som ger ord olika 
betydelser. Det finns enligt Derrida inget universalt tankesystem och det är som 
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forskare omöjligt att undersöka språkets underliggande lagar då det inte finns någon 
absolut sanning. Fokus bör istället enligt Derrida ligga på dekonstruktion - att 
blötlägga dolda skillnader - vad som sägs och inte sägs samt falska binariteter (ibid). 
    Den kommande epoken har kallats en post-strukturalistiskt sådan, men även 
postmodern (Engdahl & Larsson,2006:305-306). En sociolog som varit 
framträdande inom just postmodern samhällsteori är Jean Baurillard. Ett centralt 
begrepp för Baurillards teorier är hyperverklighet - det som ersatt verkligheten. 
Verkligenheten har enligt Baurillard imploderat till följd av den explosion av tecken 
som nu finns i vårt samhälle. Media är enligt Baurillard en stor del av denna 
utveckling. (Ritzer et al, 2015:520). Ytterligare ett begrepp som är centralt är 
simulacra - “reproduktioner av objekt eller händelse” (Baurillard 1983:55 i Ritzer et 
al, 2015:520). Skillnaden mellan tecken och verklighet blir svårare och svårare att 
skilja (Ritzer et al, 2015:520). Baurillard argumenterar för att media upphör att vara 
en spegel av verkligheten och blir istället denna verklighet (ibid.). Reality-tv och 
sensationjournalistik blir mer populärt då de ger något mer än verkligheten. Han 
påstår till och med att människor i samhället är en massa som han betraktar som ett 
svart hål - de “absorberar all mening, information, kommunikation, alla budskap…” 
(Baurillard, 1989c:85 i Ritzer et al, 2015:521). Den svarta massan dränks enligt 
Baurillard i mediatecken, simulacra och hyperrealiteten (Ritzer et al, 2015:521). Trots 
att Baurillard teorier klassas som extrema så blir de intressanta i relation till dagens 
medielandskap. Viktigt att understryka är att Baurillard inte ser massan som passiv, 
utan att det snarare är media som tvingas fylla massans ständigt växande behov av 
simulacra (ibid.).  
 

5.2	Michel	Bourdieus	sociala	fält,	habitus	och	orto-	samt	heterodoxa: 
Ytterligare ett perspektiv som blir intressant i relation till studien av Avpixlats 
gestaltning av traditionella medier är det av Pierre Bourdieus om sociala fält, kapital, 
habitus och doxa. Bourdieu sägs ha försökt bygga en bro mellan strukturalism och 
konstruktivism där han ansåg att praktiker inte är objektivt bestämda, men inte 
heller en produkt av den fria viljan (Ritzer et al, 2015:425). Han ville inkludera det 
“sätt på vilket människor, utifrån sin position i det sociala rummet, varseblir och 
konstruerar den sociala världen” (Ritzer et al, 2015:426). Dessa i sin tur ansåg 
Bourdieu påverkas och begränsas av strukturer och ville främst ägna sitt arbete åt 
relationen mellan sociala strukturer och mentala strukturer (ibid.). 
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Hans teorier är en utveckling av studier av makt och maktinnehavare i 
samhället som har kommit att kallas makt- och elitteorier (Engdahl & Larsson, 
2006:243). Bourdieu utgår från att samhället är uppdelat i olika samhällssfärer; 
politiken, kulturen, rätten etc. - sfärer han kallar fält (ibid.). I dessa fält har Bourdieu 
intresserat sig för maktrelationerna som råder - reglerna för spelplanen inom ett 
specifikt område (Engdahl & Larsson, 2006:244). Enligt Bourdieu finns det inom 
varje socialt fält, vare sig det är ekonomi, kultur eller journalistik, olika typer av 
resurser som är värdefulla för just det fältet. Dessa resurser kallar han för kapital och 
specificeras bland annat som ekonomiskt kapital, symboliskt kapital, socialt kapital 
eller kulturellt kapital. Varje fält har olika typer av kapital som värderas högre eller 
lägre, där insatserna, resurserna och vinsterna är olika (Engdahl & Larsson, 
2006:245). Det finns även inom varje fält fältspecifika kapitalformer, exempelvis 
förtroendekapital inom politiken eller journalistiken (ibid.).  Genom innehav en olika 
typer av kapital skapas enligt Bourdieu en över- eller underordning och därmed en 
hierarki (Berglez & Nohrstedt, 2009:18). Dessa kapital kan även vara förkroppsligade 
- “mentala eller kognitiva strukturer genom vilka människor handskas med den 
sociala världen” (Ritzer et al 2015:427). Denna typ av förkroppsligat kapital kallas 
Bourdieu för habitus - begreppet som kopplar samman objektivismen och 
subjektivismen där människor dels påverkas av de sociala strukturer som råder inom 
sociala fält, men även hur dessa internaliseras och blir mentala och kognitiva 
strukturer. Habitus får man genom att ha spenderat en lång tid inom ett socialt fält, 
vilket även innebär att alla människor inte har samma habitus. Dock kan habitus bli 
ett kollektivt fenomen, där människor inom samma sociala fält kan känna igen sig i 
varandra - sättet men uttrycker sig på, går eller talar - vilket i sin tur gör den sociala 
världen mer begriplig (ibid.). Sammanfattningsvis beskriver Bourdieu habitus som 
“dialektiken i internaliseringen av de externa och externaliseringen av det interna” 
(Bourdieu, 1977:72 i Ritzer et al, 2015:427). Det är praktiken, hur man gör, som 
förbinder det interna och externa. 

Paralellt med att habitus formar spelreglerna för ett specifikt fält finns det 
även enligt Bourdieu lagar som utgörs av de gemensamma fältspecifika intressen 
(Engdahl & Larsson, 2011:247). De berör rätten att få definiera olika saker inom 
fälten; vad som är konst på konstens fält eller sanning i vetenskapens fält (Engdahl & 
Larsson, 2011:248). Trots att man inom fältet strider för att inneha makten att 
definiera, förenar det även fältet mot yttre hot (ibid., Sohlberg & Sohlberg, 2013:231). 
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De största striderna står enligt Bourdieu mellan de “etablerade som försvarar sin 
position och nykomlingarna som försöker skapa sig en” (ibid.). Den rådande 
ordningen inom ett fält kallar Bourdieu för ortodoxi, och de nya strategier som 
används för att underminera den etablerade hierarkin för heterodoxa (ibid.). Enligt 
Bourdieu leder denna typ av strider till utveckling inom det specifika fältet - 
nykomlingarna lyckas ofta med detta genom att få de etablerade att framstå som 
ålderstigna (Engdahl & Larsson, 2011:249). 
    Bourdieus perspektiv kommer att appliceras i analysen av Avpixlats gestaltning av 
andra mediekällor, journalister och nyhetskällor. Först behöver vi dock titta lite 
närmre på journalistikens grunduppgift och några av de förändringar som skett på 
spelplanen de senaste åren. 
 

5.3	Det	journalistiska	fältet	och	dess	demokratiska	uppdrag 
Journalistik och medier tycks ofta gå hand i hand men det finns en viktig gräns att 
dra mellan de båda fenomenen. Journalism produceras inom medierna och medierna 
är en förutsättning för att journalistiken ska kunna spridas till allmänheten 
(Strömbäck & Nord, 2012, 18). Medier kan däremot existera utan journalistik. Vad 
som utgör journalistik har traditionellt varit dess demokratiska uppgift i form av 
informations-, granskning- och forumuppgiften vilket i sin tur ska bidra till en 
fungerande åsiktsbildning och därmed även en fungerande demokrati (Strömbäck & 
Nord, 2012, 19). “Den tredje statsmakten” har varit journalistikens benämning sedan 
Östgöta Correns grundare Henrik Bernhard Palmær skapade begreppet (Bernhard 
Palmær, 1838). Traditionellt har journalistiken haft moraliska krav och etiska regler 
för att anses riktig. Brott mot pressetik och pressens yrkesregler ska bland annat 
anmälas till journalistförbundets yrkesetiska nämnd 
(https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-
tv/yrkesregler). Några av de etiska reglerna för press, radio och TV lyder: 
“Massmediernas roll i samhället och förtroendet för dessa medier kräver korrekt och 
allsidig nyhetsförmedling” samt att ge “läsaren/mottagaren möjlighet att skilja 
mellan faktaredovisningar och kommentar” (Spelregler för Press TV Radio, 2001:7 i 
Strömbäck & Nord, 2012:18). Utöver detta så bör journalister fullfölja en rad element 
för att upprätthålla dess roll som informationskälla (Kovach & Rosenstiel, 2001:42). 
Dess första förpliktelse är den mot sanningen, och det är det som påstås skilja 
journalistiken från allt annat medieinnehåll (Kovach & Rosenstiel, 2001, 71). Några 
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utav de rimliga kraven finns finns för att medieinnehåll ska klassas som journalistisk 
är; 
 

1. “Att tillämpa principen om två av varandra oberoende källor och låta olika 
sidor komma till tals, 

2. Att i huvudsak vara beskrivande, och i den mån tolkningar förekommer,  
3. Att tydligt skilja mellan fakta å ena sidan och tolkningar och spekulationer å 

den andra, 
4. Att tydligt skilja mellan beskräftande och obekräftade uppgifter, 
5. Att vara tydlig med vilka källor som använts, 
6. Att inte dramatisera på ett sätt som suddar ut gränsen mellan fakta och fiktion 

samt, 
7. Att inte anspela på allmänt hållna stereotyper och fördomar på ett sätt som 

bidrar till att de sprids och förstärks. 
(Kovach & Rosenstiel, 2001, 2010; Nord och Strömbäck, 2002, 2012:18-19) 

 

Idealet är att leva upp till dessa krav så att journalistiken kan bidra till 
fungerande åsiktsbildning där medborgare har tillgång till information där de fritt 
och självständigt kan ta ställning till olika frågor i samhället (Nord & Strömbäck, 
2012:19). Det finns en rad olika perspektiv på demokratibegreppet, och då även på 
journalistikens roll i relation till demokrati. Det kan röra sig om att journalistikens 
roll är att granska hur den politiska makten hanteras, att informera om de politiska 
partiernas värderingar och åsikter, att mobilisera och engagera människor eller att 
journalistiken ser till att alla människor, inte bara samhällets eliter, får komma till 
tals. Allt detta har att göra med vilken demokratisk modell man förespråkar (Nord & 
Strömbäck, 2012:21-22). 

Idealen för en fungerade demokrati där journalistiken utför sitt demokratiska 
uppdrag är alltid inte lika lätta att leva upp till i verkligheten. Det är en rad interna 
och externa faktorer som spelar roll som utgörs av olika mediepolitiska system i 
västerländska demokratier (Nord & Strömbäck, 2012:23). Sverige har tagits som 
exempel, i en analys gjord av Hallin och Mancini, som del av den demokratisk-
korporativa modellen som kännetecknas av en historisk samexistens mellan 
kommersiella medier och medier med kopplingar till organiserade sociala och 
politiska grupper. Av största vikt i en demokrati är att medierna stå fria i förhållande 
till statsmakterna - något som måste förankras i lagar och förordningar som 
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garanterar den fria opinionsbildningen, tryckfriheten och yttrandefriheten (Nord & 
Strömbäck, 2012:24-25). Med det sagt så finns det även olika syn på en bäst 
fungerande mediepolitik. I liberala demokratimodeller, exempelvis USA, har man en 
tro att marknaden kan erbjuda ett medieinnehåll som publiken efterfrågar samtidigt 
som den kan granska den politiska makten (Nord & Strömbäck, 2012:26). I länder 
med ett demokratiskt-korporativt mediesystem är det snarare en social medieteori 
som råder - man ser inget problem med att vissa medier står upp för vissa 
värderingar eller är delvis finansierade med offentliga medel (ibid.). 

    Som tidigare diskuterats har den teknologiska utveckling haft en stor 
inverkan på medieområdet. Både politiska och marknadsmässiga förändringar har 
ökat medieutbudet och framför allt tillgängligheten till detta vilket ha lett att 
informations-, gransknings och forumsuppgifter blivit betydligt svårare (Nord & 
Strömbäck, 2012:27). Naturligt är även att nätet inte präglas av samma journalistiska 
värderingar när det gäller källkritik, nyhetsurval och presentation (ibid.). Det påstås 
att mediernas murar har raserats och att publiken inte längre är tvugna att anpassa 
sig till när och vad medierna behagar producera och kan dessutom producera sin 
egna nyheter (Karlsson, 2012:104-105). Trots detta finns det vissa som påstår att 
medborgarjournalistiken har svårt att etablera sig som ett likvärdigt alternativ och att 
det är orimligt att medborgarjournalister kan mätas med professionella journalister 
(Holt, 2015:416). Andra säger att medborgarjournalistiken erbjuder ett bredare 
spektrum av perspektiv än traditionella (Carpenter, 2010). 
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6.	Metoddiskussion: 

6.1	Ontologi	och	epistemologi 
Som tidigare nämnts kan teorier ses som verktyg för att förklara verkligheten. Ska 
man ge sig hän att förklara verkligheten blir det viktigt att redogöra för sin syn på 
kunskap och verklighet - vilka ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 
man gör i sitt arbete. Frågan om vad som ska legitimeras som kunskap är en stor 
fråga inom forskning och filosofi. Inom samhällsvetenskaplig forskning kan man säga 
att de stora skillnaden berör ställningstaganden man gör som forskare samt hur man 
tolkar sin empiri; vilken är forskarens roll? ska forskaren sträva efter objektivitet? 
Ligger fokus på förståelse eller förklaring? Vilken typ av data behöver forskaren för 
att få fram ny kunskap? De största epistemologiska skillanderna är de mellan 
positivism och hermenutik. Den övergripande skillanden mellan de två strategierna 
är om man som forskare lägger tonvikt vid förklaring eller vid förståelse av mänskligt 
beteende (Bryman, 2008:15). Inspirerad av naturvetenskapen menar positivister att 
det finns objektiva och intersubjektiva beskrivningar i mätbara variabler, vilket kan 
leda till förklaringar av mänskligt beteende (Sohlberg & Sohlberg, 2013:109,110). 
Saker och ting måste kunna operationaliseras och empiri består ofta av hårda data 
(Bryman, 2008:15). Om saker och ting inte kan operationaliseras och undersökas 
kvantitativt så är de inte forksningsbara (Sohlberg & Sohlberg:110). Man skulle något 
enkelt kunna förklara det som det finns en objektiv kunskap som är oberoende av 
sociala aktörer (Bryman, 2008:19). 

Hermeneutiken, å andra sidan, menar att kunskap inom människor är 
relevant och värdefull i försöket att förstå hur olika verkligheter skapas  - kunskap 
kan skapas genom skapandet av förståelse (Björklund & Paulsson, 2014:71).  
Då textanalys kommer att användas som metod för att  se hur traditionella medier 
framställs i en viss kontext blir min roll som forskare, eller urtolkare, den som en del 
av observationen. När man använder sig av textanalys som metod blir 
beskrivningsmomentet av texterna sammankopplat med själva analysen (Sohlberg & 
Sohlberg, 2013:112). En otroligt viktig aspekt av detta är att fundera över hur jag som 
uttolkare närmar mig texten. Givet är att varje läsare av en text närmar sig den med 
en förförståelse och utan denna förförståelse blir en tolkning omöjlig (Bergström & 
Boréus, 2005:25). Utbildning, min uppfattning av världen, mitt språk etc. påverkar 
min förståelse och tolkning av texten (ibid.). 
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Då denna uppsats har genomsyrats av en postmodernistisk anda, med teorier 
av Baurillard och Bourdieu, skulle det kunna kännas naturligt att även förneka 
tanken på en objektiv och entydig verklighet. Istället skulle jag kunna skifta fokus 
från en verklighetsavspegling till en verklighetskonstruktion genom min analys av 
texterna. För visst är det så att mina språkliga konstruktioner som uttolkare leder till 
en ny konstruktion i sig, som en annan forskare i sin tur hade kunnat uttolka. Dock så 
behöver inte frågeställningen om konstruktion eller en avspegling av verkligenheten 
vara alltför polariserad (Sohlberg & Sohlberg, 2013:120). Det är med ambitionen att 
avvinna mening och betydelse ur texterna för att belysa ett samhällsvetenskapligt 
problem som jag ger mig in i denna analys. Min förhoppning är att det jag uttolkar ur 
texterna även skulle kunna vara en intersubjektiv uppfattning.  

Att välja hur man tar sig an sin studie i relation till teori kan enkelt delas upp i 
ett induktivt eller deduktivt ställningstagande. Som med de flesta kvalitativa 
studierna kommer ett induktivt förhållningssätt att tas; texterna kommer att 
analyseras för att sedan kopplas till det teoretiska perspektiv samt begrepp som hör 
det till. Viktigt att notera är att gränsen mellan en induktiv och ett deduktiv 
forskningsstrategi inte är entydig (Bryman, 2008:13). Gränsen som är dragen mellan 
dem är snarare ett sätt att förhålla sig till relationen mellan teori och forskning, och 
hur strategin genom studien kommer tendera att se ut. 
 

6.2	Överväganden	i	val	av	metod 
Poängen med en textanalys är att komma fram till vad som karaktäriserar texten 
(Ledin & Moberg, 2010:164). Att massmediers representation av något har inverkan 
på vilken information människor har om vissa saker finns det flertal historiska belägg 
för (Fairclough, 1995:2). Presidentval, krig, nöje och trender är bara fåtal av de saker 
som påverkats av mediers representation (ibid.). Att därför analysera mediers språk 
blir ett viktigt element i forskning kring social och kulturell förändring. Mycket av 
den tidigare forskning som gjorts har berört massmediers språk, men med ett 
förändrat medielandskap där flertal röster kan komma till tals och ha inverkan blir 
även alternativa källor viktiga att studera. Eftersom det inte, till min kännedom, finns 
några studier som visar på skillnaden i inverkan mellan massmedier och alternativa 
medier, och på grund av att alternativa medier växer och kanske till och kan klassas 
som ett massmedie, bör tillvägagångssättet i analys heller inte vara annorlunda. Då 
språket som används på Avpixlat har en journalistisk stil, och dess upplägg inte 
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skiljer sig från andra nyhetsartiklar i form av huvudrubrik, underrubriker, ingress 
och text finns det egentligen ingen anledning att inte läsa den som en traditionell 
nyhetsartikel. Texternas stil, och Internets spridningsmöjligheter, gör dessa texter till 
en del av en faktisk, eller åtmindstone potentiell, masspridning. Att säga att de har 
olika spridningsmöjligheter, finns det enligt mig inga belägg för. Idag har 93% av 
Sveriges befolkning tillgång till Internet och aktiviteter på Internet ökar varje år 
(Svenskarna och Internet, 2015). Idag spenderar dessutom människor under 45 mer 
tid åt tidningar på nätet än vad de gör papperstidningar (ibid.). 

För att texter ska bli samhällsvetenskpligt intressanta bör se betraktas som ett 
verktyg att komma åt relationer mellan individer och grupper (Bergström och Boréus, 
2005. S. 15). I detta arbete är syftet att undersöka hur kritiken mot traditionella 
medier ser ut på axpixlat.info. Naturligt i frågorna som ställs blir därför hur avpixlat 
försöker övertyga om att sådant faktiskt är fallet. Det finns en rad olika 
tillvägagångssätt för att undersöka detta, men i detta arbete kommer en retorisk 
analys att användas. De retoriska strategier som används för att formulera argument 
kommer främst att utmärkas genom att hänvisa till läsarens logos, ethos eller pathos. 
 

6.3	Retorisk	analys	som	metod 
Retoriken har historiskt berört “konsten att övertyga en publik” (Vigsø, 2010:216). 
Trots att retoriken kan kopplas tillbaka till antiken och försköning av språk är det i 
dagens intresse för retoriken fokus på effektivitet - hur kan man övertyga en läsare? 
Hur försöker en ansändare påverka sin publik att ändra sin syn på en viss sak? Det 
handlar kortfattat om de medel som en avsändare använder sig för persuasion - hur 
man bäst övertygar andra om en ståndpunkts rimlighet (ibid., Bergström & Boréus, 
20o5:89). 
    Utångspunkten i retoriken är att uppvisa en helhetssyn på försök att övertyga. 
Denna helhetssyn kan man få en bild av genom att beskriva den retoriska 
situationen; någon försöker övertyga någon om något på ett visst sätt vid en 
bestämd tid och på en bestämd plats (Vigsø, 2010:217). Viktigt blir därför att ställa 
sig dessa frågor under analysens gång för att kunna behålla en struktur; 

1. Vem är det som försöker övertyga? 
2. Vem är det som man försöker övertyga? 
3. Vad är det man övertyga om? 
4. Vilken kontext sker det i, dvs. tid & plats? 
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5. Hur försöker man övertga? 
(Vigsø, 2010:217) 

Trots att samtliga frågor är viktiga för att analysera en text behöver frågan kring hur 
man försöker övertyga föränkras i ytterligare begrepp. De olika appellformerna blir 
centrala här; försöker avsändaren appellera till förnuftet eller känslorna? De tre 
appellformerna inom retoriken är ethos, logos eller pathos. Logos appellerar till 
läsarens sunda förnuft och rationella ställningstagande. Ethos appellerar till 
avsändarens karaktär för att skapa förtroende på grund av dennes kompetens, 
klokhet, moral eller vänliga inställning. Pathos som appellform bygger på läsarens 
känslor - vare sig det är positiva eller negativa. Den kan skapa glädje eller medkänsla 
men också hat och avsky. Pathos skapas ofta genom värdeladdade ord (Vigsø, 
2010:221) Det är genom en kombination av dessa tre som en ansändares ord kan få 
genomslagskraft, enligt retoriken (ibid.). Hur man sammansätter de olika 
appellformerna i sitt språk har att göra med den retoriska situationen och man kan 
genom en retorisk analys säga något om hur avsändaren ser på läsarna (Vigsø, 
2010:222). I analysen av den kritik som råder på Avpixlats sida kommer den 
retoriska situationen att identifieras, analyseras för att sedan se hur appellformerna 
logos, ethos och pathos interagerar i texten för att övertyga läsaren om att det som 
sägs är legitimt.  
 

6.4	Validitet: 
Validitet berör frågan om man undersökt det man haft för avsikt att undersöka. Att 
använda sig av textanalys som verktyg måste göras med eftertänksamhet och 
försiktighet - tankar som påverkar studiens validitet (Bergström & Boréus, 2005:34). 
En väl genomförd analys med dessa verktyg belyser ett bestämt 
samhällsvetenskapligt problem (Bergström & Boréus, 2005:34). Inom textanalys 
finns en rad olika typer av verktyg att använda sig av och det är viktigt att välja rätt 
verktyg, eller metod, för den man avser att undersöka. Tillsammans med val av 
textanalytiskt verktyg måste även forskarens historiskt och socialt präglade 
förförståelse beaktas (Bergström & Boréus, 2005:35). Detta diskuterades tidigare i 
metoddiskussionen men bör även kopplas mer till den retoriska analysen samtidigt 
som validitetsbegreppet bör diskuteras ytterligare. Varje tolkning jag gör är en 
subjektiv sådan, och något som jag tolkar som ett exempelvis känsloladdat ord 
kanske inte nödvändigtvis tolkas som det hos någon annan. För att därför underlätta 
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för läsaren av detta arbete har jag, ibland kanske till överdrift, hänvisat tillbaka till 
artiklarna genom att alltid skriva ut exakt vilken artikel jag hänvisat till. Vidare har 
samtliga artiklar bifogats i slutet av denna uppsats så att man som läsare även kan gå 
dit och se hur ursprugsartikeln ser ut. Min förhoppning är att den analys jag gör och 
de resultat jag kommer fram till även kommer att vara  intersubjektiva sådana. 
 

6.5	Materialdiskussion: 
 

Materialet som kommer analyseras består av 42 artiklar från Avpixlat.info. Urvalet 
har skett genom att söka i deras arkiv med sökordet “media”. Artiklarna består av x 
artiklar och x krönikor. Insändare har exkluderats med avsikten att enbart analysera 
det som avpixlats författare själv valt att uttrycka. Valet att utföra sökningen i 
avpixlats arkiv på ordet “media” grundar sig i förhoppningen att texterna som dyker 
upp på ett bra sätt kan visa hur Avpixlat ställer sig till övriga medier samt vad de 
klassar som medier.  

Analysen baseras på artiklar publicerade på avpixlat mellan 2015-01-08 och 
2016-04-06. Under 2015 publicerades 29 artiklar som berör ämnet och under 2016 
har vid anskaffningstillfället 13 artiklar publicerats. Givetvis kan andra artiklar eller 
krönikor publicerats som berör ämnet, men i analysen så utgår jag endast från 
artiklar som dyker upp under sökningen på “media” i Avpixlats digitala arkiv. Detta 
görs för att få en bild över vad Avpixlat anser berör ämnet medier. 
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7.	Presentation	och	analys	av	genomförd	undersökning: 
 

I följande del kommer resultaten av genomförd analys att presenteras. Tillsammans 
med detta kommer konsekvenser för samhällsvetenskapen att diskuteras tillsammans 
med etiska aspekter av studien. De 42 artiklarna berör mer eller mindre olika ämnen, 
men har många gemensamma drag. Med en sådan stark ställning mot många övriga 
svenska medier görs analysen med antagandet att man försöker övertyga någon om 
att något är sant. De retoriska funktionerna i texten kombineras på en rad olika sätt. 
Varje artikel har analyserats enskilt för att sedan se om det finns en röd tråd eller 
återkommande teman i texterna. Efter det har artiklarna analyserats igen för att hitta 
ytterligare röda trådar i resonemang och återkommande kritik. De röda trådar som 
hittats definieras nedan som teman. I beskrivningen av de olika temana kommer 
retoriska begrepp att användas. Först kommer varje specifikt tema att diskuteras och 
citeras, för att sedan avslutas i en med övergripande analys med kopplingar till teori 
och tidigare forskning. Värt att understryka är att varje tema kan finnas i nästintill 
samtliga artiklar, men vissa artiklar är tydligt färgat av ett specifikt sådant. 
 

7.1	Vilka	tillhör	traditionella	media	och	det	politiskt	korrekta	etablissemanget? 
Som nämnts anser Avpixlat att det politskt korrekta etablissemang som döljer 
sanningen från svenska folk är en uppsättning av främst politiker och journalister. 
För att få en bild över vilka människor de anser tillhöra det politiskt korrekta 
etablissemanget har följande personer, mediehus eller institutioner identifierats i 
samtliga 42 artiklar; 
 

Lars Trudesson, Anette Novak, Mona Sahlin, Conny Strand, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Sydsvenskan, Göteborgs-Posten, Metro, Arbetarbladet, Blekinge Läns Tidning, 

Bohuslänningen, Ljusnan, Hudiksvalls Tidning, Expressen, Sveriges Radio, Niklas 

Strömstedt, Jonas Westman, Anders Lindberg, Public Service, SVT, Mittmedia, Daniel 

Nordström, Petri Salonen, Daniel Poohl, Expo, Researchgruppen, Publicistklubben, 

Journalistförbundet, Uppsala Nya Tidning, Dagens Media, Svenska Journalistkåren, SSU:s 

Frihet, Britt Börjesson, Jesper Strömbäck, Alice Bah Kuhnke, Granskningnämnden, Lars 

Engqvist, Ola Sigvardsson, samt LO. 

 

Samtliga aktörer verkar Avpixlat anse tillhöra det politiskt korrekta 
etablissemanget som styr sveriges befolkning in i en åsiktkorridor där “rätt” åsikter 
bara framförs. Samtliga ovannämnda aktörer blir kopplade till negativa adjektiv eller 
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handlingar. Som tidigare nämnts så anser Avpixlat att det politiskt korrekta 
etablissemanget utgörs av svenska politiker och journalister. De journalister eller 
mediehus som nämns i artiklarna verkar alla tillhöra gruppen “traditionell 
media”.  Av stor vikt blir då även att definiera “traditionell media” - ur Avpixlats 
perspektiv. Det finns en rad synonymer i texterna som alltid tycks referera till större 
etablerade mediehus eller journalister som tillsammans utgör traditionell media. 
Dessa är följande; 
 

Vänsterliberal allmänmedia (2015/07/25); hatmedia (2015/09/20); tvångsfinansierat 

hatbolag (ibid.); vänsterliberal gammelmedia (2015/02/18); vänsterlibera 

medieetablissemanget (2015/12/30); vänsterextrem boulevardtabloid (2015/11/09); 

vulgärjournalistik (ibid.); finmedia (2015/09/20); gammelmedia (2016/03/10); 

propagandajournalism (2015/09/14); självmordsmedia (2015/11/17); vänsterliberal 

pappersmedia (2015/11/17); agendajournalistik (2015/10/21); propagandamedia 

(2015/10/09). 

 

För att delvis kunna ge svar till mina frågeställningar har en rad uttryck och 
påståenden kring hur dessa människor eller institutioner agerar tagits fram ut 
texterna. Senare i analysen kommer några utav dessa uttalanden att studeras 
närmare för att förstå hur de många, ofta grava, påståendena argumenteras för ur ett 
retoriskt perspektiv. De handlingar som de, som oftast buntas ihop till skaran 
“traditionell media” eller “det politiskt korrekta etablissemanget”, utför eller utfört är 
följande; 
 

inskränkande av yttrandefriheter (2015/01/14); samarbetar med brottsdömda och 

våldsbejakande vänsterextremister (2015/07/25); (ibid.); är vänsterextrema (2015/02/18); 

skrämmer till tystnad och självcensur (2015/02/18); ägnar sig åt massinvandringspropaganda 

(2015/12/30); är vänstervridna (ibid.); har folkförakt (ibid.); bygger upp en kuliss att man 

värnar demokrati och offentlig debatt (ibid.); är hatartister (2015/11/09); sprider hets och hat 

mot Sverigedemokraterna och alternativa medier (ibid.); propagerar mot parlamentariskt 

demokrati och pressfrihet (ibid.); propagerar mot politiska partier och pressfrihet (ibid.); 

befinner sig på den politiska korrekta sidan av sundet (i relation till Köpenhamn) 

(2015/11/06); har en postmarxistisk pressetik (ibid.); har läsarförakt (ibid.); tycker att folket 

måste hållas i okunnighet (ibid.); ligger bakom det växande judehatet i Sverige (2015/03/06); 

präglas av ett konformt konsensustänkande (2015/02/20); har tappat ambition att granska 

makten (ibid.); hjärntvättar de som följer dem (ibid.); gör infantila främlingsfientliga 

anklagelser (2016/04/06); rapporterar vinklat och ohederligt (2016/03/10); driver ren 

propaganda och samtidigt mörklägger och missleder (ibid.); trakasserar, ofredar och gör 
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pressetiska övertramp (2015/09/14); ägnar sig åt förljugen censurerad nyhetsförmedling 

(2015/11/17); möter läsarna med förmynderi och pekpinnar (2015/11/17); genom 

förmyndarskap och censur bedrövar mediekonsumenten möjligheten att sätta in ett brott i sitt 

större kulturella och politiska sammanhang (2016/02/16); missköter sitt uppdrag, är svårt 

vänsterliberalt infekterad och systematiskt ljuger, censurerar och vinklar sin 

nyhetsrapportering på ett sätt som syftar till att hålla medborgarna i okunnighet, uppfostra 

dem till “rätt” åsikter och, framför allt, se till att det multikulturalistiska 

massinvandringsexperiment som nu havererat fullständigt kan fortsätta (2015/10/21); är fega 

(2015/01/13); skönmålar verkligheten (2015/08/06); har en smutskastningsagenda mot 

alternativmedia (2015/08/26). 

 

Intressant blir även att se hur Avpixlat definierar sig själva i relation till de 
traditionella medierna. Då kritiken är stor så råder det förvisso ingen tvivlan om att 
Avpixlats anser sig vara allt som traditionell media inte är. Oavsett har dessa 
beskrivningar hittats i texterna; 
 

konsekvensneutral (2015/07/25); socialkonservativ, Sverigevänlig och islamkritisk media 

(2015/02/18); Sverigevänlig alternativmedia (ibid.).; står för högkvalitativ nyhetsförmedling 

och opinionsbildning (2015/11/09); har förtroende för medborgarnas intellekt (ibid.); vill 

förhindra att fler kvinnor utsätts för övergrepp (2015/11/06); vill man veta vad som verkligen 

pågår ute i världen gäller alternativa kanaler (2015/02/20); försvarar den svenska 

konstitutionen och i högre grad yttrandefriheten (2016/04/06); rapporterar sanningsneligt 

och verklighetsförankrat (2016/03/10); har högre pressetik (2015/10/21); respekterar 

merborgarnas intellekt (ibid.);  

 

7.2	Utångspunkten	-	den	retoriska	situationen 
I fördjupningen av analysen gäller det först och främst att utgå från den retoriska 
situationen. Här gäller det att få en överblick över vem som försöker övertyga vem 
om något på ett visst sätt vid en bestämd tid och på en bestämd plats. Fråga 1,2 och 4 
som besvarar den retoriska situationen kommer mestadels begränsas till detta 
avsnitt. Fråga 3 och 5 kommer att utvecklas vidare i senare del av analysen.  

7.2.1	Vem	är	det	som	försöker	övertyga? 
Vanligtvis i en nyhets- eller debattartikel så hade källan kunnat refereras till 
och man hade kunnat påstå att det är journalisten i fråga, som i sin tur 
representerar en redaktion, som försöker övertyga någon om något. Eftersom 
att det enbart är 7 av 42 artiklar som är signerade så blir det svårt att säga vem 
specifikt som försöker övertala någon om något. Eftersom att Avpixlat inte får 



	 28	

något presstöd så får man anta att de kan utföra sitt arbete genom donationer 
från privatpersoner - något som de dessutom uppmuntrar till på sin sajt. För 
att då underlätta i detta påstår jag därmed att det är ansvariga utgivaren Mats 
Dagerlind samt de anonyma skribenter i kombination med privatpersoner som 
donerar pengar till verksamheten som försöker övertyga någon om något. 
Gemensamt utgör de Avpixlat och avsändaren kommer härefter alltid att 
skrivas ut som Avpixlat. 

 

7.2.2	Vem	är	det	som	man	försöker	övertyga? 
    Även denna fråga är svår att besvara på grund av mediets natur. Avpixlat beskriver 
på sin sida att de vill ge Sverige den obekväma sanningen som traditionell media 
döljer. Trots detta har ju inte hela sveriges befolkning tillgång till internet och den 
informationen. Med det sagt så förmodas att Avpixlat menar de 94% av sveriges 
befolkning som har tillgång till internet. Något som de beskriver sig som ett 
sverigevänligt mediekoncept, vilket då också kan tolkas som att de vill nå ut till fler 
Sverigevänner. 
 

7.2.3	Vad	är	det	man	försöker	övertyga	om? 
Det finns en rad olika argument i varje artikel och varje artikel berör olika frågor. 
Gemensamt för dem är kritiken mot traditionell media och dess nyhetsrapportering. 
Det som är genomgående genom samtliga artiklar är att de försöker övertyga läsaren 
om att Avpixlat talar sanning och att traditionell media inte ger läsaren hela bilden. 
Övergripande handlar det om att överyga läsaren om att traditionell media inte 
behandlar läsaren med respekt och att Avpixlat är de enda som kan ge läsaren denna 
sanning. Exempel på detta kommer att ges mer utförligt i de olika gemensamma 
temana som funnits i texterna. 
 

7.2.4.	Vilken	kontext	sker	det	i,	dvs.	tid	och	plats? 
Samtliga artiklar har publicerats på avpixlat.info på olika datum under perioden 
2015-01-08 och 2016-04-06. När de lästs samt av hur många finns det dessvärre 
ingen information om. Samtliga artiklar finns tillgängliga på avpixlat.info och kan 
läsas när som helst, förutsatt att man har tillgång till Internet. Ytterligare en 
förutsättning för att kunna läsa artiklarna är att man kan det svenska språket 
någolunda väl.  
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7.2.5.	Hur	försöker	man	övertyga? 
Det finns en rad retoriska strategier som används för att övertyga läsaren om att det 
man säger är sant. Nedan följer en utveckling av frågan samt djupare analys kring de 
metoder som används för att övertyga läsaren. 
 

7.3	Legitimiering	genom	referens	till	status 
Genom att hänvisa till utomstående journalister eller människor med social 

status blir det tydligt att Avpixlat vill legitimera det som sägs genom att visa att det 
finns andra som håller med. Detta skulle delvis kunna ses som persuasion genom 
logos, där det blir logiskt att hålla med när det finns andra som redan gör det - men 
logos förstärks genom ethos. Ett exempel på detta är hur adjektiv används för att 
beskriva dessa människor. I en artikel beskriver de hur förra kulturminister Lena 
Adelsohn Liljeroth tillsammans med din man Ulf Adelsohn “partiledare för 
moderaterna på 80-talet och landshövding i Stockholm på 90-talet”(2016/03/20) 
läser Avpixlat. Artikeln består av en beskrivning av deras oro över “invandringens 
omfattning” (ibid.). Enligt Avpixlats är “det också alltfler på välbeställda Östermalm i 
Stockholm där paret bor. Sverigedemokraterna ökar kraftigt i stadsdelen” (ibid.). 
Genom att belysa att paret bor på Östermalm och att mannen varit landshövding 
spelar Avpixlat på parets karaktär och status. När parets ställs frågan om de tror att 
media förtiger fakta “svarar de tveklöst ja” (ibid.). “ “Det vet vi ju … Så är det ju” “ 
(ibid.). 

Det finns ytterligare exempel på hur man vill legitimera åsikter genom att 
anmärka på människors yrke eller status; “nationalekonomen Tino Sanandaji har … i 
sin läsvärda blogg gått till angrepp mot svensk media” (2015/06/03); “den 
vänsterliberala amerikanska nyhetskanalen CNN har … valt att bli mer 
högerkonservativt inriktat” genom att anlita Mollie Hemmingway, en 
högerkonservtiv kommentator, med “ett gediget CV inom journalistik … publicerat 
artiklar för Wall Street Journal, Los Angeles Times, Washington Post, the Guardian 
och andra stora internationella medier” (2016/04/06). Genom att visa på att en 
högerkonservativ journalist som skapat den USA-patriotiska alternativa nyhetssajten 
‘The Federalist’ släpps in det journalistiska fältet med ett gediget CV skapar ett 
förtroende för alternativa perspektiv. Mollie Hemmingway blir en ambassadör för det 
“frihetsbevarande och högerkonservativa” perspektivet och blir en del av det som 
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Avpixlat verkar stå för. Vidare finns exemplet där en “tung näringslivsprofil 
totalsågar svensk media” (2015/02/20). Man kan ställa sig frågan hur en tung 
näringslivsprofils åsikt om svensk media skulle kunna vara relevant, men det blir ur 
ett retoriskt perspektiv viktigt att han är just näringslivsprofil - det innebär status och 
makt. Logos och ethos samspelar genom många utav artiklarna och genom att 
hänvisa till utomstående aktörer ökar legitimeringen av det som sägs; “Australisk 
media rapporterar om invandrad våldtäktsepidemi i Sverige” (2016/03/12); “Svenska 
ambassaden i England upprörd över att brittisk media talar sanning” (2016/02/27); 
“Washington Post: Muslimsk invandring och svensk media bakom växande 
antisemitism i Sverige” (2015/03/06); “Kanadensisk media berättar om 
bidragsjagande syriska lyxmigranter i Sverige” (2015/11/24); “Avpixlats utsände 
intervjuad i åländsk media” (2015/10/19); “Internationell media belyser Sveriges 
mångkulturella våldtäktsproblem” (2015/10/08). Genom att belysa att andra länder 
rapporterar om sådant som “svensk media” inte gör försöker Avpixlat övertyga 
läsaren om att traditionell media faktiskt döljer sanningen för svenska folket. Det 
verkar som om de vill legitimera diskussion kring invandringsproblem genom att visa 
på andra, stora “anrika stortidningar” (2015/03/06) talar om detta och hånar sverige 
för dess nyhetsrapportering. Även här kommer pathos in - en känsla av förtryck och 
förlöjlingande. Vidare kan man även dra paralleller till Bourdieu och hur Avpixlat vill 
nå kapital in det journalistiska fältet genom att hänvisa till större etablerade 
tidningar utom Sverige. Genom att kalla traditionella medier för ”gammelmedia” 
utmanar man dessutom den rådande ortodoxin med nya strategier för att 
underminera den etablerade journalistiska hierarkin. 

Vidare kan man se paraleller till Karin Hagren Idevalls forskning kring 
normalisering av rasism. Genom att hänvisa till andra som påtalat de problem som 
de påstår råder i Sverige legitimerar de en invandrarfientlig diskussion. Att tala om 
ett våldtäktproblem som mångkulturellt visar på att det inte är ett ursprungligt 
”svenskt” problem – det är en följd av den ”massinvandring” som enligt Avpixlat 
skadat och skadar Sverige. Trots att fokus på legitimering och normalisering av 
rasism inte är fokus i denna studie, går det inte att undgå hur det ständigt pågår i 
Avpixlats texter.  
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7.4	Vi/dom	-	att	tillhöra	rätt	grupp: 
Ett generellt märkbart tema är uppdelningen av grupper och/eller individer i vi/dom. 
Detta görs genom att starkt visa på skillnader i förhållningssätt till olika syn på 
fenomen i vårt samhälle. Det kan röra sig om människors värde, religion, syn på 
demokrati, sätt att uttrycka sig på, partitillhörighet etc. Det blir tydligt i texterna att 
det är stor skillnad på riktiga svenskar/invandrare, vanliga svenskar/ovanliga 
svenskar, alternativmedia, traditionell media, sverigevänlig media/hatmedia, 
muslimer/icke-muslimer etc. Likt Saussures tankar kring binära motpoler, att saker 
och ting bara kan förstås i relation till vad det inte är finns det inte alltid en explicit 
definierad dom-grupp/individ, eller motpol, så blir det tydligt att det finns en sådan 
enbart genom att säga att en grupp är bättre eller förståndigare. Detta görs genom att 
föra resonemang, eller använda stärkande ord, för eller emot en grupp.  

Ofta lägger Avpixlat vikt vid logos; “att muslimer upplever sig kränkta för både 
det ena och det andra är välkänt”(2015/12/11); “för Avpixlats många hundratusentals 
läsare är det inte någon nyhet att traditionell media missköter sitt uppdrag, är 
vänsterliberalt infekterad och systematiskt ljuger, censurerar och vinklar sin 
nyhetsrapportering på ett sätt som syftar att hålla medborgarna i okunnighet, 
uppfostra dem till “rätt” åsikter och, framför allt, se till att det mulikulturalistiska 
massinvandringsexperiment som nu havererat fullständigt kan 
fortsätta”(2015/10/21). Avsändaren påstår, utan vidare argument, att vissa grupper 
är eller beter sig på ett visst sätt genom att få läsaren att ta detta för givet. 
Genomgående exempel hänvisar till läsarens allmänna förnuft och att om man påstår 
något annat så är man naiv - alla vet att det är så det är, punkt slut. Genom att tydligt 
dela upp grupper och individer i texterna blir det tydligt att dessa grupper eller 
individer utgör ett hot. Detta hot verkar drivas av en politisk agenda som finns 
inbäddad i den nyhetsrapporteing som traditionella medier levererar; “stora delar av 
svensk mainstream-media styrs … av en politisk agenda”(2015/09/21); “förklaringen 
ligger i journalistkårens politiska agenda”(2015/09/20); “en politisk agenda som 
konsekvent snedvrider informationsutbudet”(2015/08/26); “objektiv och 
konsekvensneutral nyhetsrapporteing … fått stryka på foten för politiskt korrekt 
agendajournalistik” (2015/03/19). Journalister, eller de grupper som de tillhör, 
verkar vara ett stort hot mot “folket” och har hemliga, politiska agendor i den 
nyhetsrapportering de ger svenska folket. Det är endast “sverigevänlig 
alternativmedia” som ger svenska folket vad de förtjänar - allt annat är 
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vänsterextremt, propaganda eller rentav brottsligt. Dock finns det få, om ens några 
som helst, exempel på vad detta konkret är - Avpixlat hävdar bara att allt fler ratar 
denna typ av nyhetsrapportering. Hotet framförs snarare genom att underminera 
eller höja individer eller grupper som är för eller emot exempelvis ekonomiskt stöd, 
presstöd, islam, aktivt medieval etc. eller genom att hänvisa till människor med 
akademisk utbildning eller som är aktiva inom näringslivet. Här spelar både ethos 
och pathos in - dels i det faktum att man hänvisar till förståndiga människor som 
förstår och ser sanningen men också för att man skapar en känsla av förlöjligande för 
se dom inte förstår eller ser denna sanning. Även här kan man koppla till  Bourdieus 
fältteorier. Avpixlat verkar ha skapat sitt egna sociala sält - de upplysta. Läsningen 
blir nästan som en inbjudan till denna grupp. Ännu ett anspel på vi/dom. 

 Utöver kopplingen till Bourdieu och hans fältteorier kan man även se 
Marcus Priors slutsatser om medieomgivning. Den växande möjligheten att 
skräddarsy sin medieomgivning anser han kommer ha en polariserande effekt på 
demokratin då medieanvändare blir mindre troliga att stöta på information som 
utmanar deras partiska värderingar. Avpixlat avfärdar traditionella medier som 
pålitliga nyhetskällor utan politisk agenda och med så många läsare verkar det som 
om människor faktiskt uppskattar deras budskap. Ponera då att man uteslutet skulle 
använda sig av Avpixlat som trovärdig nyhetskälla, vilken världsbild hade man då 
fått?  
 

7.5	Offerroll	och	utanförskap: 
I texterna som analyserats finns ett genomgående tema av utanförskap. Som tidigare 
nämnts så skapas ett tydligt vi/dom i texterna och vid närmare analys blir det även 
tydligt hur “vi” i texterna ställer sig i position till “dom”. Detta berör inte grupper 
präglade av religion eller etnicitet, utan snarare övriga journalister som tillhör 
gruppen traditionella medier. 

I krönikor skrivna av ansvarig utgivare Mats Dagerlind talar han ofta om sin 
egen och övriga journalister på Avpixlats roll i jämförelse med andra journalister, 
exempelvis Expressens Thomas Mattson. I ett möte med media, Polisen och Säpo, 
där företrädare för den “socialkonsevativt Sverigevänliga pressen” även deltog 
uttrycker sig Dagerlind; “Heder åt Polisen för att de inte som andra 
mötesinitiativtagare uteslöt företrädare för de medier där en islamkritiska debatten 
förs” (2015/02/18), uppenbart tacksam för få vara med. Med denna typ av 
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formulering verkar det som om han tycker att polisen gjort något som andra 
mötesinitiativtagare gör - inkluderar Avpixlats redaktion i ett journalistiskt 
sammanhang. Detta uttalande blir intressant i relation till Bourdieus perspektiv på 
fält. Det är blir uppenbart i många av texterna på Avpixlat att det finns ett förakt mot 
majoriteten av journalisterna i Sverige. Främst blir det mot de som tillhör de 
traditionella nyhetsförmedlarna. Det är tydligt i många utav artiklarna att Avpixlat 
tar ett starkt avstånd mot många utav dessa journalister och de mediehus de tillhör. 
Som nämnts så antyder texterna på många utav Sveriges journalister inte har respekt 
för svenska folket genom att ljuga för dem (2015/07/25, 2015/12/30), inte ha något 
förtroende för dess intellekt (2015/11/09, 2015/11/06), driva ren propaganda 
(2016/03/10) etc. Trots detta förakt mot gruppen verkar Mats Dagerlind nöjd åt att 
få ta del av mötet, och därmed även få vara del av det journalistiska fältet.  

Vidare i artikeln om mötet talar Dagarlind om de diskussioner gällande hot 
mot utgivare och journalisters rädsla att bli utsatta om man publicerar vissa saker. 
Dagerlind tycker inte det är något som behöver tas på så stort allvar. När Expressen 
uppsökt personer som kommenterat mycket hotfullt på Expressens hemsida tycker 
han snarare att det “var fråga om rätt vanliga svenskar som i frustration och stundens 
effekt, kanske efter en fredagsgrogg för mycket, fått för sig att kommentera något de 
läst” (2015/02/18). Han beskriver människorna som Expressen konfronterat som 
“spaka och ångerköpta och man kan svårligen föreställa sig att de är av sådant skrot 
och kron att de skulle införskaffa sig ett automatvapen och ge sig åstad för att meja 
ned en hel tidningsredaktion. Man får således inte precis Breivik-vibbar…” 
(2015/02/18). Åter igen återfinns ett logos som anspelar på läsarens sunda förnuft. 
Även pathos återfinns här, där han talar om “vanliga svenskar” med förmodad 
förhoppning om att läsaren ska känna igen sig och känna sig del av den gruppen. Det 
blir et legitimering av att sprida hatfulla åsikter och hot på internet. Hans kommentar 
till att journalister känt sig hotade och att hot mot journalister är ett hot mot 
demokratin blir att “...dessa uttalanden föranleds av en politisk agenda än av genuin 
skräck. De verkliga mördarna kommer oftast oannonserade” (ibid). Samtidigt som 
Dagerlinds uttalanden ger uttryck för onödig oro talar Dagerlind om personliga 
mottagna hot och hur han och Avpixlats redaktion blivit hotade. I beskrivningen av 
dessa hot och han och Avpixlats inställning till dessa blir heroisk och att Avpixlat 
snarare ser hotet mot demokratin det när “redaktionsledningar sätter munkavle på 
sina medarbetare” (ibid.)  med referens till mediehusens behandling av Marcus Birro. 
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Trots sin djärva inställning till hot, avslutas krönikan med en diskussion kring ett 
framtida möte med “medieföreträdare” där arbetsgrupper ska bildas tillsammans 
med Polisen och Säpo. “Om Sverigevänlig alternativmedia får vara med även i dessa 
grupper återstår att se”. Trots att krönikan inte genomsyras av resonemang som 
dessa finns det en övergripande känsla av utanförskap - att Avpixlat inte får vara med 
de traditionella medierna på ett sätt som legitimerar dem som journalister. 
Paradoxalt nog ställer de sig i många av artiklarna emot just journalister, men 
uppskattar att få vara med i journalistiska sammanhang. Detta fördjupar kopplingen 
till Bourdieus syn på fält där Dagerlind som representant och ansvarig utgivare för 
Avpixlat gärna vill ses som del av det journalistiska fältet och som en legitim 
journalist. 
    Ytterligare exempel på ett intagande av offerroll är när Avpixlats Jan Sjunnessons 
boksamtal hotas att bli inställd på grund av kritik från Uppsala Nya Tidning 
(2015/09/20). Åter igen anspelar texten på att “det svenska medieetablissemanget” 
inte vill ha ett upplyst och bildat folk efter som det “minskar denna åsiktselits makt 
över den politiska samhällsutvecklingen”. Artikeln försöker genom andra argument 
även övertyga om att det finns en konspiration mot Sjunnesson och även svenska 
folket som “trångsfinansierade hatbolaget SVT” och dess anhängare att hålla 
kunskapsförmedling och åsiktsbildning inom åsiktkorridoren. Ett argument för att 
smutskasta “hattidningen UNT” (Uppsala Nya Tidning) är att de i en “osignerad 
ledare” inte ger alla människor rätt till mötes- och yttarandefrihet. Ironiskt nog är 
artikeln i fråga själv osignerad, och av de 42 ariklar som analyserats är enbart 7 
signerade. 
    Som tidigare nämnts verkar även avsaknad av presstöd skapa ytterligare ett förakt 
mot medier som får det. Mediekoncernen Mittmedia som “för ut sin 
massinvandringspropaganda” (2015/12/30) valde att stänga av sina kommentarsfält 
på sin hemsida på grund av de hatiska kommentarer som övertog kommentarsfälten. 
Avpixlat uttrycker det som att de “exkluderar läsarkretsen från den offentliga 
politiska debatten … beror på att de har “fel åsikter” (ibid.). Detta anser Avpixlat 
leder till att “ännu fler svenskar söker sin tillflykt till alternativmedia där de får 
fullödig samhällsinformation och behandlas med respekt” (ibid.). Enligt Avpixlat är 
det absurdt att chefsredaktör Daniel Nordström som “profilierat sig så extremt 
vänstervridet och osakligt” … “erhåller mångmiljonbelopp från skattebetalarna i form 
av presstöd”. Vidare kallar de honom för “propaganda-ansvarig” (ibid.). I en annan 
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artikel diskuteras hur “den vänsterliberala indoktrineringen” “tvångsfinansieras” 
med hänvisning till Public Service och därmed Radio och TV-tjänst. Det verkar vara 
en återkommande bitterhet med påståenden som ”att alternativmedia skulle få del av 
de nya public-service-pengarna för att skapa en ökad mediebredd i ordets rätta 
bemärkelse finns sannolikt inte på kartan” (2015/10/09). En stor del av 
utanförskapet verkar även vara avsaknaden av det ekonomiska kapital de 
traditionella medierna har och får tillgång till. Även något form av kulturellt kapital 
verkar saknas hos Avpixlat då de återkommer med termen ”finmedia” och ”vilka som 
är fina nog att få vara med” (i medieförträdarmöten) (2015/02/18).  
 

7.6	Spekulationer: 
Ett ord som ofta förekommer i artiklarna är sannolikt. Det används ofta när slutsatser 
dras till följd av argument som förts i artiklar. Ofta hittas det i det avslutande stycke 
som ska sammanfatta det som skrivits. Det finns flertal exempel på när Avpixlat inte 
når upp till de rimliga journalistiska kraven som nämnts tidigare i denna uppsats, och 
kanske är det inte relevant för dem att nå upp till de som har med stereotyper och 
fördomar att göra, eller att inte dramatisera på ett sätt som suddar ut gränsen för 
fakta och fiktion. Men har man som vision att vara den sanningsenliga rösten i 
svenska medier kan ju anse det viktigt att skilja på fakta och tolkningar eller 
spekulationer. Med all den ”respekt för läsarens intellekt” är spekulationer ett 
återkommande tema i artiklarna; ”det kommer sannolikt sänka hennes trovärdighet 
ytterligare (2015/12/22); ”sannolikt tror han inte på det själv (2015/10/09); ”den 
alltmer massiva och helt okontrollerade invandringen från Mellanöstern och Afrika 
där muslimska män utgör den stora majoriteten av migranter lär knappast bidra till 
att det enorma problemet med våldtäkter i Sverige minskar” (2015/10/08); ”den 
politiska ledningen i Lund har tidigare gjort sitt bästa för att mörka beslut som 
sannolikt skulle bli impopulära hos allmänheten” (2015/10/24); ”antagligen oroar 
han sig för att dessa andra berättelser som gammelmedia undertrycker inte ska 
förvaltas på ett bra och ansvarsfullt sätt” (2015/09/20). Paradoxerna och 
motsägningarna är återkommande – de kritiserar journalister för att föra in svenskar 
i en åsiktkorridor samtidigt som de skapar sin egen; de kritiserar traditionella 
mediers pressetik samtidigt som de inte följer nästintill några utav de rimliga krav 
som kan ställas på journalistik; de är själva inte journalister men vill gärna vara del 
av journalistiska sammanhäng och få presstöd. 
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 En slutlig koppling är den till Baurillards hyperrealitet och simulacra. Ur 
detta perspektiv skulle man kunna se all denna information som Avpixlat upplyser 
svenska folket med som ett svar på det behov som finns av ytterligare en verklighet. 
Avpixlats ”verklighetsförankrade journalistik” är ytterligare en hyperrealitet som inte 
är förankrad i något reellt existerande. Alla de tecken som når en via Avpixlat är en 
simulering av en värld där den politiskt korrekta eliten konspirerar mot svenska 
folket för att behålla makten. En verklighet som fyller behovet av ständig spänning. 
 

8. Sammanfattning	
Syftet	med	detta	arbete	har	varit	att	undersöka	Avpixlats	gestaltning	av	traditionella	

medier	för	att	få	inblick	i	hur	kritiken	ser	ut.	En	utav	de	frågor	jag	burit	med	mig	i	

analysen	av	Avpixlats	texter	har	berört	hur	de	traditionella	medierna	gestaltas.	

Genomgående	för	samtliga	texter	har	varit	att	traditionella	medier	är	en	del	av	ett	

etablissemang	som	har	som	konspiration	att	undanhålla	information	från	det	svenska	

folket.	Detta	görs	för	att	behålla	det	svenska	folket	i	en	åsiktkorridor	och	uppfostra	dem	

till	”rätt”	åsikter.	Kritiken	mot	detta	verkar	grunda	sig	i	att	man	inte	låter	människor	

skapa	sin	egen	uppfattning	om	hur	världen	ser	ut	och	att	man	indoktrineras	i	en	

vänstervriden	världsbild.	Dock	blir	analysen	svår	när	det	kommer	till	frågan	kring	vilket	

hot	som	utgörs	till	följd	av	detta.	Texterna	är	i	mina	ögon	en	rad	påståenden	utan	några	

som	helst	argument	för	påståendena.	Istället	försöker	man	övertyga	läsaren	om	att	det	

är	genom	att	säkerställa	att	man	tillhör	en	viss	upplyst	grupp	som	man	kan	vara	säker.	

Det	verkar	som	om	det	viktiga	i	denna	upplysta	grupp	enbart	berör	att	veta	när	ett	brott	

begåtts	av	en	invandrare	och	att	veta	om	att	traditionella	medier	snedvrider.	Denna	

snedvridning	verkar	dock	ha	att	göra	med	att	man	inte	dömer	eller	belyser	det	faktum	

att	man	är	av	utländsk	härkomst.	Viktigt	verkar	också	vara	att	man	ska	få	uttala	sig	hur	

man	vill	på	internet	–	framför	allt	när	det	kommer	till	muslimer	eller	invandrare.	Hotet	

verkar	även	vara	att	det	massinvandringsexperiment	som	utförs	i	Sverige	havererat	–	

något	som	traditionella	medier	försöker	dölja	för	svenska	folket.	(Det	bör	tilläggas	att	

jag	i	Avpixlats	ögon	skulle	kunna	ses	som	en	tappad	själ,	indoktrinerad	i	en	

vänstervriden	världsbild	och	blind	för	sanning).			

Sammanfattningsvis	försöker	Avpixlat	övertyga	läsaren	om	att	det	de	säger	

är	sant	genom	ett	samspel	mellan	logos,	ethos	och	pathos.	Dock	så	är	det	svårt	att	hitta	
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vad	logos	är	förankrat	i.	Man	försöker	snara	appellera	till	att	”alla	vet	att	det	är	så”	och	

till	läsarens	sunda	förnuft.	Detta	gör	man	exempelvis	genom	samspelet	med	ethos	där	

man	använder	sig	av	människor	eller	institutioner	med	status	i	form	av	ekonomiskt	eller	

kulturellt	kapital.	Parallellt	med	detta	finns	appellformen	pathos	inbakat	–	en	känsla	av	

förlöjligande	av	att	inte	känna	till	sanningen	att	traditionella	medier	ljuger	och	inte	ger	

hela	bilden	av	samhället.	

Det	har	i	sökandet	efter	svar	på	mina	frågeställningar	även	hittats	teman	i	texterna	som	

berör	fler	saker.	Dels	verkar	en	stor	del	av	det	förakt	som	finns	mot	traditionella	medier	

ligga	i	att	Avpixlat	inte	känner	sig	insläppta	i	det	journalistiska	fältet;	de	har	varken	de	

ekonomiska	eller	kulturella	kapitalen	nog	för	att	få	vara	med.	Utöver	det	så	har	en	

väldigt	tydligt	distinktion	mellan	grupper	och	människor	funnits	i	texterna.	Det	berör	

allt	från	svenskar/icke-svenskar,	alternativmedia/traditionell	media	–	det	är	ett	väldigt	

tydligt	vi/dom	tema	som	genomsyrar	texterna	–	något	som	visar	att	det	är	viktigt	att	

skilja	på	saker	och	ting.	Kanske	ligger	det	i	människans	natur	och	alltid	identifiera	saker	

för	vad	det	är/inte	är	–	men	att	belysa	skillnad	på	människa	och	människa	är	

problematiskt	och	att	ges	utrymme	för	det	i	alternativa	medier	kan	ses	som	ett	sätt	att	

normalisera	rasism.	

	 Insikten	i	detta	är	att	alternativa	medier	har	sina	för-	och	nackdelar.	Som	

tidigare	forskning	ofta	fokuserat	på	öppnar	det	upp	för	röster	som	tidigare	inte	kunnat	

bli	hörda	på	samma	sätt	och	att	en	alternativ	plattform	för	medborgarjournalistik	bidrar	

till	ett	rikare	forum	för	opinion.	Men	de	har	även	en	baksida	då	en	del	av	det	som	blir	

sagt	kommer	att	normalisera	diskussioner	som	tidigare	inte	vara	acceptabla	på	samma	

sätt.	När	inte	heller	journalistiska	krav	ställs	på	samma	sätt	så	kan	det	också	leda	till	en	

källkritikslös	massa	av	text	som	har	en	stor	inverkan	på	människor	som	inte	lärt	sig	om	

källkritik.	

	 Avpixlat	kan	avslutningvis	ses	som	utmanare	den	etablerade	eliten	inom	

det	journalistiska	fältet	genom	att	ändra	på	spelreglerna	och	lägga	en	ny	heterodoxa	på	

bordet.	De	största	striderna	sker	inom	de	sociala	fälten	och	enligt	Bourdieu	hade	detta	

kunnat	leda	till	en	utveckling	inom	fältet	–	vad	som	händer	återstår	att	se.		
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9.	Slutdiskussion	med	förslag	till	fortsatt	forskning: 
 

För	att	avsluta	detta	arbete	kommer	jag	se	tillbaka	på	studien	som	gjorts	för	att	dels	

belysa	vilka	konsekvenser	mina	resultat	har	för	samhällsvetenskapen	men	även	ge	

förslag	till	fortsatt	forskning.	Först	och	främst	bör	påpekas	jag	under	denna	process	fått	

nya	perspektiv	på	kritik	som	finns	mot	traditionella	mediekällor	och	därmed	även	insett	

att	det	är	av	stor	vikt	för	traditionella	medier	att	aktivt	jobba	för	att	få	tillbaka	

förtroendet.	Att	närma	sig	Avpixlats	typ	av	nyhetsrapportering	behöver	inte	vara	svaret,	

men	det	öppnar	upp	för	en	rad	frågor	som	skulle	kunna	bli	nya	forskningsprojekt;	vad	

exakt	och	specifikt	är	det	om	man	inte	tycker	att	medier	ger	en	rättvis	bild	av?	På	vilket	

sätt	tror	människor	att	medierna	medvetet	vinklar	nyheter	för	att	ge	en	bättre	bild	av	

samhället?	Och	viktigaste	av	allt;	gör	medierna	det?	hur	kan	det	i	så	fall	undersökas?	

	 Denna	studie	av	Avpixlat	har	öppnat	en	väldigt	liten	del	av	det	missnöje	

som	finns	på	webbplatsen	och	internet	i	allmänhet.	Hade	jag	kunnat	börja	om	från	

början	hade	jag	förmodligen	försökt	analysera	40	artiklar	till	som	berör	andra	ämnen	

för	att	få	djupare	förståelse	i	vad	det	är	som	de	tycker	att	traditionella	medier	döljer	från	

svenska	folket.	Ännu	hellre	hade	jag	intervjuat	läsare	av	Avpixlat	för	att	få	perspektiv	på	

den	ilska	som	finns.	Det	är	enligt	mig	ett	stort	problem	att	människor	inte	känner	att	de	

kan	förlita	sig	på	svensk	public	service	–	ett	organ	som	ska	skildra	samhället	på	bästa	

möjliga	sätt	utan	att	influeras	av	staten,	politik	eller	vinstdrivning.	Att	ha	en	

informationskälla	man	förlitar	sig	på	är	enligt	mig	en	utav	de	viktigaste	aspekterna	av	en	

demokrati	och	om	fler	människor	börjar	söka	sig	till	platser	som	Avpixlat	bådar	inte	

framtiden	gott.		

	 Förslag	till	framtida	forskning	berör	med	andra	ord	en	fördjupning	i	den	

kritik	som	finns	mot	traditionella	medier	i	syfte	att	förbättra	informationsutbudet	och	

fortfarande	hålla	fast	vid	journalistikens	ideal	och	krav.		
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Thomas Mattsson

Medial orgie i hyckleri

MEDIA Efter gårdagens massaker skyndar idag svensk media till yttrandefrihetens

försvar, som dock är extremt selektiv. Samma media ägnar sig i vanliga fall åt att piska

upp hat och stigmatisera oliktänkande på hemmaplan.

Dagens förstapris i hyckleri tar Expressen, som nyligen sparkade Marcus Birro som krönikör

efter att han helt odramatiskt påpekade vad världens terrorattentat har gemensamt – islam,

något som gårdagens händelser ännu en gång visar.

Samma tidning upprättade tillsammans med vänsterextrema Researchgruppen ett register

över tusentals svenskar som misstänkliggjordes enbart på grund av sina åsikter. Idag

triumferar dock chefredaktör Thomas Mattsson med en tecknad framsida på tidningen där

Charlie Hebdos senaste karikatyr ingår.

I stunder som denna gör man sitt bästa för att gömma sig bakom stora, fina ord, samtidigt

som man bedriver en veritabel hetsjakt på de som inte delar deras egna smala världsbild.

Hyckleriet är därmed totalt.

Den totala bristen på verklighetsförankring kom dock fram i Mattssons senaste

gemensamma podcast med Aftonbladets chefredaktör Jan Helin, där de unisont

idiotförklarade Avpixlat och våra läsare samt uttryckte oro över att folk kan bilda sin

uppfattning av omvärlden endast utifrån våra texter – kommentarer på det bör nog anses överflödiga.
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Nya numret

Svensk media böjer sig för islamisterna – igen

SELEKTIV YTTRANDEFRIHET I kölvattnet av de muslimska terrordåden i Paris slog sig svensk

media för bröstet och menade att de försvarar yttrandefriheten etc. Men när det verkligen gäller är

orden inte värda mycket.

Expressen publicerade Charlie Hebdos senaste karikatyr, vilken inte var en bild av profeten Muhammed
utan IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi. Och med tanke på hur tidningen agerade med sin numera före
detta krönikör Marcus Birro, och samarbetet med vänsterextrema Researchgruppen för att åsiktsregistrera
tusentals svenskar – eller hur fallet Dan Park hanterats – kan chefredaktör Thomas Mattssons
medverkande och tal på manifestationen för yttrandefrihet på Sergels torg för ett par dagar sen bara
betraktas som ett hån.

Aftonbladet var om möjligt ännu fegare, och bytte bara ut loggan till “Je suis Charlie” – Jag är Charlie. Lena
Mellin, ställföreträdande ansvarig utgivare för Aftonbladet, menade att “vi vill ju naturligtvis berätta om det
här, men inte provocera i onödan”.

Och nu framkommer det att tidningen fegar ur ytterligare. Imorgon släpps nästa nummer av Charlie Hedbo,
med nya Muhammedbilder. Planen var initialt att Aftonbladet skulle översätta och publicera hela detta
nummer – men nu drar man sig ur. Censur, menar Magdalena Sørensen, en av översättarna.

– Vi fick sedan veta att slutliga beslutet om utgivning skulle tas under ett redaktionsmöte på

fredagen. Då vi kontaktades på nytt ville Aftonbladet slopa vissa sidor, motiverat dels med att delar

av materialet var obegripligt för en svensk publik, dels med att vissa teckningar ansågs alltför

brutala för publicering i Sverige, säger Maja Thrane, en annan av översättarna, i telefon från

Frankrike.

– Det enda argumentet jag fick, i mejl från Aftonbladet, var att innehållet delvis var för brutalt. Att då publicera valda delar låter för mig som

censur, det skulle ju bli en censurerad version av senaste numret av Charlie Hebdo. Svenska läsare klarar givetvis av att hantera samma

material som de franska. Tidningens innehåll är till stor del vad denna konflikt, eller detta trauma, handlar om att yttrandefriheten hotas, säger

Magdalena Sørensen.

Beslutet om att stoppa publiceringen togs av tidningens chefredaktör Jan Helin. Officiellt skyller man på att man inte lyckats få kontakt med Charlie Hebdos
redaktion, och ifall de hade publicerat om de lyckats få kontakt är “en hypotetisk fråga” enligt Lena Mellin.

Även DN hade ombetts vara med, men “valde att hantera Charlie Hebdos bilder på ett annat sätt”, enligt chefredaktör Peter Wolodarski. Expressen ska också
ha avböjt, liksom Svenska Dagbladet som idag stoltserar med att publicera bara förstasidan på morgondagens nummer.

Samtidigt avancerar Islamiska Staten in i ett tredje land: Afghanistan. Nog är Sverige “den bästa muslimska staten” alltid, och svenska tidningar är ingalunda
Charlie – hur mycket de än låtsas.
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Kent Ekeroth (SD)

Kent Ekeroth fick rätt mot Dagens Media om bildstöld

UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG Sverigedemokratiske riksdagsledamoten Kent Ekeroth har vunnit en

rättstvist mot tidningen Dagens Media för att de utan tillåtelse publicerat bilder från den s.k.

järnrörsfilmen.

Tingsrätten i Lund konstaterar i sitt utslag att Dagens Media bröt mot upphovsrättslagen när man publicerade
bilderna. Det var i december 2013 som Dagens Media publicerade bilderna på sin webbplats och bilderna har
sedan dess varit kontinuerligt tillgängliga på sajten.

Kent Ekeroth, som är upphovsman till filmen, stämde för detta tilltag Dagens Media vid Lunds tingsrätt för
intrång i upphovsrätten och får nu alltså rätt. Dagens Media bestred Ekeroths krav och menade på oklara
grunder att yttrandefriheten i detta fall borde gå före upphovsrätten.

Det är oklart på vilket sätt tidningen anser att det förelåg särskilda omständigheter som skulle sätta
upphovsrätten ur spel. Lika oklart är Dagens Medias resonemang kring att yttrandefriheten på något sätt
skulle inskränkas av Ekeroth som brukligt är fick betalt för att tidningen använde hans bilder.

Dagens Media döms att betala 4.200 kronor till Kent Ekeroth för den olovliga publiceringen av bilderna.
Ekeroth hade ursprungligen begärt 11.200 kr. Tidningen ska även betala Ekeroths rättegångskostnader på
2.200 kronor.

Så här säger Kent Ekeroths juridiska ombud Staffan Teste i en kommentar till domen:

– Det är bra att vi vann, det är alldeles utmärkt. Det visar att det inte finns något stöd för att man ska

kunna använda andras material utan att betala för sig på det här sättet. Det står domstolen fast vid på ett bra sätt.

Ekeroth har även stämt ett antal andra tidningar för upphovsrättsintrång som också utan tillstånd och utan att betala för sig publicerat bilder från
“järnrörsfilmen”. Staffan Teste anser att domen mot Dagens Media bör tolkas som att Ekeroth har goda chanser att få rätt även i de andra målen.
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På möte med media, Polisen och Säpo

KRÖNIKA På tisdagen bevistade jag ett möte i Polishuset i Stockholm. Rikspolischef Dan Eliasson och Säkerhetspolischef Anders Thornberg hade

bjudit in företrädare för media för att diskutera hotbild och säkerhet efter det muslimska terrordådet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo i

januari. Mellan inbjudan och möte hann ytterligare ett muslimskt terrordåd inträffa, i Köpenhamn, av allt att döma inspirerat av dåden i Frankrike.

På plats från vänsterliberal gammelmedia fanns bl.a. Expressens Thomas Mattsson, SVT:s Hanna Stjärne och SR:s Cilla Benkö. Den socialkonservativt
Sverigevänliga pressen representerades av Samtidens Jan Sjunnesson och undertecknad. Heder åt Polisen för att de inte som andra mötesinitiativtagare
uteslöt företrädare för de medier där den islamkritiska debatten förs och som just nu sannolikt har den största hotbilden riktad mot sig.

Efter en något trevande inledning, där fokus på ett obalanserat sätt riktades nästan uteslutande åt hotet från vit makt-rörelsen, utvecklade sig mötet efterhand
på ett förhållandevis konstruktivt sätt med ett bredare grepp kring de hotbilder, nya som gamla, som medieaktörer idag lever med. Hoten och våldet kommer
från i huvudsak fyra huvudgrupper – högerextremister, vänsterextremister, islamister och de grovt kriminella.

Beroende på publicistisk profil ser hotbilden lite olika ut för olika medier. Vänsterliberal gammelmedia torde exempelvis inte ha lika mycket att frukta från
islamister och vänsterextremister i jämförelse med oss som är verksamma inom socialkonservativ, Sverigevänlig och islamkritisk media. Däremot har vi och
allmänmedia sannolikt hotbilden från de grovt kriminella gemensamt.

En viktig fråga som berördes men inte tillfredsställande besvarades är vad som ska anses konstituera ett hot på en nivå så att det är rimligt att göra en polisiär
fråga av det. Med risk för att anklagas för att inte ta journalisters rädsla på allvar, tycker jag mig skönja en viss tendens hos mediaföreträdare att blåsa upp
hotbilder när det gagnar deras politiska agenda och undertrycka andra hotbilder som är besvärande för samma agenda.

Expressens Thomas Mattsson skriver på sin ledarblogg efter mötet att undertecknad pekade ut honom och Aftonbladets Jan Helin som skyldiga till att “ jaga
folk“. Det anser jag förvisso att dessa tidningar gör, bl.a. i sina kritiserade samarbeten med vänsterextrema Researchgruppen, men det var inte det som var
poängen med det jag sa på mötet.

Det jag ville få fram var i stället att när vardagens hotare och hatare ställs mot väggen av Expressen och Aftonbladet så visar det sig ofta vara fråga om rätt
vanliga svenskar som i frustration och stundens affekt, kanske efter en fredagsgrogg för mycket, fått för sig att kommentera något de läst eller sett eller säga sitt
hjärtas mening kryddad med diverse invektiv till någon journalist.

När dessa personer sedan får Mattssons eller Helins kamera och mikrofon upptryckta i ansiktet är de för det mesta tämligen spaka och ångerköpta och man
kan svårligen föreställa sig att de är av ett sådant skrot och korn att de skulle införskaffa sig ett automatvapen och ge sig åstad för att meja ned en hel
tidningsredaktion. Man får således inte precis Breivik-vibbar när man tar del av Expressens och Aftonbladets uthängningar.

Och apropå dessa så har Expressen och Mattsson gjort ett stort nummer av att några högerextremister i helgen genomförde något slags demonstration utanför
tidningshuset i Marieberg där avsikten enligt uppgift var att kartlägga de anställda och antyda att dessa kunde få oönskade hembesök. I en intervju efter
tisdagens möte uttryckte Mattsson att han nu kände att han hade stöd från polis och åklagare inför den sortens hot, uttalade eller verkställda.

Den fråga som kändes självklar i sammanhanget men som ingen reporter uppenbarligen orkade ställa till Mattsson är om inte alla de människor som Mattsson
och hans handgångne i vänsterextrema Researchgruppen har kartlagt och utsatt för hembesök också skulle uppskatta lite stöd från polis och åklagare för att
freda sig från Expressens metoder.

Jag är själv en av dem som blivit noga kartlagd, med b.la. olaglig kreditupplysning, av Mattsson och hans handgångne i Researchgruppen, Seppuku Media och
Bisnode. Mattsson kanske bör vara tacksam över att jag besparade honom den pinsamma situation han hamnat i om jag tagit upp detta under tisdagens möte,
i stället för att på sin ledarblogg uppröra sig över att jag sagt att han och Helin “jagar folk”.

Även Avpixlat får sin beskärda del av hatmejl och påhopp i sociala medier. Själv har jag av en journalist blivit utlovad ett basebollträ i huvudet för att jag skriver
det jag skriver och jag har tappat räkningen på de rasistiska och sexistiska påhoppen där referenser till min hudfärg och mitt kön får ersätta sakliga argument.

Även om detta är ett olustigt klimat att arbeta i, för mig såväl som för mina meningsmotståndare, så är det knappast något som borde föranleda någon att på
allvar gå runt och känna sig hotad till livet. När gammelmedias journalister talar om att de skräms till tystnad och självcensur och att detta är ett
demokratiproblem är det därför svårt att värja sig från känslan av att dessa uttalanden ofta mer föranleds av en politisk agenda än av genuin skräck. De
verkliga mördarna kommer oftast oannonserade.

Om en diskussion av detta slag mellan medieföreträdare, polis och säkerhetspolis ska bli meningsfull, då får den inte missbrukas som ett verktyg för publicister
att driva en politisk agenda i syfte att demonisera varandra med anklagelser om att den ena försöker tysta den andre. Då måste vi höja oss över sandlådenivån
och ge varandra erkännande om att vi, oavsett vi sympatiserar med Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna, står upp för de grundläggande demokratiska fri-
och rättigheterna där pressfriheten ingår som en hörnsten.

Här handlar det om en gemensam kamp för alla medier utmed hela den politiska skalan att värna pressfriheten och skydda oss mot den öppna terror som hotar
oss till liv och lem. Detta handlar inte om det i och för sig otrevliga med att i sin skriftställargärning råka ut för personer ute i stugorna som i sociala medier och
mejl inte kan iaktta ett vårdat språk. Detta handlar om risken för att utsättas för dödligt våld från organiserade extremister, på vänsterkanten, på högerkanten,
bland islamister och bland yrkeskriminella.

Även ett arbetsklimat fyllt av otrevliga påhopp kan naturligtvis vara påfrestande och på ett lågfrekvent sätt utgöra ett långsiktigt demokratihot om det leder till att
journalister säger upp sig och väljer ett yrke där man slipper en vardag med glåpord och andra verbala personangrepp. Men ett demokratihot är det även när
en ledarskribent som Marika Formgren tvingas skola om sig till ingenjör därför att redaktionsledningar sätter politisk munkavle på sina medarbetare.
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Tung näringslivsprofil totalsågar svensk media

MEDIA Sajten Newsvoice har träffat Lars Bern, ledarprofil från bland annat näringslivet och med ett förflutet i Svenska Dagbladets styrelse. Han

sitter idag i SvD:s stiftelse och talar i intervjun om svensk media som han totalsågar och understryker att ifall man vill veta vad som verkligen pågår

ute i världen gäller alternativa kanaler.

Bern menar att medierna präglas av ett konformt konsensustänkande om vad som är “sant” och ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan makthavare och

journalister. Journalisternas ambitioner om att granska makten är borta sedan länge, nu gäller istället att säkra rätt kontakter inom politiken och näringslivet för

att på det sättet gynna sina egna karriärer. Ställer man alltför jobbiga frågor till makthavarna kan det bli sista intervjun.

Hela journalistkåren har gått från att vara en kritiskt granskande kår mot den politiska makten och istället blivit en megafon för den politisk

makten. Det tror jag har att göra med en försvagning av mainstream media och det hänger samman med att det är en döende industri.

Den ena kvalificerade journalisten efter den andra som kan tänka självständigt [försvinner], så till slut blir det bara kvar ett gäng som fjäskar för

politikerna för att få något att skriva om.

SVT:s Rapport och Aktuellt menar han är förutsägbara i sina val av nyheter att förmedla, och det urval som görs är chockerande dåligt – det som händer i

världen avspeglas knappt i svenska medier. Då han själv ska inhämta nyheter blir det istället via utländska kanaler och nätet. SVT kallar han erbarmligt då de

hela tiden strävar efter att vara så politiskt korrekta som möjligt.

Vill man följa med de verkligt viktiga händelserna i världen så är det ju ingen ide att överhuvudtaget titta på svenska medier.

Vidare menar han att den som bara följer svensk media till slut blir hjärntvättad. Ett ljus i mörkret är dock vissa kvinnliga journalister med utländsk bakgrund

som avviker från konformismen.

Bern tillägger även att det var ännu värre förr då endast statlig tv och radio fanns, och att den politiska debatten aldrig varit sämre än nu.
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Washington Post: Muslimsk invandring och svensk media bakom växande antisemitism i

Sverige

USA / KLARSYNTHET  Den växande svenska antisemitismen har vid flera tillfällen fått

uppmärksamhet i USA. Nu är det dags igen. Den anrika stortidningen Washington

Post beskrev nyligen detta växande invandringsrelaterade problem i vårt land.

Washington Post påpekade att invandrade muslimer och även svensk media såsom

Sveriges Radio ligger bakom det växande judehatet i Sverige.

Washington Post konstaterar att Sverige under en tid varit känt som tolerant land men nu

genomgår en stor och snabb förändring på grund av växande judehat. Tidningen påpekar att

Sverige tar emot ett stort antal muslimska invandrare som kommer från konfliktområden såsom

Irak, Somalia och Syrien där judehatet är mycket starkt och där muslimer hjärntvättas med just

judehat.

Washington Post refererar till Uppdrag Gransknings avsnitt om antisemitismen i Malmö där en

reporter förklädd till jude fick utstå både trakasserier och hot under en vandring i Malmö, som ett

konkret exempel på hur Sverige nu blivit ett farligt land att bo i för judar. Tidningen berättar även

att judar i Sverige, enligt en undersökning gjord 2013, är mer rädda att visa sin judiska identitet

än vad judar i andra europeiska länder är. Detta menar Washington Post är en direkt följd av den

massiva muslimska invandringen till Sverige under senare år.

Washington Post klargör även att Sverige har ett ovanligt stort antal “svenska” muslimer som deltar i jihad och IS-krigen i Mellanöstern. Vidare konstaterar

tidningen att framväxten av Sverigedemokraterna är ett resultat av den ökande oron i Sverige för den massiva invandringen och dess konsekvenser.

Washington Post redogör också för hur även svensk media, såsom Sveriges Radio, försöker skuldbelägga judar för den växande antisemitismen i Sverige och

tar upp exemplet med den SR-reporter som intervjuade Israels ambassadör och då kom med en sådan smaklös antydan trots att judar precis mördats.

Sveriges växande problem med den massiva muslimska invandringen får allt mer uppmärksamhet runt om i världen, inte minst i amerikansk media. Nyligen

skrev New York Times ett par artiklar om Sveriges minst sagt oroväckande utveckling.

Denna gång är de en annan amerikansk stortidning som tar upp samma problem, dvs den massiva muslimska invandringen till Sverige och de enorma

problem som växer fram som en direkt konsekvens av denna. Det är endast svensk media som inte begriper och inte vill rapportera om dessa problem.
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Ratad gammelmedia räddas med nya presstödsregler

PRESSTÖDET Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke meddelar att regeringen nu

snabbändrar presstödsreglerna. Det illa dolda syftet med förändringarna är att tvinga

skattebetalarna att hålla politiskt korrekt vänsterliberal media under armarna i dess

tilltagande konkurrens med alternativ Sverigevänlig media. När medborgarna skaffar

sig “fel” läsvanor kallas det av regeringen för “en kris för och ett hot mot en central del av

vår demokrati“, en utveckling som man nu beslutat sig för att försöka stoppa.

Alltfler svenskar överger gammelmedia. En delförklaring till detta fenomen är att objektiv och
konsekvensneutral nyhetsrapportering och allsidig opinionsbildning i tilltagande utsträckning fått
stryka på foten för politiskt korrekt agendajournalistik, folkuppfostran, förmynderi, censur och
avsmalnande åsiktskorridor. Förtroendet för den traditionella journalistkåren som
informationsförmedlare har till följd av detta sjunkit kraftigt. Skrået får numera kontinuerligt
bottennoteringar i de förtroendemätningar som varje år görs för olika samhällsaktörer.

Varför betala för en produkt som ser ned på, vilseleder och mästrar sina kunder, frågar sig alltfler
mediekonsumenter och söker sig i stället till alternativa medier där man åtnjuter respekt som
vuxen medborgare att själv välja vilken information som är och inte är relevant. I den mediekrati
som Sverige förvandlats till upplever den “rättänkande” mediaeliten denna utveckling som ett hot.
Det gör även den del av den parlamentariska politikerkåren som numera lever i symbios med
media i stället för att kritiskt granskas av densamma.

Bakom Orwellskt nyspråkliga omdefinitioner av begrepp som “ fungerande demokrati” och “fri och

oberoende media” aviserar nu kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i en debattartikel i
Dagens Nyheter att man avser göra snabbändringar i presstödsreglerna så att de medieprodukter
som konsumenterna av ovanstående skäl nu ratar ändå kan hållas under armarna med
skattemedel. Detta kallar man på nyspråk för att värna “den opartiska granskningen av samhällets

utveckling som en central byggsten för en hållbar demokrati“.

På grund av vikande upplagor kvalificerar sig idag allt färre tidningar för presstöd. Ett stort antal miljoner öronmärkta för presstöd blir därför över i
statsbudgeten samtidigt som tidningarna tvingas skära ned på personal eller helt lägga ned. Regeringen gör nu ett stort antal justeringar av regelverket så att
medier som idag inte längre kvalificerar sig för presstöd åter med god marginal ska hamna på rätt sida bidragsgräsen och kunna fortsätta sin till
nyhetsförmedling förklädda propaganda trots vikande prenumerantstock.

Presstödsnämnden avskaffas också som fristående myndighet och dess uppgifter tas i stället över av Myndigheten för Radio & TV. Sannolikt döljer sig bakom
det beslutet en önskan om att bättre kunna åsiktsvillkora presstödet och hindra att fler medier med “fel” politisk profil, såsom det senaste året Nya Tider,
kvalificerar sig för stöd. Myndigheten för Radio & TV har lång erfarenhet av politiserad myndighetsutövning. Bland annat sorterar Granskningsnämnden under
myndigheten, som systematiskt verkat för att omdefiniera begreppen opartiskhet och saklighet så att Public Service ostört skall kunna ägna sig åt
vänsterliberal propaganda utan att fällas för brott mot direktiven.

Den parlamentariskt tillsatta Presstödskommittén har tidigare avvisat krav från politiskt håll och vissa krafter inom Journalistförbundet på en
“demokratiparagraf” som villkor för att få presstöd som skulle syfta till att kunna stoppa obekväma medier från att få presstöd. Att förslaget stoppats beror inte
på någon omsorg om alternativa Sverigevänliga medier som nyss nämnda Nya Tider utan en rädsla för att en sådan paragraf skulle kunna användas mot
revolutionärt våldsbejakande media på vänsterkanten som idag åtnjuter presstöd och av stora delar av journalistkåren anses värd att slå vakt om.
Presstödskommittén har nu upplösts och sannolikt hoppas man genom att flytta Presstödsnämndens verksamhet till Myndigheten för Radio & TV hitta ett sätt
att åsiktsvillkora presstödet utan att det riskerar slå mot vänsterextrem media.

Ändringarna kommer bara någon vecka efter att utpräglat alternativmediefientliga Anette Novak, chefredaktör på Norran, utsetts till regeringens särskilde
utredare för mediernas framtid i Sverige. Det är således knappast något slump att de aviserade förändringarna har en tydlig slagsida åt att ge vänsterliberal
gammelmedia konstgjord andning samtidigt som förbättrade ekonomiska villkor för alternativ Sverigevänlig media inte nämns med ett ord.

Relaterat

Alternativmediefientlig chefredaktör utsedd till regeringens medieutredare
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Tino Sanandaji till angrepp mot svensk media

MEDIA & LÖGNER  Nationalekonomen Tino Sanandaji har i ett flertal inlägg i sin alltid lika läsvärda blogg gått till angrepp mot svensk media. I ett

färskt inlägg vidareutvecklar han denna kritik och visar på hur man vänder kappan efter vinden och ljuger och förvanskar.

Samtidigt som SVT idag skriver om “det kompetensregn som just nu faller över Sverige” i och med invandringen, går alltså Sanandaji till frontalangrepp mot
media för just lögner och förvanskningar som dessa där massinvandringen alltid ska framställas som odelat positiv.

Sanandaji skriver om Anna Dahlbergs artikel i Expressen nyligen  om att vi i Sverige är rädda för sanningssägare, där bland andra han själv togs upp. Medan
Dahlberg visserligen själv tillhört åsiktskorridorens arkitekter, är insikt senare alltid bättre än aldrig, även om man kan misstänka ett visst mått av kappvänderi.
På detta ledarstick har bland annat Aftonbladet reagerat med det sedvanliga batteriet floskler, känsloargument och förvanskningar.

När det gäller just syrierna som väller in i Sverige från alla möjliga delar av världen, hänvisar Sanandaji som alltid till rena fakta – vilket man sällan bryr sig om
på Aftonbladet. “Ungefär 10 procent av nyanlända Syrier har eftergymnasial utbildning på minst tre år jämfört med ca 25 procent av Sveriges befolkning”,
konstaterar Sanandaji. Och att välfärdsstat är oförenligt med fri invandring är något det råder konsensus om inom nationalekonomi.

Sverige har idag inte fri invandring och har därför fortsatt en generös välfärdsstat. Den underliggande konflikten är en gradfråga. Om Sverige
rör sig mot fri invandring med allt snabbare flyktinginvandring och skenande kostnader tillräckligt länge passeras förr eller senare en punkt där
resurser inte längre räcker till generös välfärd. Var exakt punkten ligger är svårt att veta och inte avvgörande för att konstatera att Sverige har
begränsade resurser och följaktligen inte kan ta emot hur många som helst.

Vidare konstaterar Sanandaji att då hans expertis kan utnyttjas av media och den överensstämmer med deras egen så kallade värdegrund, går det alldeles
utmärkt att kalla honom just expert. Men i andra fall är han “tokhöger”.

Jag är tydligen expert när mina fakta stödjer journalistkårens värdegrund och oseriös tokhöger när det passar. Å andra sidan har vi lärt oss att
Aftonbladet betraktar en konsekvent linje som i sig diskvalificerande oavsett om det är korrekt eller inte.

Avslutningsvis levererar Sanandaji sin dom över svensk media.

Media har misskött sitt uppdrag att agera gate-keepers om fakaläget. Journalister saknar auktoritet att avgöra forskningsläget till att börja med.
Men det är värre än så. Kåren har på senare år satt i system att ljuga om invandring och försvara sina lögner med näthat mot de som för fram
fakta.

Jag är hårdhudad och ska inte låtsas vara kränkt för att få sympati. Jag har också på grund av min bakgrund och akademiska position
behandlas förhållandevis snällt av media. Framförallt är jag utanför deras värld och därför inte personligen sårbar för deras hatkampanjer.
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Avgrunden mellan folket och media

MEDIA Centerpartisten Staffan Danielsson, som partitillhörigheten till trots använder verkligheten

som utgångspunkt avseende invandringspolitiken, oroas över medias ständiga skönmålningar av

verkligheten som får folket att lita mindre och mindre på public service.

Svensk media är något alldeles särskilt. Får public service-medarbetarna själva bestämma skulle ett litet

extremistparti, Miljöpartiet, ha egen majoritet och den så kallade journalistik men bedriver kan mest liknas

vid ett propagandaorgan för bland annat MP. Frågan är hur pass mycket mer illa det skulle sett ut idag ifall

inte internet blev var mans egendom och gjorde informationen fri.

Staffan Danielsson är något så unikt som en centerpartist med verkligheten som utgångspunkt avseende

invandringspolitiken. I en rad debattartiklar har en ifrågasatt den destruktiva massinvandringspolitik hans

egen allians och övriga sjuklövern sysslar med. Nyligen JO-anmälde han Migrationsverket för

myndighetens handfallenhet inför den explosiva ökningen av så kallade “ensamkommande flyktingbarn” till

Sverige, tillsammans med alla ekonomiska konsekvenser det innebär.

På onsdagen tog han upp media  och den hela tiden växande klyftan mellan folket och journalisterna.

Mätningar visar att just journalister är den yrkesgrupp svenska folket har minst förtroende för – kanske inte

så konstigt med tanke på att de ofta bor i segregerade bostadsområden med minimal eller liten mångkultur,

långt från övriga folkets vardag.

Att många anser att svensk media vinklar sina nyheter menar Danielsson är en oroande utveckling. Det är

viktigt att verkligheten återges som den är och inte som den “borde” vara, skriver centerpartisten.

Stämmer det då, har media en egen agenda om vad som bör lyftas fram och vad som inte bör lyftas

fram.

Jo, nog är det så. Tydligast är det i de laddade migrationsfrågorna, där både media, politiker och myndigheter sedan länge haft en agenda att

lyfta positiva nyheter och avstå så långt möjligt från andra eller tona ned dem.

Exemplen är så många. Vid brottsrapportering, och när signalement beskrivs, finns alltid en strävan att undvika att beskriva sådant som kan

kopplas till migrationen. Detta leder lätt till att många tror att fler brott än vad som är fallet begås av människor med rötter i andra länder, dvs

beröringsångesten kan vara contraproduktiv.

Danielssons funderingar bottnar i ett inslag i SR Ekot, där man tar upp ökningen av “ensamkommande” till Sverige. Istället för att diskutera just detta och varför

det förhåller sig så, fokuserar man på barnläkares kritik mot att Sverige har för hårda ålderskontroller och att några under 18 år felaktigt fått ansöka om asyl

som vuxna.
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Alternativmedia är bättre än gammelmedia på sanning, relevans och tillräcklighet

KRÖNIKA ”Journalistikens uppgift är att berätta sant, relevant och tillräckligt för att publiken skall kunna hålla sig orienterad.” Så sammanfattar

Britt Börjesson journalistens uppdrag i en debattartikel på SVT Opinion den 24/8. Börjesson tycks mena att det står i kontrast till alternativmedias

publiceringspolicy. Det gör det inte.

Tvärtom anser vi att de gamla medierna inte lever upp till detta berättaruppdrag. Det finns fler uppfattningar om vad som är sant, relevant och tillräckligt än
Börjessons. Vår popularitet indikerar att den uppfattningen delas av många mediekonsumenter. Gammelmedia håller sig inte till sanningen, utlämnar relevanta
uppgifter och rapporterar otillräckligt för att medborgarna ska kunna hålla sig orienterade. Man gör det dessutom utifrån en politisk agenda som konsekvent
snedvrider informationsutbudet. Till följd av detta har journalistkåren relativt andra yrkesgrupper ett bottenlågt förtroende hos medborgarna.

Sverige har på kort tid förvandlats från ett etniskt homogent samhälle till ett segregerat mångkulturellt dito, med EU:s högsta invandring och åtföljande
invandrings- och integrationspolitiska utmaningar. Etnicitet och nationalitet är därför relevant att tala om i många sammanhang. Fungerande demokrati
förutsätter upplysta medborgare, i det här fallet välinformerade om invandrings- och integrationspolitikens effekter på samhället som underlag för sin
åsiktsbildning.

Många anser att det inom höginvandringsvänlig allmänmedia finns en vilja att hålla medborgarna i okunnighet, dölja sådant som är obekvämt för den
invandringsdiskurs journalisterna bekänner sig till. Namnkunniga journalister, bl.a. Janne Josefsson och Thomas Gür, har själva vidgått att det funnits ett
handslag om en sådan policy inom skrået. Statsvetaren Andreas Johansson Heinö har sagt att journalister (och politiker) velat ”gå före” i dessa frågor, mer varit
intresserade av att fostra medborgarna till ”rätt” åsikt än att konsekvensneutralt delge dem fakta.

Missbruk av punkt 10 i de pressetiska reglerna framställs nu som en dygd. Av de attribut som det – utan inbördes hierarkisk rangordning märk väl – uppmanas
till försiktighet med har etnicitet/nationalitet i tillämpningen getts en särställning. Trots att exempelvis könstillhörighet anges som lika angeläget att inte
framhäva, uppges slentrianmässigt i krimjournalistiken huruvida en gärningsperson eller ett brottsoffer är man eller kvinna.

Att ”inte framhäva” – som är det verb som används i de pressetiska reglerna – är dessutom inte detsamma som att utelämna. I stället är det en uppmaning att
inte – såvida det inte är relevant – göra etnicitet/nationalitet (och övriga i reglerna uppräknade attribut) till huvudpoäng i nyhetsrapporteringen, inte basunera ut
dem i rubriker eller på annat sätt framställa gärningspersonens grupptillhörighet som avgörande för vederbörandes klandervärda brottsliga handlande.

Det journalister i detta sammanhang ägnar sig åt är inte pressetik utan politik och förmynderi. Britt Börjesson ger uttryck för en tveksam människosyn när hon
placerar journalisterna ovanför medborgarna som censorer och förmyndare, med rätt att avgöra vad läsaren inte bör få veta, kan riskera dra ”fel” politiska
slutsatser av osv.

Börjesson säger också med illa dold arrogans att de mediekonsumenter som betalar journalisternas lön får göra sin egen research om de vil ha reda på annat
och mer än vad hon och hennes kollegor har lust att berätta. Bortsett från att detta kan vara mödosamt för den vanlige medborgaren som inte alltid vet hur man
gör och saknar upparbetade informella kontakter inom exempelvis polisen, så finns ett annat problem med Börjessons uttalande – attityden från
journalistkåren gentemot de medborgare som gör just detta.

Det folkförakt med vilket Börjesson et consortes uttalar sig om den medborgarresearch som görs på exempelvis Flashback är fjärran från allt vad respekt för
alla människors lika värde heter. Läsares åsikter i kommentarsfält kallas av journalistkåren sedan länge för ”pissrännan”.

Motsvarande gäller attityden från Börjessons skrå gentemot alternativa medier. När producenter och konsumenter av nyheter gör just det som Börjesson
slängigt uppmanar dem till så respekteras det inte. Lika illa dolt som folkföraktet är den frustration som Börjesson & Co känner inför att ha förlorat sitt monopol
på nyhetsförmedling och åsiktsbildning.

Man tycker inte alls att konsumenter ska få gräva fram fakta som journalisterna utelämnat, avslöja lögner som journalisterna gjort sig skyldiga till,
kontextualisera och analysera ur något annat perspektiv än det journalisterna gör. Tvärtom avskyr man alla sådana initiativ och gör allt vad man kan för att
misstänkliggöra och sätta käppar i hjulen för dem.

Börjesson medverkade även i SR P1 Medierna i lördags  där hon gav uttryck för samma elitistiska åsikter. Där fick hon akademisk uppbackning av professor
Jesper Strömbäck vid Mittuniversitetet som med ledande frågor från SR:s programledare Lasse Truedsson reducerade alternativmedias producenter och
konsumenter till en ”rasistbubbla” och jämförde oss med dem som tror att jorden är platt.

Samma nedlåtande omdöme hade Strömbäck om andra alternativa initiativ, exempelvis dem han i intervjun kallade ”klimatförnekare”, ett annat område där
etablissemanget inte vill höra talas om någon pluralistisk debatt utan anser att en åsikt ska upphöjas till absolut sanning. Miljöpartister som tror på chemtrails
ska vi däremot uppenbarligen respektera, för att inte tala om hur vi förväntas ta muslimsk religiös vidskeplighet på det största allvar. Kritisera dessa irrläror och
anklagelserna om ”islamofobi” haglar från mediaetablissemanget.

Den debatt om alternativmedia och pressetik som nu förs har sin upprinnelse i rapporteringen kring de brutala knivmorden på IKEA i Västerås nyligen där en
möbelhandlande svensk mor och hennes son föll offer för det dödliga våldet från en eritreansk asylsökare. Genom att inte bjuda in några företrädare för
alternativmedia till denna diskussion kan man fritt vulgarisera den i syfte att framställa alternativmedia som något katten släpat in och gammelmedia som
godhetens skinande apostlar.

Aftonbladet gick ett par dagar efter IKEA-morden ut med att de misstänkta gärningspersonerna var asylsökare från Eritrea. Man hävdar att man härtill var
biskop Braskt nödd och tvungen på grund av att rykten florerade på nätet om att dådet var ett islamistiskt terrordåd och att offren blivit halshuggna.
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Ung kvinna överfölls och våldtogs – media censurerar gärningsmannens signalement

ÖVERFALLSVÅDLTÄKT Polisen i Eskilstuna rapporterar att en ung kvinna vid halv tre-

tiden på natten till lördagen överfölls och våldtogs av en för henne okänd man i

Hamnparken. Polisen har inga vittnen till händelsen och vädjar därför om hjälp från

allmänheten.

Av det skälet går man ut med ett så fullständigt signalement som möjligt. Vänsterliberal
allmänmedia, som återrapporterar händelsen, anser dock att politiskt korrekt förmyndarskap
väger tyngre än att få fast våldtäktsmannen och utelämnar därför de uppgifter i signalementet
som man anser att läsarna inte har intellektuell förmåga att hantera.

På Polisens webbplats ges följande signalement på den misstänkte gärningsmannen:
“Våldtäktsmannen beskrivs vara i 50-årsåldern och runt 170 centimeter lång. Han ska ha haft
mörkt hår, mörka tjocka ögonbryn, stor näsa och små ögon. Dessutom ska mannen ha haft
skäggväxt. Förövaren ska ha varit klädd i mörka byxor och mörkgrå luvtröja. Han ska ha talat
svenska med brytning.”

Den som gjort iakttagelser eller tror sig veta vem förövaren ombeds ringa polisen på
telefonnummer 114 14.

När public service-bolaget Sverige Radio rapporterar om överfallsvåldtäkten har uppgiften om mannens utländska brytning fallit bort från signalementet.

Bolevard-tabloiden Expressen – mest känd för att ha en chefredaktör som är dömd för vapenbrott, för att begå hemfridsbrott hos och hänga ut personer med
“fel” åsikter och att samarbeta med brottsdömda och våldbejakande vänsterextremister – går ett steg längre. Här får läsarna nöja sig med att få reda på  att
mannen är i 50-årsåldern, är ca 170 cm lång och bar luvtröja och mörka byxor.

Lokala Eskilstuna-Kuriren väljer emellertid att rapportera konsekvensneutralt och med respekt för läsarens förmåga att bearbeta fakta. Här får läsaren veta att
den misstänkte gärningspersonen talade svenska med utländsk brytning.
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Danska regeringen annonserar i libanesisk media om halverat bidrag för asylsökande

DANMARK Den danska regeringen, som nyligen stramat åt sin invandringspolitik ytterligare, annonserar idag i libanesisk media där man gör klart

för villkoren för asylsökande i Danmark.

Till skillnad från Sverige tar de danska politikerna ansvar för de som satt dem i maktposition – folket. Den 1 september trädde de nya reglerna i kraft, som

innebär att bidragen för asylsökande sänks med hälften.

I libanesisk media finns idag den danska regeringens annonser som gör klart för villkoren ifall man söker sig till Danmark. Enligt invandrar-, integrations- och

bostadsminister Inger Støjberg kommer annonserna helt klart att ha effekt, annars hade man inte bekostat dem. Sociala förmåner har en stor påverkan på vart

asylsökande söker sig, menar hon vidare. Annonserna är även riktade mot människosmugglarna.
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Formgren och Sandelin: “Media sviker utsatta svenskar”

DEN NYA SOCIALJOURNALISTIKEN  Samhällsdebattörerna Marika Formgren och

Gunnar Sandelin har tillsammans författat en text där de analyserar och kritiserar

hur den svenska journalistkårens bevakning av sociala orättvisor i samhället

drastiskt har förändrats de senaste decennierna.

Det är inte längre politiskt korrekt att som journalist skriva om utsatta svenskar – äldre
svenskar med låga pensioner och utan plats i äldreomsorgen, svenska hemlösa
uteliggare, utförsäkrade sjuka svenskar, arbetslösa svenskar i en avfolkad glesbygd
som politiken och marknaden lämnat i sticket osv. De socialt granskande reportagen
har idag helt bytt fokus till att handla om invandrare – personer som fått avslag på
asylansökan, illegala invandrares situation, hitresta romska tiggare från Rumänien,
påstådd diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden, socioekonomiska ursäkter
för bilbränder och upplopp i de invandrartäta förorterna och mycket annat.

Formgren och Sandelin talar i sin text om en “rasifierad” socialjournalistik:

Vi menar att den svenska socialjournalistiken har blivit ”rasifierad”. När de breda medierna (dagspress, radio och tv) nuförtiden rapporterar om

orättvisor och utsatta och marginaliserade människor så är det i princip aldrig infödda svenskar som skildras. Den som följer Sverige genom

våra stora medier får bilden av ett land där inga olyckor eller orättvisor någonsin drabbar de infödda med svensk bakgrund, men där däremot

asylsökande, tiggare på mer eller mindre tillfälligt besök samt andra invandrare dagligen utsätts för orättvis och förnedrande behandling från

både myndigheter och privatpersoner.

Vi anser att det är en olycklig utveckling att orättvisor som drabbar infödda svenskar i de lägsta socialgrupperna blir osynliggjorda.

Artikelförfattarna menar samtidigt att detta osynliggörande av resurssvaga svenskar skapat en ilska ute i stugorna och mycket väl kan visa sig vara en
kontraproduktiv policy för en journalistkår som vill sälja in en ökad acceptans för fortsatt hög invandring och implementering av det multikulturalistiska
samhällsbygget.

Om vi har rätt är den ”rasifierade” socialjournalistiken kontraproduktiv. Inte för att den genomsnittlige nyhetskonsumenten skulle vara

ointresserad eller oberörd av flyktingöden eller människor som har utsatts för rasism.

Men när journalisten vill visa att den rasistiska vägran att öppna fler fritidsgårdar i invandrardominerade förorter får ungdomarna att bete sig

destruktivt och försvårar deras integration, så sitter Svensson framför teven och gnisslar tänder för han vet att om det var epatraktorkillarna vid

kiosken som brände bilar och attackerade ambulanser så skulle etablissemanget inte visa samma förståelse. Om det var Linus, Simon och

deras grabbgäng som utsatte en redlöst berusad minderårig tjej för gruppvåldtäkt så skulle medierna inte tiga om förövarnas etnicitet. […]

Dessutom undrar nog många mediekonsumenter varför det inte rapporteras om infödda svenska socialbidragstagare, fattigpensionärer,

brottsoffer och andra utsatta. Om du inte tror oss behöver du bara surfa in på exempelvis Flashback eller Avpixlats kommentarsfält. Där

uttrycker bittra mediekonsumenter sin avsmak och trötthet inför de dubbla måttstockar som präglar den svenska socialjournalistiken.

Sandelin och Formgren tar rapporteringen kring de asylrelaterade knivmorden på IKEA-varuhuset i Västerås för några veckor sedan som exempel på den nya
“rasifierade” socialjournalistiken, där de verkliga offren, de brutalt mördade Carola och Emil Herlin, helt kom bort i mediabevakningen och där media i stället
utnämnde alla asylsökare i landet, som nu antogs kunna utsättas för rasism, till offer i medieberättelsen:

Ett färskt exempel på vad vi menar är de stora riksmediernas rapportering efter Ikeamorden. I vanliga fall brukar dramatiska dödsfall genom

mord eller olyckor följas av gripande personporträtt på offren samt rörande bilder av teddybjörnar, ljusmarschaller, blombuketter och hälsningar

som människor lägger vid brotts-/olycksplatsen. Offren för Ikeamorden har förblivit märkligt anonyma och abstrakta i riksmediernas

rapportering. I stället fokuserade medierna snabbt på en hypotetisk hotbild mot asylboendet där den misstänkte gärningsmannen bodde, vilket

signalerar att det största problemet är svenskarnas rasism. Likaså har medierna efter morden jobbat hårt på att sätta bilden att

våldsbrottsligheten minskar och att Sverige blir allt tryggare, trots att nationalekonomen Tino Sanandaji visat att tillgänglig statistik går att tolka

precis tvärtom.

Artikelförfattarna menar också att den här sortens snedvridna socialjournalistik bidrar till en ökad polarisering i samhället mellan svenskar och
invandrargrupper. Invandrarna får en felaktig bild av att alla svenskar är privilegierade och alla invandrare utsatta. Mindre privilegierade grupper bland
svenskarna upplever sig ytterligare marginaliserade av att inte uppmärksammas i den offentliga debatten, som i hög grad styrs av vart media riktar sin
strålkastare. Att med socialekonomiska ursäkter och påståenden om strukturell rasism byta plats på offer och förövare när invandrare begår brott riskerar
också att legitimera ett kriminellt beteende i dessa grupper.

Läs hela analysen HÄR eller HÄR.

1/1



	 57	

	
	

	

avpixlat.info http://avpixlat.info/2015/09/14/lastips-julia-caesar-om-mainstream-medias-forljugenhet/

Lästips: Julia Caesar om mainstream-medias förljugenhet

LÄSTIPS Signaturen Julia Caesar fortsätter sitt angelägna samhällskritiska skrivande trots svensk

medias trakasserier, ofredanden och pressetiska övertramp i syfte att tysta henne. Igår publicerade

danska Snaphanen ännu en av Julia Caesars uppskattade krönikor. I den beskriver hon den förljugna

propagandajournalistik som dominerar då svensk mainstream-media skriver om massinvandringen.

Med en blinkning till de svenska journalister som i avsaknad av argument i stället gett sig på Julia Caesar som
person genom att kalla henne inbillningssjuk pga hennes erfarenheter av amalgamförgiftning och
elöverkänslighet, skriver JC om den i högsta grad verkliga men av Socialstyrelsen ännu ej erkända
sjukdomsepidemi som härjar på de svenska mediehusen:

Det går en sjukdom genom Sverige, en epidemi som sprids i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Sjukdomen är ännu inte erkänd av socialstyrelsen och alltså att betrakta som ren inbillning. Den har

därför inte heller fått något namn än. Tydliga symtom går dock att urskilja objektivt, och allt talar för att

sjukdomen är politiskt betingad.

Det mest frekventa symtomet är lögner. Lögnsjukan förefaller därför vara ett lämpligt namn. Sjukdomen

har nu fått sådan spridning att det är befogat att tala om en epidemi.

Julia Caesar bevisar sin tes genom att göra några utvalda nedslag i verkligheten och jämföra dessa fynd med
den bild av verkligheten som media förmedlar. Diskrepanserna är påtagliga.

Läs hela Julia Caesars läsvärda söndagskrönika HÄR.
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Hatmedia fortsätter att mobilisera mot fri folkbildning

HOTAD MÖTES- OCH YTTRANDEFRIHET Hatpublikationen Uppsala Nya Tidning har iscensatt en smutskastnings- och förtalskampanj mot

föreningen Fri Folkbildning i syfte att stoppa det boksamtal som föreningens ordförande Jan Sjunnesson ska hålla den 12 november . Man försöker

nu med hets förmå kommunen att genom något som bäst kan beskrivas som ministerstyre hindra att föredraget hålls på Uppsala stadsbibliotek.

Jan Sjunnesson driver vid sidan av medarbetarskapet här på Avpixlat den mycket uppskattade föreningen Fri folkbildning som varje år anordnar ett stort antal
välbesökta föredrag. Sjunnesson har också skrivit flera populära böcker. Ett mer bildat och upplyst folk är dock inget som det svenska medieetablissemanget
uppskattar eftersom det minskar denna åsiktselits makt över den politiska samhällsutvecklingen. Det mediekratiska styresskicket är hotat och media gör nu
vad man kan för att tysta de dissidenter som ägnar sig åt kunskapsförmedling och åsiktsbildning utanför åsiktskorridoren.

Som Avpixlat rapporterat om har Sjunnesson och Fri Folkbildning tidigare utsatts för liknande repressiva attacker från media. Ett liknande föredrag på
Göteborgs stadsbibliotek tvingades ställas in efter påtryckningar och osakliga påståenden. Nyligen var det medarbetare på tvångsfinansierade hatbolaget SVT
som på liknande sätt gjorde Sjunnesson och Fri Folkbildning lokallösa i Stockholm . Även ett antal diskussionsaftnar på Kulturhuset i Fri folkbildnings regi har
måst ställas in av motsvarande orsaker. Ett föredrag av islamkritikerna Mona Walter i Stockholmsförorten Rinkeby gick samma öde till mötes .

Nu är det alltså ett föredrag i Uppsala som man vill stoppa . Hattidningen UNT har för detta ändamål koordinerat sin nyhets- och ledarredaktion i en samordnat
attack mot Sjunnesson där denne kallas för bl.a. islamofob och islamfientlig. Med hänvisning till nyspråkliga definitioner av fraser om “alla människors lika
värde” försöker man frånta vissa opinions- och folkbildare just detta lika värde.

Med motsvarande bakvända tolkningar av begrepp som mötesfrihet och yttrandefrihet skriver UNT i en osignerad ledare att det inte är någon självklarhet att
alla medborgare har rätt till dessa ting. Har man “fel” åsikter och förmedlar “fel” information är det enligt tidningen helt rimligt att samhället fråntar medborgare
mötes- och yttrandefriheten, menar ledarredaktionen.

Än så länge har ledningen för Uppsala stadsbibliotek inte avbokat föredraget den 12 november. Påtryckningar för att så ska ske lär dock fortsätta och Avpixlat
lär få anledning att återkomma i frågan, både vad gäller detta specifika fall och mer allmänt om det alltmer totalitära åsiktsklimat som breder ut sig i Sverige.

Ett något oväntat stöd får Sjunnesson och Fri Folkbildning från artisten och liberalen Alexander Bard  som på Twitter hårt kritiserar UNT:s kampanjande mot
yttrande- och åsiktsfrihet och menar att tidningen borde läggas ned om den fortsätter på det sättet.
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Westerholm och Nilsson Mäki om Aylan vs Carola och Emil i media

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte återge Kjell Nilsson Mäkis teckningar av Aylan och Carola från Ledarsidorna och har därför gjort egna likadana illustrationer.

MEDIEKRITIK Den s-märkte samhällsdebattören Johan Westerholm reflekterar tillsammans med satirtecknaren Kjell Nilsson Mäki  på bloggen

Ledarsidorna om medias diametralt olika sätt att skildra pojken Aylans död i Medelhavet kontra svenska Carolas och Emils död på IKEA-varuhuset i

Västerås.

Bilden av Aylans döda kropp har spritts som en löpeld i media över världen medan bilder på mördade Carola och Emil helt lyst med sin frånvaro. I det ena fallet
har man inte haft några dubier beträffande att exploatera en människas död för invandringspolitiska ändamål, i det andra fallet har det ansetts otänkbart. Johan
Westerholm försöker utröna varför och ifrågasätter mediernas inkonsekventa förhållningssätt mot bakgrund av att dödsfallen i båda fallen har tydliga
kopplingar till allvarliga brister i Sveriges och andra länders asylpolitik.

Johan Westerholm menar att en stor del av förklaringen ligger i journalistkårens politiska agenda som idag inte begränsas till ledar- och debattsidor utan i hög
grad genomsyrar även nyhetsrapporteringen. I fallet Aylan gynnade dödsfallet medias agenda medan samma agenda skulle ha underminerats av att i fallet
Carola och Emil vädja till läsarnas och tittarnas känslor och tydliggöra dessa mords koppling till asylinvandringen. Westerholm skriver:

Ett fotografi med en död pojke, uppsköljd på en strand, fick global spridning. Den andra döda kroppen finns bara dokumenterad av polisens

brottplatsundersökare.

Ett narrativ, en berättelse, med internationell spridning. Det andra blev en nyhet som levde ett par dygn. Sedan tystnad. I grunden samma

orsakssamband med olika perspektiv men bara ett dödsfall skrev in sig i historieböckerna. Det andra försvann in i den svenska rättsapparatens

arkiv. För eviga tider.

Samma tragedi men bara den ena blev ”Berättelsen”. Bara den ena blev en symbol. Bara den ena blev sanning. Den andra försvann in i

skuggorna. Lika sann. Men obekväm.

Bilden på treårige Aylans döda kropp vid Medelhavets strand har i flera fall prytts av rubriken “Shame”, skam, och Westerholm undrar vilka det är avsändaren
av budskapet menar ska skämmas – är det vi EU-medborgare i största allmänhet som inte öppnat våra hjärtan och plånböcker tillräckligt mycket? Är det
Schengens och Dublinförordningens ingenjörer, Syriens president al Assad, de muslimska IS-terroristerna, människosmugglarna, Aylans pappa som inte såg
till att sonen hade flytväst och som enligt vissa uppgifter genom vårdslöshet orsakande att båten slog runt?

Media verkar anse att vi inte får prata brett om detta, menar Westerholm, att vi förväntas begränsa diskussionen till medias påbjudna narrativ, berättelsen om
“flyktingkatastrofen” och hur detta samtal endast får leda till slutsatser om än mer kraftigt ökad utomvästlig asylrelaterad invandring till EU. Andra diskussioner
och slutsatser bör vi betrakta som omänskliga, i avsaknad av empati och respekt för alla människors lika värde, som att vi inte bryr oss om att treårige Aylan
dog på sin väg över Medelhavet.

Westerholm invänder mot detta – “ ingen vid sina sinnens fulla bruk vill se ett barn gå under i Medelhavets vågor ” slår han fast, detta oavsett vem vi anser skall
skämmas, oavsett vem vi anser bär skulden för döden på medelhavet, oavsett vilken politisk lösning vi förordar.

Westerholm är också kritisk till medietystnaden kring de asylrelaterade morden på Carola och Emil på IKEA-varuhuset i Västerås. Ingen analys kring
orsakerna till dessa mord har förekommit i allmänmedia, inga diskussioner kring hur vi ska förhindra fler sådana mord i framtiden. Detta trots att dessa mord
enligt Westerholm är “den andra sidan av myntet”, en annan effekt av allvarliga missförhållanden i hanteringen av den asylrelaterade utomvästliga
massinvandringen till Europa.

Det är berättelsen om personer som tar till våld och – genom bristfällig riskbedömning i asylprocessen – ges möjlighet till detta för att ge utlopp för sin
frustration över att inte ha fått det åtråvärda permanenta uppehållstillståndet i Sverige, i det aktuella fallet beroende på att mördaren redan hade
uppehållstillstånd i ett annat EU-land och hur oskyldiga svenskar får plikta med sina liv för detta.

Även här ser Westerholm “andra narrativ och berättelser som inte får berättas ” och anser att vi bör ställa oss frågan om varför vi tillåter att Aylans släckta liv så
oförblommerat exploateras av olika krafter och media samtidigt som orsakerna till varför Carolas och Emils liv släcktes inte anses värt att berätta om, inte
anses vara en berättelse som tillför något. Westerholm skriver:

Gärningsmannens historia redovisas summariskt. I förbifarten. Närmast som i en bisats. Sedan släcks den. Efter ett par dagar är det som hände

på Ikea en icke-historia. Näringsministern åkte pliktskyldigast förbi men sedan var det som det aldrig hänt. […] Det finns ingen bild finns som kan

flimra förbi. Ingen som skriker ut ”Shame” i vanmakt, ilska, sorg eller desperation. […] Det finns ingen bild. Det blev aldrig en berättelse. Det

hände aldrig.
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Hatmedias vinklade verklighetsbeskrivningar ifrågasätts

MAINSTREAM-MEDIAS MANIPULATIONER Stora delar av svensk mainstream-media styrs – trots att man

utger sig för att bedriva objektiv, saklig nyhetsförmedling – av en politisk agenda. Den svenska

journalistkåren är som bekant starkt vänstervriden, vilket i stor utsträckning färgar även den förment

objektiva nyhetsrapporteringen. I ett par aktuella mediekritiska granskningar avslöjas en del av de knep

mainstream-media använder för att vinkla nyhetsförmedlingen och påverka den allmänna opinionen i den

riktning man önskar.

I den näringslivsanknutna, liberala tankesmedjan Timbro ingår något man kallar Timbro Medieinstitut (TMI), vars
syfte är att bedriva mediekritik och lyfta fram perspektiv som man anser saknas i de etablerade massmedierna. I
en nyligen publicerad artikel  visar TMI hur SVT regelbundet låter politiska och fackliga aktivister på vänsterkanten
uttala sig i nyhetsreportage, under täckmanteln att de är “vanliga människor” som drabbats av det problem som tas
upp i det aktuella reportaget.

Den vedertagna dramaturgin för kortare nyhetsreportage i TV föreskriver att någon “vanlig människa” ska
intervjuas om hur han/hon påverkats av den förändring eller det problem som skildras. Om man t.ex. gör ett
reportage om en företagsnedläggning är det kutym att intervjua någon av de anställda som kommer att förlora
jobbet. Om ett nyhetsreportage handlar om ändrade arbetsrutiner inom äldrevården brukar både någon
undersköterska “på golvet” och någon av de åldringar som tas om hand intervjuas.

Valet av vilka “vanliga människor” som ska intervjuas, och vilka av dessa människors åsikter som ska lyftas fram,
kan förstås vara avgörande för hur ett reportage kommer att uppfattas av tittarna. Låt oss t.ex. tänka oss att
journalisten som gör reportaget om företagsnedläggningen vill förmedla en bild av en bygd i kris, av människor
som är uppgivna och tappat framtidstron, och av ett samvetslöst storföretag som i jakt på kortsiktiga vinster struntar i att hundratals människor förlorar sitt
uppehälle. I så fall funkar det naturligtvis inte att lyfta fram en intervjuperson som glatt säger: “Det var ärligt talat riktigt skönt att bli av med det där skitjobbet.
Det var både trist och dåligt betalt. Nu ska jag äntligen förverkliga min dröm om att starta eget.”

För en journalist som bygger sin rapportering på en politisk agenda och på förhand bestämt sig för att skildra en händelse ur ett visst perspektiv blir det alltså
viktigt att finna intervjupersoner som bekräftar det på förhand valda perspektivet.

Det TMI upptäckt är att Sveriges Television i nyhetsprogram som t.ex. Aktuellt och Agenda vid flera tillfällen intervjuat personer som framställts som “vanliga
människor”, men som i själva verket varit politiskt eller fackligt aktiva. Timbro Medieinstitut uppger att de funnit sju exempel på denna typ av oetiskt och
oseriöst agerande från SVT-journalister under en tvåårs-period (september 2013 – september 2015). Här följer några exempel:

Den 23:e januari 2014 rapporterade SVT om kritik mot hamburgerkedjan Max på sociala medier. SVT berättade inte att den som låg bakom

Facebook-sida var andraredaktör på SSU:s tidning Frihet.

Den 2:a november 2014 intervjuade Agenda en veterinär som oroade sig för konsekvenserna av handelsavtalet mellan USA och EU. Vad

redaktionen inte berättade var att veterinären även var riksdagskandidat för miljöpartiet, vilket tidningen Expressen uppmärksammade.

Projektledaren Mikael Petterson beklagade detta i ett mail till TMI och bekräftade att man brustit i bakgrundskollen. “Vi missade tyvärr denna

uppgift, vilket vi inte borde gjort.”, skrev han.

Den 20 november 2014 intervjudes en ung kvinna i Aktuellt som vittnade om hur svårt det var att få en fast anställning och hur otryggt det

kändes att ha en visstidsanställning. På Twitter var det dock flera som reagerade på att kvinnan även var aktiv inom Vänsterpartiet (Ung

Vänsters fackliga utskott) och fackförbundet Handels. SVT fick återigen backa och programledaren Nike Nylander twittrade att personkollen

skulle bli bättre.

Svenska Dagbladets Maria Ludvigsson tar upp TMI:s granskning i ett ledarstick. Hon skriver bland annat:

SVT börjar få rutin på att presentera politiska aktivister som ‘vanlig ungdom’ eller ‘vem som helst på gatan’. Men hur svårt kan det vara att ta

reda på om någon med ett vokabulär som en utrerad Marxist möjligen har något slags politiskt engagemang? Ställ frågan!

* * *

“Preference falsification” (“falska preferenser”) är ett begrepp som skapades i mitten av 1990-talet, av ekonomen och statsvetaren Timur Kuran. Med
begreppet avses tanken att människor i allmänhet ger uttryck för åsikter som de tror är socialt accepterade, vilket innebär att människor ibland döljer vad de
verkligen tycker. Detta kan leda till felaktiga föreställningar om den allmänna opinionen.

Timur Kurans teori har bland annat använts för att förklara kommunismens fall i Östeuropa. Det såg länge ut som om kommunistregimerna i exempelvis Sovjet
och DDR hade relativt stort folkligt stöd, och det verkade osannolikt att dessa regimer skulle falla. Men när fallen väl skedde gick det väldigt snabbt. Sannolikt
hade alltså stora delar av befolkningarna i dessa länder länge varit mycket negativa till de styrande politikerna och det kommunistiska förtrycket. Men
missnöjet syntes i mycket liten utsträckning, eftersom ytterst få vågade ge uttryck för sitt missnöje offentligt.

I en gästkrönika på debattsajten “Det goda samhället” visar Nils-Olov Johnson hur “preference falsification”-teorin kan användas för att förklara delar av den
svenska debatten och opinionsbildningen kring asylmottagning. Johnson visar hur mainstream-media försöker uppfostra den svenska allmänheten att ha de
“rätta”, politiskt korrekta åsikterna om asylmottagning. Därpå görs opinionsundersökningar som – föga förvånande – visar att en del människor ger de politiskt
korrekta svar de lärt sig att de ska ge. Vad dessa människor egentligen tycker kan förstås vara något helt annat.

Nils Olov Johnson ger bland annat följande exempel:

Under senare tid har två artiklar publicerats, en i SvD och en i Aftonbladet, vilka tillsammans på ett pedagogiskt sätt illustrerar problemet. Först

mäter SIFO åsiktsfördelningen i befolkningen, sedan hamrar media under några dagar in att den ena åsikten (fler flyktingar) är önskad och den
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Internationell media belyser Sveriges mångkulturella våldtäktsproblem

MEDIA / INVANDRING  Som många av oss redan vet ligger Sverige i världstoppen vad

gäller våldtäkter, en bieffekt av massinvandring från Mellanöstern och Afrika.

Internationell media uppmärksammade nyligen åter igen detta fenomen.

En kvinnlig skribent som nyligen besökte Sverige beskriver hur hon med egna ögon

beskådade det hon beskriver som det “nya Sverige”. Det tog inte många sekunder efter att

hon klivit av tåget i Malmö förrän hon observerade män med arabiskt utseende som

trakasserade en joggande svensk kvinna mitt på öppen gata. De arabiska männen

blockerade den svenska kvinnans väg, gapade och skrek och masserade sina könsorgan

mitt framför henne.

Skribenten påpekar att hon kritiserats på grund av att hon belyst gärningsmännens

ursprung men att det inte förändrar verkligheten eftersom gärningsmännen var just från

Mellanöstern.

Hon understryker vidare att Sverige numera är Europas våldtäktscentrum, vilket hon har

helt rätt i. Hon nämner även att hela Europa har ett utbrett våldtäktsproblem orsakat av

muslimsk massinvandring men att till exempel Norge och Danmark till skillnad från Sverige i alla fall erkänner orsaken bakom våldtäktsepidemin. Faktumet att

100 procent av Oslos överfallsvåldtäkter under en längre tid begicks av icke-västliga invandrare, framförallt muslimer, klargörs även i artikeln.

Skribenten beskriver också då hon anlände till Malmö centrum och en pro-palestinsk demonstration pågick där många judehatande islamister

sannolikt närvarande. Islamister, vilket skribenten understryker, är vanligt förekommande i det “nya Sverige”.

Med tanke på att Malmö har enorma problem med muslimsk antisemitism, vilket såväl SVT Uppdrag granskning, olika internationella medier samt USA:s

president Barack Obama uppmärksammat och rapporterat om, har skribenten helt rätt i sitt resonemang kring islamister och demonstrationen.

Europa och framförallt Sverige beskrivs utomlands i allt mer negativa termer på grund av massinvandringen från Mellanöstern och Afrika och i synnerhet av

muslimer. Det är bara svensk media som fortsätter att förneka denna verklighet utan rapporterar att allt är frid och fröjd trots alla vidrigheter som sker på

svenska gator och torg.

Den alltmer massiva och helt okontrollerade invandringen från Mellanöstern och Afrika där muslimska män utgör den stora majoriteten av migranterna, lär

knappast bidra till att det enorma problemet med våldtäkter i Sverige minskar.

Samtidigt som den massiva invandringen av muslimska män sker så ökar även utvandringen av svenskar som av olika skäl väljer att fly landet. Framförallt

kvinnor utvandrar i allt större antal. Svenska kvinnor byts alltså ut mot muslimska män i Sverige i en allt snabbare takt.
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Tidigare SVT-ordförande: “Tvinga medborgarna betala för ännu mer media som de inte vill

ha”

TVÅNGSFINANSIERAD MEDIA I ett utspel på DN Debatt föreslår den tidigare S-politikern och SVT-

ordföranden Lars Engqvist att kommersiell allmänmedia ska kunna krypa in under Public Service-

paraplyet vars budget i samband med detta skall utökas rejält. Kontentan av Engqvists förslag är att

samhället bör tvinga medborgarna att betala för ännu mer av medieutbud som de inte vill ha.

Engqvists debattinlägg föranleds av att kommersiell media startat en egen utredning om Public Service där
utgångspunkten är att SVT och SR slår undan benen för kommersiell media genom konkurrerande
medieinitiativ. Engqvist menar dock att detta är feltänkt – mediekrisen beror inte på SVT och SR utan på helt
andra saker. Så långt har Engqvist rätt, även om han inte nämner den stora flykten från PK-media till
alternativmedia och det svenska folkets rekordlåga förtroende för en journalistkår som agerar förmyndare,
censorer och maktens lakejer.

Bakom Engqvists förslag att tvinga svenskarna att vid sidan av SR och SVT betala för ännu fler medier av
detta slag ligger dock just att han vill stoppa en utveckling där medborgarna gör aktiva medieval, säger nej till
att betala för att degraderas av folkföraktande journalister och säger ja till alternativa medieinitiativ som visar
läsarna respekt. Faktum är att Engqvist delvis slår in öppna dörrar eftersom flera stora medieaktörer, vid sidan
av kritiken mot konkurrensen från SR och SVT själva har föreslagit att de ska få del av Public Service-pengar
eller ett kraftigt utvidgat presstöd för att kunna fortsätta leverera en produkt som allt färre efterfrågar.

Det kan förstås tyckas paradoxalt att marknadsaktörer föreslår totalitära socialistiska medielösningar men i ett medieklimat där självaste Pressombudsmannen
förordat att pressfriheten inskränks för dem som skriver “fel” saker, bör man inte förvånas över utspel av nyss nämnda slag. Bakom en fasad av prat om
demokrati döljer sig i Engqvists text dess motsats, nämligen en vilja att stoppa obekväma medieröster och konsolidera medias symbios med makten
ytterligare så att medborgarna hålls i okunnighet och inte informeras om sådant som kan få dem att rösta “fel”.

I syfte att inte skrämma världens redan hårdast beskattade folk för mycket föreslår Engqvist att utvidgad statsmedia ska finansieras genom beskattning av
Google och Facebook. Några realistiska idéer om hur det ska gå till har inte Engqvist. Sannolikt tror han inte själv på det.

Det viktiga för Engqvist är att säkra propagandamedias fortsatta existens. När finansiering på det sätt Engqvist spekulerar i faller, finns redan strukturen på
plats och Engqvist förutsätter då att projektet inte kommer att stoppas av en sådan detalj som att det i stället blir de svenska skattebetalarna som får stå för
notan. Om det knorras kan man alltid slå på stora trumman om att det vore ett hot mot demokratin att inte rädda medier på fallrepet.

Att alternativmedier skulle få del av de nya public service-pengarna för att skapa en ökad mediebredd i ordets rätta bemärkelse finns sannolikt inte på kartan.
Mot sådana medier talas det i stället om inskränkningar i pressfriheten och rentav totalförbud. De förslag som nu diskuteras har samtliga syftet att slå vakt om
åsiktskorridoren och det vänsterliberala etablissemangets makt.
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Avpixlats utsände intervjuad i åländsk media

ÅLAND / VAL Som Avpixlat tidigare rapporterat, tog det invandringskritiska partiet Åländsk Demokrati ett mandat i det åländska valet. Avpixlats Jan
Sjunnesson var på plats för att bevaka valet och detta väckte visst intresse hos åländska media. Jan Sjunnesson intervjuas ovan av reporter från
Tidningen Nya Åland.

Relaterat

Mandat till nytt invandringskritiskt parti i åländska valet
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Kraftig ökning av anmälningar mot gammelmedia från Sverigevänner

Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

GAMMELMEDIAS FÖRFALL För Avpixlats många hundratusentals läsare är det inte någon nyhet att traditionell media missköter sitt uppdrag, är

svårt vänsterliberalt infekterad och systematiskt ljuger, censurerar och vinklar sin nyhetsrapportering på ett sätt som syftar till att hålla

medborgarna i okunnighet, uppfostra dem till “rätt” åsikter och, framför allt, se till att det multikulturalistiska massinvandringsexperiment som nu

havererat fullständigt kan fortsätta. Alltfler svenskar väljer därför alternativa medier med en högre pressetik, medier som berättar hela sanningen

och respekterar medborgarnas intellekt och förmåga att utifrån samtliga fakta bilda sig en egen uppfattning. Alltfler svenskar använder sig nu

också av möjligheten att anmäla traditionella medier när dessa missköter sig .

Det här bekymrar pressombudsmannen Ola Sigvardsson som på senare tid gjort sig mest känd för att reducera den i de mänskliga rättigheterna inskrivna
yttrandefriheten till en nådegåva givna till svenskarna av politikerna och som kan dras in om medborgarna yttrar sig på “fel” sätt. Sigvardsson berättar att
anmälningarna mot svenska medier till Granskningsnämnden för Radio och TV, Allmänhetens pressombudsman och Journalistförbundets yrkesetiska nämnd
(YEN) ökat kraftigt sedan 2010. Framför allt är det de politiskt motiverade anmälningarna som ökar och bland dessa dominerar anmälningar från
Sverigevänner fullständigt.

Förklaringen till att just dessa anmälningar står för den stora ökningen sedan 2010 är förstås att Sverigedemokraterna det året gjorde sin entré i riksdagen och
att svenska folket därmed förväntade sig att partiet skulle bemötas med samma respekt som andra partier från media. Så har det emellertid inte blivit. Snarast
har agendajournalistiken, även på nyhetsplats riktad mot SD ökat och journalisternas missbruk av sitt uppdrag förvärrats i takt med att det parti de hatar ökat i
opinionen och redaktionernas frustration över detta tilltagit.

Ett exempel som Ola Sigvardsson själv nämner som dragit på sig många anmälningar är den uppmärksammade gängvåldtäkten på en Finlandsfärja i februari,
där media undanhöll för medborgarna att våldtäktsmännen var somalier och i stället skrev att de var svenskar, detta trots att det rörde sig om personer som
inte ens var svenska medborgare. Sigvardsson tycker att det är tur att såna anmälningar bara kan kastas i papperskorgen eftersom reglerna är skrivna så att
anmälaren oftast själv måste vara personligen och direkt drabbad av medias övertramp för att anmälan ska tas upp. Att anmäla medier för att de systematiskt
och politiserat undanhåller fakta och förvanskar sanningen tycker Sigvardsson är “missnöjesyttringar” som inte behöver tas på allvar.

Trots det kraftigt ökande antalet anmälningar har de olika granskningsorganen av nyss nämnda orsak kunna hålla nere antalet fällningar på en låg nivå. De
flesta anmälningar kan man bara strunta i. PO ser inget behov av att ändra på regelverket. Tvärtom utgör det en garant för att ge sken av att medierna
övervakas samtidigt som det egentligen i huvudsak är en kuliss som ger media legitimitet för att fortsätta missbruka sina plattformar.

Jesper Strömbäck, som är professor i journalistik och medievetenskap på Mittuniversitetet, instämmer i Sigvardssons synsätt, dvs att det mest rör sig om
populisters missnöjesyttringar som saknar substans. Att anmälningarna skulle ha fog för sig och bero på bristande journalistisk etik inom allmänmedia avfärdar
Strömbäck helt. Att alltfler medborgare vill se en annan journalistik där man behandlar det parti de röstar på med samma respekt som andra partier tycker
Strömbäck inte är något som granskningsorganen behöver bry sig om. “Det kan de ju få tycka “, säger Strömbäck om de missnöjda SD-väljarna som anmäler
“men det är inte något som granskningsorganen ska ta ställning till “.
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Ted Ekeroth (SD)

Demokratisk upplysning misstänkliggörs av media

MEDIAHETS Media gör nu sitt bästa för att beskylla Sverigedemokraterna och oliktänkande för

tilltänkta asylboenden som sätts i brand. När SD i Lund försöker upplysa kommunens invånare

om hur övriga partier försöker mörka sina planer på att uppföra fler asylboenden, utan vare sig

debatt eller att grannarna får säga sitt, försöker man dra kopplingar till bränderna.

Den politiska ledningen i Lund har tidigare gjort sitt bästa för att mörka beslut som sannolikt skulle bli

impopulära hos allmänheten, som planerna på en tiggarkåkstad.

Informeringen man sedermera tvingades göra kring Sankt Hans backar, efter SD:s överklagande,

handlade dessutom bara om en tillfällig placering av husvagnar, inget om vad det verkligen rörde sig om –

en kåkstad för hitresta tiggare. Då man nu agerar på ett liknande sätt, och struntar i bygglov och därmed

kan strunta i att informera grannarna, ville SD uppmärksamma stadens invånare på planerna.

Ted Ekeroth är ordförande för SD Lund:

Tror Lunds ledning att vi bara ska finnas oss i detta? Att de struntar i informering, tar besluten på

delegation (tjänstemän) och inte i KF?

Nej, jag ser det som vår rättighet och skyldighet att göra det vi kan för att få ut information om

detta haveri. Eftersom vi inte bor grannar med alla dessa planerade invandringsmottagningar,

måste vi nå ut till dem som bor i närheten, och det är självfallet så att det sker via Internet.

Lunds politiker skrotar reglerna för att tysta debatten, och det kan vi inte acceptera. Vi har delgivit information som är publik, offentlig och

således tillgänglig för alla. Listan över bygglovsärenden erhölls från Stadsbyggnadskontoret.

Media och politiker gör sanslösa, oärliga och genomdumma slutsatser om att vi skulle vara för mordbrand och andra dumheter.

Det skulle innebära att t.ex. Sydsvenskan också är för mordbrand eftersom de publicerade information om t.ex. Folkets Park och HVB-hemmet

för “ensamkommaden barn” som startar där. Ifall en kungörelse publiceras i Sydsvenskan, som sker ibland, är då Lunds kommun och

Sydsvenskan förespråkare för mordbrand? Ingen skulle påstå något så absurt. Men, som vanligt i ankdammen Sverige, kör vänstermedia igång

en ogenomtänkt och oärlig kampanj mot SD för att utmåla oss som genom-onda. Motsvarande epitet får alltså inte Sydsvenskan trots att de

informerat om invandringsboenden i sin tidning. Oärligheten inom PK-etablissemanget är sanslös.

Vi kommer anmäla de värsta påståenda för förtal.
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Signalementsuppgifter om efterlyst serievåldtäktsman utelämnas av media

MEDIA MÖRKAR  En serievåldtäktsman härjar i Köpenhamnsområdet . Under de senaste månaderna

har tio unga danska kvinnor överfallits och utsatts för våldtäktsförsök av vad polisen tror är en och

samma man. När nyheten återrapporteras av Sydsvenskan på den politiskt korrekta sidan sundet , har

dock vissa signalementsuppgifter om gärningsmannen fallit bort.

Danks polis har efter de många kvinnoöverfallen gått ut med en varning till alla unga danska kvinnor och de
vill även få hjälp av allmänheten med att identifiera gärningspersonen. På Sydsvenskan i Malmö anser man
dock att det är viktigare att dölja gärningspersonens härkomst än att vara polisen behjälplig och förhindra att
fler kvinnor utsätts för övergrepp.

Överfallen har skett under helgnätter i Köpenhamnsstadsdelarna Nørrebro och Østerbro och har haft samma
modus operandi. Gärningsmannen har följt efter sina offer, unga danska kvinnor, till deras port och i flera fall
trängt sig in i deras lägenheter. I andra fall har övergreppen skett utanför fastigheten. Några av fallen
betecknas som rena våldtäktsförsök och i flera fall har det förekommit inslag av misshandel. Andra övergrepp
har varit något lindrigare där mannen försökt tilltvinga sig kyssar av offret.

Överfallen började i mitten av juni och trenden är att de ökar. Bara den 1 november rapporterades fem
överfall som polisen tror har utförts av samma gärningsperson.

Av dansk polis och media beskrivs gärningspersonen som en man i 25-35-årsåldern med Mellanösternutseende som färdas på cykel. I Sydsvenskans
rapportering har dock uppgifterna om mannens härkomst utelämnats, vilket naturligtvis gör det betydligt mindre troligt att allmänheten kan vara polisen
behjälplig med tips och iakttagelser och i sin tur innebär en ökad risk för att fler kvinnor utsätts för mannens våld.

Enligt Sydsvenskans postmarxistiska pressetik är dock gärningspersonen att betrakta som offret i sammanhanget eftersom han anses tillhöra en “utsatt grupp”
medan de danska kvinnor som utsatts för brotten enligt samma analys tillhör en “privilegierad grupp”. Tilltaget är också ett uttryck för ett läsarförakt där man
förutsätter att läsarna inte har intellektuell förmåga att själva avgöra vilken information som är relevant och vilka slutsatser man ska dra utifrån informationen.
Enligt Sydsvenskans elitistiska diskurs måste folket hållas i okunnighet. Endast journalister med rätt partibok bör få tillgång till fullständig information.
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Jonas Westman / Niklas Strömstedt

Sveriges Radio spelar Niklas Strömsteds hatlåt mot SD och alternativmedia

HATARTISTER Som Avpixlat tidigare uppmärksammat, kidnappade artisten Niklas

Strömstedt i lördags underhållningsprogrammet “Så mycket bättre” i TV4 för att

sprida hets och hat mot Sverigedemokraterna och alternativa medier. Från förment

sakliga och opartiska Sveriges Radio meddelar man nu att man ska vara TV4 och

Strömstedt behjälpliga med att propagera mot parlamentarisk demokrati och

pressfrihet.

I Ace of Base-låten som fått ny torftigt nödrimmad svensk text av Niklas Strömstedt kallas

Sverigedemokraterna för en “järnrörsliga med trollsvans” och alternativmedier som Avpixlat

och Fria Tider pekas ut som nazister. Strömstedt hävdar också i texten att vi svenskar “haft

tur” som hittat “lyckolandet” Sverige när verkligheten är att det inte har ett dugg med tur att

göra utan om att det svenska samhället är ett resultat av generationer av svenskars

mödosamma samhällsbygge, ett nationsbygge som sju av åtta riksdagspartier nu i ett allt

raskare tempo håller på att rasera.

Jonas Westman, som är chef för musikläggningen på Sveriges Radio, ser dock inga problem

med att ett Public Service-bolag spelar en låt som propagerar mot politiska partier och pressfrihet som är grundpelare i ett demokratiskt samhälle – värderingar

som Sveriges Radio enligt demokratiparagrafen i Radio- och TV-lagen har ett särskilt ansvar att slå vakt om. Westman bagatelliserar textens innehåll

beträffande vad som sägs om SD och de delar som handlar om alternativa medier låtsas han överhuvudtaget inte om.

Nyligen var det regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin och den vänsterextrema boulevardtabloiden Aftonbladets

ledarskribent Anders Lindberg som släpptes fram i Public Service för att oemotsagda hetsa mot och sprida desinformation om Avpixlat. Sveriges Radio har

även ägnat sig åt dylikt på eget initiativ vid flera tillfällen.

På Avpixlats redaktion har vi emellertid förtroende för medborgarnas intellekt och är övertygade om att var och en som hör Avpixlats varumärke nämnas i SR

eller SVT och själva bemödar sig om att gå in på sajten och ta del av det redaktionella innehållet inser att Avpixlat står för högkvalitativ nyhetsförmedling och

opinionsbildning. Smutskastning av det här slaget slår i stället tillbaka mot förtroendet för Public Service när medborgarna inser vilken vulgärjournalistik dessa

medieaktörer ägnar sig åt.

Motsvarande gäller förstås den som tar sig tid att läsa Sverigedemokraternas partiprogram. Det gynnar heller knappast Niklas Strömstedts artistkarriär att

förknippas med hets och hat mot oliktänkande och mot grundläggande demokratiska institutioner som flerpartisystem och pressfrihet.

Relaterat

Niklas Strömstedt sjöng om Avpixlat
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Miljardförluster för alltmer impopulär vänsterliberal nyhetsmedia

SJÄLVMORDSMEDIA Alltfler svenskar överger nu vänsterliberal pappersmedia i protest mot en

förljugen censurerad nyhetsförmedling och ett läsarförakt man inte längre vill betala för när andra

alternativ finns. Detta har i sin tur medfört att företagen finner gammelmedia allt mindre attraktiva att

annonsera i. Reklamintäkterna till nyhetsjournalistiken har de senaste sex åren sjunkit med 25

procent, i reda tal tre miljarder kronor. Det visar en färsk studie.

Omsättningen på reklammarknaden totalt har inte minskat särskilt mycket. Men annonsörerna väljer idag
andra kanaler än maktens trogna och politiskt korrekta megafoner i gammelmedia. Något uppvaknande och
självrannsakan kan trots detta inte skönjas hos medierna om att läsarna kanske borde mötas med respekt
och fullständig information, i stället för förmynderi och pekpinnar.

Lars Truedson, som är föreståndare för Institutet för mediestudier och producent för Medierna i Sveriges Radio P1 tycker att utvecklingen är oroväckande
eftersom möjligheterna att fortsätta hålla medborgarna indoktrinerade minskar i takt med att intäkterna går ned parallellt med att alternativmedia växer. Själv
sitter han dock förhållandevis säkert än så länge eftersom Public Service som ju tvångsfinansieras och inte är beroende av annonsintäkter inte påverkas på
samma sätt.

Dock väljer alltfler svenskar efter ett beslut i domstol bort TV-licensen och tittar via dator, surfplatta och mobil i stället för på traditionellt TV, då detta inte är
licenspliktig utrustning och dessutom för många är ett bekvämare sätt att titta. Vi kan därför inom kort förvänta oss antingen att tvingas betala TV-licens om vi
har en dator eller smart telefon alternativt att public service förvandlas till stats-TV fullt ut genom att TV-licensen slopas och medborgarna i stället tvingas
finansiera den vänsterliberala indoktrineringen via skattsedeln.

Det pågår även en medieutredning under ledning av extremt SD- och alternativmediefientliga Anette Novak, tidigare chefredaktör på Norran, som bland annat
för några år sedan anklagade Avpixlats redaktion för att ha uppmanat läsarna att våldta Norrans luciatåg. Regeringens samordnare mot våldsbejakande
extremism, Mona Sahlin, var alltså inte den första att rikta bisarra och grundlösa anklagelser mot alternativmedia när hon för någon vecka sedan påstod att
Avpixlat uppmanat läsarna att gå ut och bränna ned asylboenden.

Anklagelserna ska ses som ett uttryck för den tilltagande frustration som nu råder inom mediaetablissemanget där man stadigt förlorar mark till alternativmedia
och frånhänts det monopol på nyhetsförmedling och verklighetsbeskrivning man tidigare hade. Den lösning som etablissemanget nu ser på problemet är att
staten nu går in och finansierar gammelmedia och genom ett särskilt smakråd ser till att medier som rapporterar och opinionsbildar utanför den vänsterliberala
åsiktskorridoren inte kan få presstöd.

Dessa förslag från medieutredningens preliminära rapport har Avpixlat rapporterat om tidigare men får med största sannolikhet anledning att återkomma till
igen.

– Dagspressen hade för några decennier sedan monopol och en märkligt gynnad ställning, deras unika roll kommer knappast tillbaka, säger

Lars Truedson uppgivet i en kommentar till den aktuella studien som utgör en del av Institutet för mediestudiers årsrapport.
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Kanadensisk media berättar om bidragsjagande syriska lyxmigranter i Sverige

KANADA / KLARTEXT  Som Avpixlat rapporterat om otaliga gånger är många syriska ”flyktingar” som kommer till Sverige egentligen inte flyktingar

utan ekonomiska migranter som endast jagar en bättre tillvaro. Nu har även kanadensisk media rapporterat om detta i samband med att man

uppmärksammar det kanadensiska folket på att de 25 000 syrier som landet ska ta emot absolut inte tillhör samma sorts migranter som söker sig

till Sverige.

Internationell media har under senare tid regelbundet visat fram Sverige som ett skräckexempel inom migrationsområdet och kanadensisk media
uppmärksammar nu att syrier som söker sig till Sverige egentligen inte är flyktingar utan migranter med pengar i fickan som söker sig till det land som delar ut
mest bidrag och ”gratis” utbildning. De konstanta klagomålen på svensk mat och långsamt Internet på asylboenden är bara ett av många tecken på att
migranterna inte är genuina flyktingar.

Kanada har lovat att ta emot 25 000 flyktingar från Syrien. Matthew Fisher, journalist för en stor kanadensisk tidning, reste till flera länder i Europa och
samtalade med syriska migranter. Fisher konstaterar att de syrier han samtalade med öppet erkände att de redan har pengar och kan betala smugglare och
att deras resmål var Sverige eftersom de ekonomiska förmånerna här är bäst. Även Tyskland omnämndes som en förmånlig ekonomisk destination. Länder
såsom Polen, Frankrike, Italien och Ungern ratades bland syrierna eftersom dessa länder inte delar ut tillräckligt med pengar och andra förmåner.

Fisher förklarar vidare att de migranter som Kanada ska ta emot är den raka motsatsen till de Sverige släpper in eftersom de tillhör de ”fattigaste av de
fattigaste”, alltså de som sitter fast i flyktingläger i närområdet och inte har pengar att betala smugglare för att ta sig till Europa – samma människor som
Sverige helt vänt ryggen till som ett resultat av en kapad biståndsbudget till förmån för att finansiera lyxmigranternas liv som bidragstagare i Sverige.

Fisher påpekar även förnuftigt, till skillnad från svensk media, att de syriska migranterna kommer att vara svåra att integrera i det kanadensiska samhället på
grund av skillnader i kultur, kunskaper, språk och utbildning. Om de dessutom är anhängare av islam kommer det naturligtvis att bli ännu svårare att integrera
dem i Kanadas värderingar då islam går stick i stäv med västerländska och demokratiska kanadensiska värderingar.

Bland dessa 25 000 migranter kommer Kanada dessutom att prioritera småbarnfamiljer och äldre syrier samt undvika ensamma unga, vapenföra män
(“ensamkommande barn”) i syfte att minska risken att terrorister slinker in under förespegling att vara flyktingar. Europa har sannolikt fungerat som
skräckexempel i den frågan för Kanada, inte minst den senaste veckan. Migranterna kommer även att genomgå hårda säkerhetskontroller.

Det visar sig nu alltså att den nya kanadensiska liberala regeringen med Justin Trudeau som premiärminister ligger betydligt närmare Sverigedemokraterna
vad gäller migrationspolitik, med mycket begränsade volymer samt ordning och reda, än något annat svenskt riksdagsparti då alla andra partier länge förkastat
den typen av förnuftig migrationspolitik.
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Tashfeen Malik

Muslimer kränkta över att kvinnliga terroristens ansikte visas i media

MUSLIMSK KRÄNKNING Att muslimer upplever sig kränkta för både det ena och det andra är

välkänt. Det senaste exemplet på detta är muslimer som känner sig kränkta över att den

kvinnliga San Bernardino-terroristens ansikte visats i media eftersom detta inte är att visa

respekt för terroristen, enligt en producent för Al Jazeera samt kvinnans familjs advokat.

När man inte trodde att muslimer kunde vara mer lättkränkta bevisas omedelbart motsatsen. I kölvattnet
av terroristdådet i San Barnardino, då amerikansk media visade ansiktsbild på av den kvinnliga
terroristen Tashfeen Malik, upprördes en producent för Al Jazeera, Hashem Said, över att amerikansk
media inte respekterade terroristens integritet som muslim. Said bad dock senare om ursäkt när han
insåg hur opassande hans uttalande var i sammanhanget.

Dock var Said inte den enda som kränktes av detta. Även familjens advokat påpekade att Malik normalt
bar heltäckande burka och att amerikansk media kränkte familjen genom att visa bilder på henne där
ansiktet syns. Istället borde media visat bilder av Malik där hon var iförd burka. Uppenbarligen ogillade
familjens advokat att media visade terrorismens rätta ansikte.

I kölvattnet av ett stort terroristdåd där minst 14 människor dog och minst 21 skadades är det enligt vissa
muslimer viktigare att reagera på att känna sig kränkt när västerländsk media åberopar yttrandefriheten
i sin rapportering av dådet istället för att tillmötesgå muslimska krav, även när det som i det här fallet
handlar om en person som mördat ett stort antal människor i ett terrordåd.
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Svidande kritik i amerikansk media mot Hillary Clinton efter lögn om Trump

Foto: U.S. Department of State

POLITIKERLÖGNER Under den senaste demokratiska presidentkandidatsdebatten gjorde Hillary Clinton ett suspekt uttalande om sin

republikanske rival Donald Trump. Uttalandet faktagranskades omedelbart och det visar sig att Hillarys påstående var en ren lögn.

Under lördagens demokratiska presidentkandidatsdebatt påstod Hillary Clinton att IS använder Donald Trump i sina propagandafilmer i syfte att rekrytera
jihadister och IS-krigare. Vänsterliberal mainstreammedia som generellt gillar Hillary och ogillar Trump anlitade oberoende faktagranskare som granskade
påståendet.

Varken media eller de oberoende faktagranskarna lyckades hitta någon form av bevis av en enda propagandafilm som IS släppt där Donald Trump används för
att rekrytera nya jihadister och krigare. Däremot grävde samma faktagranskare fram IS-propagandafilmer där Hillarys make och före detta president Bill
Clinton framställs som islamfientlig, likaså nuvarande president Barack Obama. Media har efter detta kritiserat Hillary för den uppenbara lögnen.

Trump har upprörts av lögnen och krävt en formell ursäkt av Clinton. Hillary vägrar dock be om ursäkt trots den uppenbara lögnen och smutskastningen av sin
politiska motståndare.

Situationen har paralleller i Sverige med SD-ledaren Jimmie Åkesson som utsätts för smutskastning av det politiska etablissemanget. Till skillnad från svensk
media som endast förstärker och adderar till dessa lögner, agerar amerikansk media hederligt och med integritet genom att exponera politiska lögner såsom
denna, även om de uttrycks av medias politiska kelgris som Hillary Clinton.

Utöver denna skandal är Hillary även under utredning av FBI för att eventuellt ha begått brottsliga handlingar som rör hennes personliga e-postserver som hon
använde under sin tid som utrikesminister istället för utrikesdepartementets dito, vilken hon enligt lag är skyldig att använda för formell kommunikation som
berör arbetet som utrikesminister.

Hillarys trovärdighet har redan ifrågasatts av många inom såväl politiken som mainsreammedia som ett resultat av FBI-utredningen. Den uppenbara lögnen om
Trump tillsammans med hennes vägran att be om ursäkt sänker sannolikt hennes trovärdighet ytterligare, inte minst bland vanliga amerikaner på gator och
torg som redan är uttrötta på det lögnaktiga politiska etablissemanget.
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Daniel Nordström

Mittmedias tidningar stänger alla kommentarsfält – har “inget till övers” för yttrandefrihet

MEDELTIDA MEDIEMÖRKER Mediekoncernen Mittmedia meddelar att de från och med onsdagen

stänger ned kommentarsfälten på samtliga av deras mediesajter. Orsaken är att man framgent

vill kunna föra ut sin massinvandringspropaganda utan att få sina argument vederlagda, sina

fakta granskade, sina lögner avslöjade och sina åsikter bemötta av läsarna.

Inom det vänsterliberala mediaetablissemanget känner man sig alltmer frustrerad, ideologiskt över
socialkonservatismens och nationalismens segertåg över Sverige och ekonomiskt över vikande
läsarunderlag. Avståndet mellan journalistkåren och verklighetens folk tillsammans med ideologiska
låsningar och en urholkad respekt för demokrati, åsikts- och yttrandefrihet har lett till en analys av den
egna mediekrisen som utmynnat i åtgärder ägnade mer att förvärra situationen än att åtgärda den, att
ännu fler svenskar söker sin tillflykt till alternativmedia där de får fullödig samhällsinformation och
behandlas med respekt.

Bland dessa åtgärder utmärker sig sådant som att överge konsekvensneutralitet, pressetik och
yrkesheder till förmån för propaganda, censur och lögner och att ersätta respekt för läsarnas intellekt
och demokratiska rättigheter med läsarförakt, pekpinnar och förmynderi. Den inkludering av läsarna och
medborgarna i det journalistiska uppdraget som man till att börja med hyllade och omfamnade skruvas
nu tillbaka i en tilltagande exkludering som man dessutom försöker legitimera med att spotta sina läsare
rakt i ansiktet genom att kalla dem för rasister.

I spetsen för detta folkförakt har inom mediekoncernen Mittmedia den hårt vänstervridna tidningen
Arbetarbladet under ledning av chefredaktör Daniel Nordström sedan tidigare utmärkt sig. Bland annat har man tagit policybeslut om att aldrig skriva om
Sverigedemokraterna utan att lägga till prefixet “rasistiska”. Tidningen har också tagit beslut om att helt neka Sverigedemokraterna annonsutrymme.

Det är också Nordström som nu varit instrumentell i att driva igenom en nedstängning av kommentarsfälten, inte bara i den egna tidningen utan i alla
koncernens arton mediesajter  som bl.a. innefattar Sundsvalls Tidning. Falu-Kurien, Borlänge Tidning, Dala-Demokraten, Dalarnas Tidning, Östersunds-
Posten, Gefle Dagblad. Det kan i sammanhanget nämnas att Daniel Nordström profilerat sig som så extremt vänstervridet partisk och osaklig att t o m
Sveriges Radio ansåg sig nödsakade att stänga av honom från sina uppdrag inom koncernen  i valtider.

Nordström sticker inte under stol med att tilltaget att exkludera läsekretsen från den offentliga politiska debatten beror just på att de har “fel” åsikter, bl.a. är
kritiska till Sveriges extrema massinvandringspolitik och tilltagande islamisering. På sin blogg i Arbetarbladet kallar Nordström alla som inte tycker som han
själv för “främlingsfientliga krafter” och “hatiska nättroll“. De censurmetoder som Mittmedia nu tillgriper beskriver Nordström på nyspråk som “ en förändring i

läsardialogen“.

Nordström hävdar att han tycker att det är viktigt att få vara anonym – om man har “rätt” åsikter: “ Det kan till exempel handla om människor som är rädda för

repressalier om de uttrycker sig offentligt. Dessa bör få komma till tals i en väl fungerande demokrati“, skriver Nordström på sin blogg.

Motsvarande gäller däremot inte socialkonservativa och nationalistiska personer som känner ett behov av att få uttrycka islam- och massinvandringskritik
anonymt i rädsla för de repressalier sådant idag ofta medför i Sveriges närmast DDR-liknande klimat. Dessa personer har Nordström “inget till övers för“. De
anser han tvärtom ska hackas och hängas ut och skrämmas till tystnad av Nordströms kompisar i vänsterextrema, våldsbejakande och brottstyngda
organisationer som Researchgruppen.

I stället för kommentarsfält ska Mittmedias tidningar framgent med jämna mellanrum anordna chattar där man kan styra ämnesvalet och vilka åsikter man
släpper igenom. På så vis vill man bygga upp en kuliss av att man värnar demokrati och offentlig debatt – så länge man kan styra och begränsa den så att den
inte kliver utanför åsiktskorridorens ramar.

Det kan i sammanhanget förtjäna att nämnas att Mittmedias tidningar erhåller mångmiljonbelopp från skattebetalarna i form av presstöd. Bara Arbetarbladet
där Daniel Nordström är propaganda-ansvarig höstar varje år in runt 20 miljoner kronor i presstöd.

Relaterat

Arbetarbladet nekar SD annonsplats inför extravalet
“Därför kallar vi SD för ett rasistiskt parti”
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Sakine Madon bekräftar: media mörkar för att inte gynna SD

MÖRKLÄGGNINGSMEDIA Den liberala debattören och journalisten Sakine Madon bekräftar i en krönika i Expressen att det finns fog för den kritik

som från alternativmediehåll riktats mot gammelmedia beträffande mörkläggning av invandringspolitikens baksidor i syfte att inte gynna SD. Ett

flertal journalister har, efter ett upprop från Madon i sociala medier, hört av sig till henne och vittnat om att detta är ett strukturellt fenomen på

landets medieredaktioner. 

Efter att det framkommit att omfattande sexuella trakasserier mörklagts på grund av att begåtts av utomvästliga invandrarungdomar mot svenska tjejer och att
en ärlig rapportering skulle gynna Sverigedemokraterna, bedriver framför allt utpekade medier en intensiv skadebegränsning. Dagens Nyheter matar i en
panikartat strid ström ut dementerande texter på såväl nyhets- som åsiktsplats.

Man försöker flytta över hela skulden för mörkläggningen på polisen och historierevisionistiskt framställa sig som en del av avslöjandet i stället för den
medbrottsling man i själva verket varit. DN delegerar också till mindre aktörer inom koncernen, som Kit, att bedriva förminskande smutskastningsjournalistik av
boulevardtabloidkaraktär mot personer bakom de alternativmedier som grävt fram och rapporterat de för DN komprometterande uppgifterna – en sorts
journalistik som DN själv pga sin självbild som finmedia inte vill besudla sina händer med.

Jesper Strömbäck, namnkunnig professor i medie- och kommunikationsvetenskap, har kallats in för att i kraft av sin auktoritet men mot bättre vetande ge DN
eldunderstöd genom att hävda att allt tal om att medier mörklägger och vinklar i syfte att inte gynna Sverigedemokraterna skulle vara rena konspirationsteorier.
Enligt Strömbäck, som det senaste decenniet tycks ha levt i en skyddad bubbla långt från verkligheten, är media strikt konsekvensneutral i sin rapportering och
lägger inga andra aspekter på urval än rent nyhetsvärderande sådana.

Den liberala debattören och journalisten Sakine Madon ställer sig dock på alternativmedias sida och skriver i sin senaste krönika i Expressen att
mörkläggningskritiken mot media faktiskt har fog för sig. Det är ingen foliehattsteori. Hundratusentals svenskar byter inte från gammelmedia till alternativmedia
därför att de lider av hjärnspöken utan på grund av att de upptäckt att gammelmedia på en rad områden ägnar sig åt politisk censur och förmynderi, förminskar
och föraktar läsare och tittare i stället för att respektera deras förmåga att självständigt bearbeta en allsidig och fullständig nyhetsinformation. Just DN:s
omtalade mörkläggning bekräftas också från det norska Journalistförbundet  medan det svenska tiger.

Madon som har vida och djupa försänkningar inom mediaetablissemanget vittnar om hur hon i samtal med åtskilliga kollegor fått berättat för sig om problem
med att rapportera konsekvensneutralt om exempelvis invandring och integration. Man känner pressen på sig från överordnade att bara lyfta fram positiva
uppgifter och gärna också överdriva dessa och krav på att undertrycka och utelämna allt negativt som bekräftar Sverigedemokraternas bild av det svenska
massinvandringssamhället. “Detta är superkänsligt” berättar en erfaren journalist för Madon.

Så känsligt är det att vederbörande endast törs berätta detta för Madon i förtroende och skydd av anonymitet. När Madon nyligen gick ut och ställde följande
fråga i sociala medier: “Ni som jobbat som/är journalister. Har ni varit med om att redaktionen velat tona ner eller undvika ämnen pga ’kan gynna sd’? “, då var
det nästan ingen som tordes svara jakande, även om undantag finns, t ex namnkunnige journalisten PM Nilsson som kort och koncist svarade “ja”. Däremot
hörde många av sig privat till Madon och förmedlade en närmast motsatt bild, dvs att det är vanligt förekommande att frågeställningen om något kan gynna SD
tillåts avgöra vad man väljer att skriva och inte skriva.
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Drevet mot Sakine Madon efter avslöjanden om medias mörkläggningar

KRÖNIKA Sakine Madon följer i en ledare i Expressen på fredagen upp den kritik mot en utbredd mörkläggningskultur på landets medieredaktioner

som hon berättade om i en kolumn för några dagar sedan. Efter att hon gick ut med vittnesmål om tingens (o)ordning i det svenska

medielandskapet har Madon varit fritt villebråd i sociala medier för journalistskråets näthatare.

Det har för många länge varit ett etablerat faktum att den som vill veta hela sanningen om skeenden i samhället inte kan nöja sig med att läsa vänsterliberal
allmänmedia utan måste komplettera med alternativmedia. Att öppet tillstå detta har dock länge varit som att svära i kyrkan. När journalisten Paul Frigyes för
ett par år sedan berättade att han alltid kollade Avpixlat för att få del av de fakta i krimjournalistiken som vanlig media utelämnar, utsattes han för ett veritabelt
drev från sitt eget skrå.

Den senaste tiden har medias politiskt motiverade mörkläggningar av obekväma fakta kring bl.a. invandring och kriminalitet gått från att vara en initierad och
samhällsintresserad skaras insikt till något som hela det svenska folket känner till. Skandalen kring hur Dagens Nyheter valde att inte rapportera om sexuella
massövergrepp på en musikfestival i Stockholm därför att förövarna hade utländsk härkomst vilket kunde gynna Sverigedemokraterna, har varit en av de
verkligt stora snackisarna de senaste veckorna.

För de cirka 300-400 tusen svenskar som regelbundet läser Avpixlat är förstås detta inga nyheter. Hela alternativmediescenen har sin grund i en efterfrågan på
en journalistik som inte för läsaren bakom ljuset, inte agerar förmyndare och censor och inte tror sig vara bättre skickad än läsaren själv att avgöra vilka fakta
läsaren klarar att bearbeta och vilka fakta som måste undanhållas läsaren för att denne inte ska dra “fel” slutsatser, bilda sig “fel” åsikter och rösta på “fel” parti.
För en bredare krets svenskar har dock de senaste veckornas avslöjanden om medias – och polisens – mörkläggningar kring brott begångna av personer med
utomvästlig asylinvandrarbakgrund blivit något av en ögonöppnare.

Ansträngningarna för att skademinimera har varit enorma hos utpekade medier. De mest patetiska försöken och pressetiska övertrampen härvidlag har kunnat
iakttas hos Dagens Nyheter. De har varit så taffliga och/eller tölpaktiga att de snarast hos den breda allmänheten bekräftat bilden av tidningen som
desinformatör och mörkläggare. Redan innan sexövergreppsskandalen hade DN varit i flera blåsväder, bland annat för att ha diktat ihop historier om rasistiska
brandmän i Boden och för att medvetet ha vantolkat rapporter som skulle påvisa att asylmottagandet var en vinstaffär för kommunerna, exempelvis Sandviken.

I en ledare i Expressen nyligen, som Avpixlat uppmärksammade , berättade den liberala debattören och journalisten Sakine Madon att hon velat gräva lite
djupare i hur det egentligen står till med den påstådda konsekvensneutraliteten i det svenska medielandskapet. Utövas det verkligen sådana påtryckningar på
redaktionerna på medarbetarna som det påståtts om att utelämna uppgifter eller helt avstå från att skriva om det kan tänkas gynna Sverigedemokraterna?
Madon ställde en fråga på Twitter.

Få ville vittna öppet om att det faktiskt förhåller sig så. En som gjorde det var journalistprofilen PM Nilsson. Däremot var det många som hörde av sig privat till
Madon och redogjorde för hur det förhöll sig och kunde bekräfta att en uttalat SD-fientlig policy finns på de flesta redaktioner, antingen satt på pränt i
interndokument eller muntligt överförd från ledning till underlydande. Efter att Madon skrev sin ledare har ännu fler journalister belagda med munkavle på
jobbet hört av sig till Madon och samstämmigt intygat hur illa ställt det är med konsekvensneutraliteten och friheten att rapportera om sådant som kan tänkas
gynna SD.

Det som drabbade Paul Frigyes på hösten 2013 drabbar nu Sakine Madon. På Twitter har en veritabel mobb av näthatare iscensatt ett drev i syfte att skrämma
Madon till tystnad och ta heder och ära av henne så att folk ska få intryck av att hon inte är att lita på. Det handlar här inte om någon anonym svans av hetsare
och hatare utan om namnkunniga journalister, företrädesvis på vänsterkanten med det gemensamt att de har få sakargument att leverera men desto fler slag
under bältet.

“Förnekelsens kraft är stark på redaktionerna ” konstaterar Madon i sin upföljande text, syftande på diskrepansen mellan den förnekelse som präglat de
offentliga svaren på Madons Twitter-enkät och de erkännanden som gjorts mellan skål och vägg till Madon efter löfte om källskydd. Många journalister är rädda
för att bli av med jobbet och sedan heller inte kunna få ett nytt om det skulle uppdagas att de berättat sanningen. Detta är en effektiv DDR-liknande metod att
skrämma medarbetare till tystnad och lydnad i den vänsterliberalt hegemoniska mediekartellens Sverige.

Föga förvånande dyker vänsterextrema boulevardtabloiden Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg upp som en av de som hetsat hårdast mot Madon efter
hennes förra ledare med vittnesmål om medias politiserade mörkläggningskultur. Lindberg mer än antydde att Madon ljugit och som bevis för att media aldrig
skulle mörklägga något anförde han att man är alldeles för intresserad av att få klick för att underlåta att skriva om något som man tror skulle dra många läsare.

Den enorma och stadigt ökande läsarflykten från gammelmedia till alternativmedia indikerar självfallet att det inte bara händer att media mörklägger utan att
detta snarare är regel än undantag. Avpixlat har inte skapat sig en plattform med flera hundratusen trogna läsare endast på grundval av att etablerad media vid
något enstaka tillfälle skulle ha glömt någon uppgift eller, som Lindberg hävdar, på att ha lurat alla dessa hundratusentals svenskar att en mörkläggning pågår
men att detta egentligen bara är en myt.

Men självfallet är det frustrerande för Lindberg och hans gelikar när fler och fler etablerade journalister utanför Sverigevänlig alternativmedia bekräftar den
politiserade mörkläggningen. Det gör det allt svårare för Lindberg att upprätthålla bilden av dessa mediestrukturer som myter bland främlingsfientliga. I stället
blir det för alltfler alltmer tydligt att den som sprider myter är Lindberg.

Lindberg är ingalunda ensam om att försöka svärta ned Madon. Som exempel på andra som sänkt sig till samma nivå nämner hon Eric Rosén som basar för
den av Aftonbladet och LO ägda verkligt vänsterextrema och oseriösa sajten Politism där Aftonbladet dumpar allt sånt som håller så låg slasknivå att man inte
vågar ta in det i den riktiga tidningen. Efter att Rosén hade rantat ett tag mot Madon frågade hon honom vad det i sak egentligen var han hade att erinra. Det
kunde Rosén inte konkretisera. Det enda han kunde få ur sig var att stamma något om att han ogillade rubriksättningen.
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Undersökning: Svensk media mest vänstervriden

MEDIA Enligt en färsk undersökning av YouGov är svenska medier de mest vänstervridna i Europa, och i synnerhet då det gäller rapporteringen om

invandringen.

Att svensk media – och public service i synnerhet – är vänstervriden är vedertaget. Undersökningar har visat en grov överrepresentation för framför allt

Miljöpartiet på SVT och SR.

Undersökningen omfattade sju europeiska länder; Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Norge, Danmark och Finland. Frågan man ställde var hur man

uppfattar medierna.

I Sverige anser man att media vänstervrider samtliga frågor.
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Ung kvinna överfallen – media mörkar vilka förövarna är

ÖVERFALL På måndagskvällen greps 14 personer för förberedelse till misshandel i Nynäshamn. Enligt uppgifter till kvällspressen hade gruppen

planerat att attackera ett asylboende. Enligt polisen i Nynäshamn fanns det gott om tillhyggen i bilen. Man ska ha påträffat knivar och påkar.

Två oberoende källor har hört av sig till Avpixlat och berättat att det handlar om en reaktion kring en händelse tidigare idag i Nynäshamn. En ung kvinna ska ha
blivit överfallen av ett gäng män som bor på ett asylboende. De ska ha kastat henne i marken och även försökt att stjäla hennes väska. Förbipasserande ska
ha avbrutit händelsen och den unga kvinnan ska ha tagit sig hem.

Polisens insats i Nynäshamn kommer efter tips ur en sluten grupp där medlemmar ska ha diskuterat om att hämnas och ge igen. Gruppens medlemmar är
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Medias smutskastning av oroliga föräldrar

OSANNINGAR Efter massiva protester från boende i Vendelsö i Haninge kommun söder om Stockholm, beslutade kommunen nyligen att häva

bygglovet för boendet för så kallade “ensamkommande flyktingbarn” de planerade att sätta upp på Vendelsömalmsskolan skolgård.

Ilskan var stor dagen det öppna mötet hölls dit kommunen bjudit in föräldrarna som ansåg sig överkörda på flera olika sätt. De kritiserade den bristfälliga
informationen och att bara de som bodde närmast skolan ska ha fått någon information överhuvudtaget. Den tyngsta kritiken mot boendet handlade om valet
av plats. Föräldrarna på mötet hade starka åsikter om var kommunen ville placera paviljongen.

Att lägga ett HVB-hem så nära en skola, där det även finns elever med extra stort stödbehov i form av autism och särskola, fick många föräldrar att
reagera. Efter protesterna backade Haninge kommun och den 8 februari meddelade man att man drar tillbaka bygglovet. Kommunen har dock planer på att
fortsätta med boendet på en annan plats, vilket var precis vad en del föräldrar önskade.

 
Högerextremister säger Expo

Medier som rapporterat om mötet har i efterhand beskrivit det som om det var ett möte bestående av högerextremister som störde ut mötet och inte gav
mötesdeltagarna en chans att få säga sin sak.

Petri Salonen, centerpartistiskt kommunalråd i Haninge, hävdade i dag i Sveriges Radios eftermiddagsprogram Studio Ett att inga positiva röster fick komma
fram under mötet. Avpixlat kan nu avslöja att kommunalrådet far med osanning.

Det fanns föräldrar på mötet som var positiva till att hjälpa ensamkommande. Den kritik som dessa föräldrar framförde handlade främst om valet av platsen för
hemmet.

Daniel Poohl från Expo menar att protestmötet ingår i en större kampanj från högerextremister. Även här kan Avpixlat visa att detta inte är med sanningen
överensstämmande – bildmaterial från mötet visar oroliga föräldrar, vanliga mammor och pappor som först och främst kritiserade valet av plats för boendet.

Föräldrarna vann och nu menar medierna med hjälp av Expo att dessa är är högerextremister. Många av de föräldrar Avpixlat talat med är öppna för att hjälpa
ensamkommande, även om det förstås också finns de som anser att Sverige inte som idag ensamt kan fortsätta ta ansvaret för alla dessa unga afghanska,
somaliska och eritreanska män.

Roger Sahlström
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Hantverkare ofredade 13-årig flicka sexuellt – media mörkar gärningsmannens härkomst

DEN NYA SEXUELLA OFREDANDEEPIDEMIN  En 40-årig man, syriske asylinvandraren
Abdullah Barghouth, kunde inte hålla händerna i styr när han i en ort i Ångermanland skulle
utföra hantverksarbeten i ett svenskt hem. Nu döms han till böter och skadestånd  efter att
ha ofredat en 13-årig flicka sexuellt.

Den minderåriga flickan var ensam hemma när Abdullah kom till lägenheten för att utföra diverse
reparationsarbeten. Abdullah, som uppenbarligen är begiven på småflickor, såg därför sin chans
att göra närmanden. I förhör har flickan berättat att Abdullah först börjat prata som sitt sexliv med
flickan, varefter han ledde in monologen att handla om flickans kropp. Sedan övergick det till
handgripligheter.

Först talade Abdullah om för flickan att han ville kyssa henne. När hon inte var med på noterna
knuffade Abdullah ner henne på en säng och höll fast henne. Innan Abdullah han tvinga 13-åringen
till sexuella handlingar lyckades hon vrida sig loss, springa ut ur lägenheten och kontakta sin
mamma.

Ångermanlands tingsrätt dömer Abdullah Barghouth, född 750420, till 60 dagsböter á 50 kronor. Utöver detta ska han också betala 5.500 kronor i skadestånd
till den 13-åriga flickan.

Vänsterliberal allmänmedia, däribland SVT, som rapporterar om domen, utelämnar uppgiften om gärningsmannens härkomst. Avpuixlat har sökt SVT
Västernorrland för att få svar på varför, då media nyligen varit föremål för skarp kritik för sina mörkläggningar av asylinvandringsrelaterade sexuella
ofredanden. Avpixlat vill bland annat ha svar på hur SVT resonerar kring sitt public service-ansvar när man genom förmyndarskap och censur berövar
mediekonmsumenten möjligheten att sätta in ett brott som detta i sitt större kulturella och politiska sammanhang.
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Svenska ambassaden i England upprörd över att brittisk media talar sanning

Svenska ambassaden i London vill få stopp på Daily Mails rapportering om svensk mingrationspolitik.

SANNINGEN SVIDER På Sveriges ambassad i London tycker man att den brittiska tidningen Daily Mail skriver på fel sätt om svensk

invandringspolitik, dvs kritiskt i stället för på det skönmålande sätt som kännetecknar svenska medier. Ambassaden har därför skickat en rapport till

Utrikesdepartementet i Sverige i vilken man beklagar sig över att Daily Mail “driver en kampanj mot svensk invandringspolitik”, att “Sverige

används som avskräckande exempel” av tidningen osv. Man vill nu få hjälp från svenska staten med att tysta och svartmåla Daily Mail.

Rapporten till UD var egentligen hemligstämplad men har läckt ut till media. Daily Mail, som är en av den engelskspråkiga världens största tidningar, har under

en tid redan varit föremål för en hetskampanj och hot om stämningar från Sverige som ledde till att tidningen inte vågade låta svenskar läsa vissa artiklar utan

blockerade dem för svenska besökare på webben. Samtidigt har man dock fortsatt att beskriva det svenska massinvandringshaveriet och dess konsekvenser,

mycket för att få britterna att tänka till och få fakta på bordet inför den kommande folkomröstningen rörande Storbritanniens EU-medlemskap, en omröstning

som till stor del handlar om ett val mellan att få ordning på inflödet av migranter till landet eller fortsätta på en mer svensk invandringspolitisk kurs med allt vad

det innebär.

Som svensk är man inte van vid pressfrihet i ordets rätta bemärkelse, utan förutsätter att media koordinerat skall bedriva en vänsterliberal agenda för att

framställa utomvästlig massinvandring som något positivt, rentav nödvändigt. Medier som säger något annat kallas i Sverige för “hatsajter”. Svenska

agendajournalister har nyligen jämfört Daily Mail med “rasist-media” som Avpixlat  och ondgjort sig över att de berättar den obekväma sanningen om den

svenska systemkollapsen. Och nu vill alltså även höga statliga tjänstemän att svenska staten griper in för att misstänkliggöra och stoppa detta brittiska

publicistiska ofog.

I rapporten från ambassadör Nicola Clase och skickad till bland annat Stefan Löfvens statssekreterare Hans Dahlgren kan man bland annat läsa att: “ tabloiden

Daily Mail har inlett en regelrätt kampanj mot svensk migrationspolitik. Daily Mail framhåller Sverige som naivt och ett avskräckande exempel på vilka

konsekvenser en liberal migrationspolitik kan ge“.

Från ambassaden uppger man att man är mycket oroad över att denna sanna bild av Sverige nu fått stor spridning inte bara i Storbritannien utan också i USA.

Man ondgör sig också över att vanliga medborgare tillåtits skriva kritiskt om invandringspolitik i Daily Mails kommentarsfält. I rapporten kallas detta på känt

manér för “grova rasistiska kommentarer “. I Sverige har som bekant de flesta medier stängt sina kommentarsfält för att slippa kritik, slippa få sina bristfälliga

argument vederlagda och slippa bli beslagna med de osanningar man sprider.

I ambassadens klagoskrift till svenska UD finns fler citat från Daily Mail som man starkt ogillar. Det är skrivningar om hur Sverige tidigare har setts som ett

föregångsland men nu mer betraktas som ett avskräckande exempel när det gäller invandringspolitik. Daily Mail har haft journalister i Sverige som rapporterat

om våld på asylboenden, “ensamkommande”-åldersbluffen som nyligen kulminerade i det brutala mordet på Alexandra Mezher, anställd på ett boende för

“ensamkommande barn”, som begicks av somaliske asylfuskaren Youssaf Khaliif Nuur med mera.

Ambassaden uppger i skrivelsen att man för svenska skattepengar satt igång ett aktivt arbete för att misskreditera Daily Mail och försöka få britterna att tro att

den negativa bild av Sverige som tidningen förmedlar inte är sann. För detta propagandaarbete har man tagit hjälp av samtliga Sverigeorganisationer i

Storbritannien men man vädjar också om hjälp från Utrikesdepartementet i Sverige med att undergräva förtroendet för Daily Mail.

Axel Andersson
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Verklighetens nattvandrare bakom medias smutskastning

NATTVANDRARE I spåren av den epidemi av sexuella ofredanden och värre övergrepp som drabbat unga tjejer i såväl Sverige som andra länder i

Europa med hög invandring från utomvästliga länder, har det uppstått ett initiativ bland oroliga föräldrar och andra medborgare att nattvandra på

helger och i anslutning till sådana evenemang som varit föremål för sexuella massövergrepp.

Media har försökt misstänkliggöra initiativen genom att framställa det som att det skulle vara högerextremistiska våldsverkare som trummat ihop militanta

medborgargarden. Verkligheten är dock en annan. Granskning Sverige har pratat med nattvandrarna och även med representanter för de medier som valt att

smutskasta initiativen.
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Aftonbladet chefredaktör Jan Helin. Foto: Janwikifoto

Fortsatt kräftgång för gammelmedia

MEDIA Dagspressen i Sverige fortsätter att tappa såväl läsare som inkomster, vilket inte är

förvånande med tanke på hur vinklat och ohederligt den rapporterar. I princip all

pappersmedia har tappat en betydande andel läsare under 2015.

2014 var ett mörkt år för pressen som då tappade en stor andel läsare med, vilket även var fallet
2013 och 2012.

I takt med att svensk media vägrat rapportera hederligt om den negativa utvecklingen i landet har
allt fler läsare övergett dem. Även i år visar det sig att traditionell media tappat en betydande andel
läsare.

För de rikstäckande dagstidningarna är situationen rejält dyster. Under senaste året har Dagens
Nyheter tappat elva procent av sina läsare medan Svenska Dagbladet och Metro tappat nästan nio
procent. Sydsvenskan har tappat sju procent av sina läsare medan Göteborgs-Posten har tappat
hela 15 procent på vardagar. Endast under de tre senaste åren har Dagens Nyheter och Metro
tappat var femte läsare medan Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten tappat var fjärde.

Även för lokalpressen har det senaste året varit kolsvart. Arbetarbladet har tappat 16 procent läsare, Blekinge Läns Tidning gick minus elva procent,
Bohuslänningen har förlorat 14 procent och Ljusnan hela 18 procent. Hudiksvalls Tidning har lyckats tappa 23 procent av sina läsare.

För paparazzitabloiderna ser det riktigt illa ut med. Expressen har tappat tolv procent av sina läsare medan Aftonbladet går 14 procent minus under senaste
året.

Nyligen släpptes en undersökning som visar att förtroendet för dessa två hatmedier är näst intill obefintligt. Under de tre senaste åren har Expressen skrämt
iväg tre av tio läsare.

Att traditionell år efter år tappar läsare är föga förvånande, utan snarare tvärtom helt förväntat. Allt fler svenskar inser hur ohederligt media agerar genom att
driva ren propanda och samtidigt mörklägga och missleda. Många av de läsare som överger traditionell media väljer istället att läsa alternativ media såsom
Avpixlat där en sanningsenlig och verklighetsförankrad rapportering och analys av utvecklingen i Sverige sker.
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Tre segrar för alternativmedia

SEGERN ÄR VÅR Avpixlat och Granskning Sverige har oberoende av varandra lyckats få tre

ogenomtänkta men politiskt korrekta beslut att dras tillbaka de senaste dagarna.

Det kan synas smått att tala om ett konditori som vägrar SD-avdelning att handla bullar, men dessa tre lyckade fall
tyder på en trend. För en busschaufför i Dalarna var det en stor personlig framgång att få jobba igen. Hans brott
enligt chefen var att han kommenterat på den sida du läser nu, Avpixlat.

Medborgardrivna Granskning Sverige har en sammanfattning av sina uppringningar i de tre framgångsrika
ärendena på sin YouTube kanal.

Här är våra artiklar med ursäktanden från ansvariga:

Insändare från våldsvänstern stoppas

Lokaltidningen Östra Småland backar om insändare från den av Säpo listade våldsgruppen AFA

Konditori ångrar sig om SD

Centralkonditoriets ägare ser gärna SD Jönköping som kund efter att ha avvisat anställd och ber om ursäkt på Gransknings Sveriges  YouTubekonto.

Busschaufför tas tillbaka

En chaufför som kommenterat på Facebook och här på Avpixlat stängdes av men bussbolaget backade efter ett dygn

Avpixlat vill inte bespara våra läsare ett leende vad gäller Dalatrafiks vd Conny Strand. Han sa till Granskning Sverige att den avstängde busschauffören inte
respekterat “alla människors lika värde”, något som inte står i bussbolagets policy. En vaken läsare mailade bolaget för att ta reda på hur det kan komma sig
att bolaget stänger av en anställd för ett brott mot något som inte avtalats.

Han fick först detta svar:
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Australisk media rapporterar om invandrad våldtäktsepidemi i Sverige

AUSTRALIEN / MEDIA  Internationell media rapporterar nästan dagligen om problemen med den muslimska massinvandringen till Europa där i

synnerhet Sverige målas upp som det slutliga skräckexemplet. Nu är det dags igen då media i Australien rapporterar  om den invandrade

våldtäktsepidemin som härjar i Sverige och Europa.

Gatestone Institute i USA har sammanställt data från Tyskland som visar våldtäkter i landet där migranter är gärningsmännen. Eftersom Sverige mörklägger
sådan data kan inte en liknande karta sammanställas för Sverige, men vi kan med stor säkerhet konstatera att det ser minst lika illa ut här som i Tyskland.

Den australiska nyhetskanalen påpekar att i Sverige patrullerar numera grupper av kvinnor i badhusen för att hindra migranter från att sexuellt trakassera
svenska flickor och kvinnor. Kanalen kommenterar vidare att svenska tjejer uppger att dom blir antastade av migranter på badhus och att dom är trötta på att
män migrerar till Sverige i tron om att svenska tjejer är fritt villebråd för våldtäkter. Även överfallen i Östersund omnämns specifikt. Migranter har alltså på ett
negativt sätt satt lilla Östersund på den internationella kartan.

Svenska Dagbladets Ivar Arpi citeras även då han uppger att Sverige har en stolt tradition av att respektera kvinnors rättigheter men när målet kring integration
inte är kompatibelt med invandrade kulturer så är det ofta kvinnorna som tar stryk.
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Förra kulturministern läser Avpixlat – anser att mainstream-media mörklägger

Foto: Frankie Fouganthin.

NYA AVPIXLATLÄSARE  Lena Adelsohn Liljeroth – kulturminister i den förra borgerliga alliansregeringen och gift med Ulf Adelsohn, partiledare för
Moderaterna på 80-talet och landshövding i Stockholm på 90-talet – läser Avpixlat. Det berättar hon i en öppenhjärtig intervju med Dagens Nyheter .
Paret Adelsohn Liljeroth tillstår också att de båda är djupt oroade över invandringens omfattning. Det är också alltfler på välbeställda Östermalm i
Stockholm där paret bor. Sverigedemokraterna ökar kraftigt i stadsdelen.

“Jag går in lite då och då på Avpixlat “, berättar Lena Adelsohn Liljeroth för DN:s reporter. “ För det är intressant att veta hur de skriver när det varit något
våldsdåd. Vad jag märker nu är en rädsla som inte funnits tidigare. Framförallt hos mina kvinnliga bekanta. För obalansen. Många är väldigt oroliga och det
handlar om den stora gruppen ensamkommande män.”

Maken Ulf Adelsohn fyller i: “ När du plötsligt har hundratusentals unga testosteronstinna herrar med relativt annorlunda kvinnosyn sedan barnsben. Vad
händer med relationerna här i Sverige? Den frågan är även jag mer orolig för än någon annan.”

Paret berättar också om den frostiga relationen till förre moderate partiledaren Fredrik Reinfeldt som reds av ett brinnande hat mot Sverigedemokraterna och
mot dem inom det egna partiet som inte var odelat positiva till massinvandringsuppgörelsen med Miljöpartiet:

“Fredrik hade ju minst sagt beröringsskräck”, avslöjar Lena Adelsohn Liljeroth. Ulf Adelsohn lägger till: ”Inte bara beröringsskräck med dem. Med mig också!”

Lena Adelsohn Liljeroth bekräftar: “ Det var verkligen så. Det var knappt att man tilläts hälsa i korridorerna. Man måste ju ändå uppträda någorlunda anständigt i
riksdagen. Men det var otrolig oro och aggressivitet.”

Paret Adelsohn Liljeroth vittnar om att många i deras umgänge på Östermalm redan kommit ut som Sverigedemokrater: “Det har man hört efteråt”, säger Lena
Adelsohn Liljeroth. “Folk man känner bekänner att de röstade på SD redan 2006 eller 2010. Vanliga normala människor.”

Ulf Adelsohn reagerar på uttrycket ‘ vanliga människor‘. Varför skulle inte Sverigedemokrater vara vanliga människor? “ Inte personer som skulle gå med i något
vit-makt-tåg“, fortsätter Lena Adelsohn Liljeroth. “ Men de fick den stämpeln. Och sa därför aldrig något. ”

“Många har en enda fråga de tycker är viktig “, förklarar Ulf Adelsohn. “ ‘Nu är det fan-i-mig nog med invandringen!’ dundrar man. Då röstar man med det partiet.
Även om de själva vill gå med i Nato och ogärna ha högre marginalskatter. De är inte tillnärmelsevis fascister. Den tyske finansministern sa det väldigt klokt: Vi
kan ha en stor invandring så länge det accepteras av folket. Om de centrala partierna inte tar ställning i relation till folkviljan växer sympatierna för andra partier
ute i stugorna.”

DN-reportrarna undrar, låtsat okunniga, vad det är som paret Adelsohn Liljeroth är rädda för – en formulering som också innehåller den förminskande
attityden mot människor som röstar på SD att de gör det av rädsla och okunnighet, inte av politisk övertygelse på samma sätt som andra partiers väljare.

“Det kan du ju nästan gissa dig till “, svarar Ulf Adelsohn, som genomskådar DN-reporterns spelade dumhet. “ Det kan du väl föreställa dig själv “, tillägger Lena
Adelsohn Liljeroth, som även hon irriterar sig på att DN:s reporter spelar dum.

“Det behöver inte bara handla om Köln… eller det som hände på konserterna i Stockholm “, fortsätter Lena Adelsohn Liljeroth. “ I många av de kulturer som de
ensamkommande unga männen kommer ifrån är en kvinna som går på stan ensam synonymt med en flicka som är tillgänglig för vad som helst. Vi har ju
kämpat rätt länge i det här landet för att män och kvinnor ska ha någorlunda lika rättigheter. Det här blir ju ett bakslag. Det blir en begränsning av friheten.”
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Mollie Hemingway

Vänsterliberala CNN anlitar högerkonservativ kommentator från alternativmedia

USA / MEDIEKULTUR  Den vänsterliberala amerikanska nyhetskanalen CNN har, som

Avpixlat tidigare rapporterat om, valt att bli mer högerkonservativt inriktat. Kanalen har

nu tagit ytterligare ett stort steg genom att anlita en högerkonservativ journalist från

amerikansk alternativmedia som regelbunden expertkommentator för ett populärt TV-

program som analyserar politiska händelser.

Mollie Hemingway, högerkonservativ journalist för den alternativa amerikanska mediekanalen

The Federalist, har anlitats av CNN för att vara regelbunden gäst och expertkommentator i

syfte att delge analyser samt ett patriotiskt högerkonservativt och alternativt perspektiv på

politiska händelser i TV-programmet The Lead med Jake Tapper, som sänds i USA vardagar

mellan klockan 16.00 och 17.00 amerikansk östkuststid i CNN.

Hemingway har ett gediget CV inom journalistik där hon varit tillfällig gäst för CNN tidigare ,

samt publicerat artiklar för Wall Street Journal, Los Angeles Times, Washington Post, The

Guardian och andra stora internationella medier. Dock har hon framförallt arbetat för den

patriotiska högerkonservativa alternativsajten The Federalist de senaste åren. Nu ska dock

Hemingway vara regelbunden expertkommentator för globala CNN där hon nyligen gjorde sitt

första officiella framträdande.

The Federalist grundades så nyligen som i September 2013 där tanken var att utmana

traditionell amerikansk media, etablissemanget samt de perspektiv och antaganden som traditionell media och etablissemanget framför, samtidigt som

analyser utifrån USA-patriotiska, frihetsbevarande och högerkonservativa perspektiv ska framföras. Det liknar alltså i flera avseenden Avpixlats roll i Sverige.

The Federalist är även försvarare av den amerikanska konstitutionen och yttrandefriheten. Avpixlat försvarar på motsvarande sätt svenska konstitutionen och i

än högre grad yttrandefriheten.

Mindre än tre år efter att The Federalist lanserades har alltså globala och vänsterliberala CNN beslutat att anlita en skribent från denna alternativmedia som

del av den politiska mainstreamdebatten, och inte – märk väl – för att ifrågasätta alternativmedias existensberättigande i USA utan för att bredda debatten

kring politik där tanken är att öka mångfalden av perspektiv och analyser. Hemingway behandlas för övrigt med precis samma respekt och professionalism

som övriga deltagare i CNN-panelen, vilket svensk media sannolikt har svårt att begripa och ännu svårare att själva kunna göra.

Den väg som CNN alltså nu tagit ska jämföras med att exempelvis Avpixlats ansvarige utgivare Mats Dagerlind skulle bli regelbunden gäst hos Dagens

Nyheter, SVT eller TV4 där Dagerlinds roll vore att analysera och kommentera politiska händelser utifrån ett Sverigevänligt och socialkonservativt perspektiv –

alltså inte för att behöva försvara infantila anklagelser om “främlingsfientlighet” och Avpixlats existensberättigande. Samtidigt skulle Dagerlind i en sådan fiktiv

och i dagsläget otänkbar roll åtnjuta precis samma respekt och professionellt bemötande som alla andra paneldeltagare.
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