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Vädret
hittar du i dag  

på sidan 16

Chockbeskedet: Ingen 

vill driva badet i sommar

SIDAN 10

Att kommunala inköpare hoppar på eko-

trenden är bra för miljöpartisternas själv-

bild, mer omtvistat är hur bra det är ur 

miljösynpunkt. OPINION SIDAN 13

NYKÖPING 0155 - 44 31 00 www.bilcenter.com

Öppettider: Mån-fre 07.00-17.00

Servar 
din 
Citroën
hos oss

0155-704 17 • www.engstrandsresor.se

Fd. Introresa = numera ”retroresa” till Rostock 3 dagar

(med shoppingmöjlighet) 31/3 -17 2.985:- 

Inkl. halvpension. På retroresorna

erhåller Ni fina rabatter vid bokning av ny resa!

Phantom of the Opera 4 pl. kvar 25/3 1.795:-

Sporten: Mycket publik på Gripen-

dagen och innebandyderbyt SIDORNA 19–20
  

FOTO: MALÉN ENEBERG

Linda Holmström hade egentligen 

inga problem att slå sitt gamla mång-

kampsrekord i helgen. Detta trots en inte 

helt lyckad kulstötning och ett inte helt lyckat 

längdhoppsförsök. Tiderna och längderna i de 

andra tre disciplinerna gjorde att hon både tog 

SM-guld och slog personligt rekord. SIDAN 18

Flygande 
start för 

Linda

Södermanlands Nyheter ingår i Sörmlands media, tillsammans med 

Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning och Katrineholms-Kuriren.  

På bilden ses tidningarnas tre chefredaktörer. Från vänster: Anna Falk, SN, 

Eva Burman, EK/ST, och Marie Hillblom, KK.

Därför pixlar 

Södermanlands  

Nyheter
ARTIKELSERIE I dag publicerar vi första delen i en tredelad serie 

om varför vi finns och hur vi arbetar. Vi inleder med bloggen som 

påstår sig säga sanningen som Södermanlands Nyheter inte vågar 

skriva. – Jag har svårt att se att det skulle ha funnits något slags 

censur, säger chefredaktör Anna Falk.  SIDAN 8

Ann-Kristin  
vill lära alla 
barn att läsa
PERSONLIGT I över femton 

år har Ann-Kristin Moback 

besökt skolklasser för att 

hjälpa de elever som har 

svårigheter med läsning. Nu 

har hon skrivit en faktabok om 

vad som krävs för att barn ska 

kunna läsa. 

– Föräldrar kan göra mycket 

och känna sig säkrare om de 

har mer kunskap, säger hon.

SIDAN 17

Bullerskydd 

förändrar 
stadsbilden
NYKÖPING Tre meter höga 

bullerskydd kommer att rama 

in nya järnvägen genom Nykö-

ping när Ostlänken byggs. Nu 

diskuterar kommunen och 

Trafikverket hur de ska se ut.  

– Vi måste vara medvetna om 

att vi bygger en helt ny järnväg. 

Vi kan inte gömma en så stor 

anläggning utan att det märks, 

säger samhällsbyggnadschef 

Mats Dryselius. 

SIDORNA 4–5

Ann-Kristin Moback har skrivit en 

bok om läsning.

Vi jobbar 

just nu med 

att analysera vilket 

spel som kommer 

att passa vår skola 

bäst. 
Henrik Ericsson, rektor på Ljud- och 

bildskolan, som inför inriktningen 

e-sport i höst. SIDAN 22
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Dags för
omplantering!Ler- och plastkrukor, många storlekar.• Blomjord   

• Blomsternäring  •  Vårens fröer
*Gäller vid köp av ny Kuga i lager. Bilen på bilden är uppgraderad till 
ST-line med pristillägg om 20.000:-.

KAMPANJ! SKOBES EDITIONFORD KUGA 150 hk 5-D TitaniumNu från 
219.900 kr Ord.pris 246.000 kr

*Vinterhjul på köpet!

www.skobes.seKATRINEHOLM 0150-733 29

*

Smutsig hundmiljö har lett till föreläggande  KATRINEHOLM 3

Intensiva dagar under  nationell konferens VINGÅKER 7

Därför väljer Katrineholms-Kuriren att pixla brottslingenI dag inleder vi en artikelserie om varför vi finns och hur vi arbetar. Vi börjar med 
bloggen som påstår sig säga sanningen som tidningen inte vågar skriva.      KATRINEHOLM 4

Jakten på EM-guld går på Hjälmarens is

Många är de låg- och mellansta-diebarn i Sörmland som har mött Folke Dansteater senaste tiden. Det unga danskompaniet vill ta baletten från de stora scenerna till en ny, ung publik som ofta möter konstformen för första gången. Och nog fångas publi-ken av ”Hans och Greta”.

”När ska vi lyssna 
på vårt förnuft 
och när ska vi 
lyssna på våra 
känslor?”

Gubbarna 
fick leka av 
sig i helgen

Kyrkan firar 
kärleksdag 
med mässa

I veckan pågår europamästerskap i isjaktssegling. 36 ekipage från sju länder  
ställer upp i tävlingen. På söndagen var det träning och invigning.  KATRINEHOLM 5

KATRINEHOLM 3

SPORT & MOTION 13

KULTUR & NÖJE 14

De tar baletten ut ur finrummet

FRITT UR HJÄRTAT 19

Holländaren Bas Jansen i sin XV-jakt deltar i EM vid Fiskeboda den här veckan. Farten är vad som lockar honom, säger han. FOTO: ROGER CULMSEE
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Onsdagens ”Uppdrag granskning” vittnar om fusk på 

de nationella proven, som är betydligt mer avancerat 

än att viska svaren och skicka lappar. LEDARE SIDAN 2
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Trollfabriken inifrån 

– så styrs nätverket 

som hatar anonymt

Eskilstuna-Kuriren 

 avslöjar främlingsfient-

liga nätverket där 

 hatet mot politiker, 

opinionsbildare 

och journalister 

organiseras. På 

Granskning Sveri-

ges hemliga 

 servrar får 

anonyma  nättroll 

hjälp att planera 

samtal,  redigera 

klipp och 

sedan   sprida dem 

 i  sociala medier mot 

betalning. 

SIDORNA 3, 5, 6, 7, 8 och 9

För:

Fria medier
Yttrandefrihet
Demokrati

#viställerupp

Alhem: Självklart 
ska Granskning  
Sveriges   
uttalanden 
prövas 
av åklagare
Sidorna 14–15

Trollfabriken  
inifrån 
– så styrs 
nätverket 
som hatar  
anonymt
Sidorna 5–13

Källkritik: 
Vi lär dig 
vad som är 
sant och 
falskt på  
internet
Sidorna 24–26
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Chefredaktörer och ansvariga utgivare Eva Burman, Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning. 
Anna Falk, Södermanlands Nyheter. Marie Hillblom, Katrineholms-Kuriren. Tryck Ektab, Eskilstuna 2017

eva.burman@ekuriren.se

CHEFREDAKTÖR

Eva Burman Marie HillblomAnna Falk
CHEFREDAKTÖRCHEFREDAKTÖR

marie.hillblom@kkuriren.seanna.falk@sn.se

Här får du en hel tidning med  
redskap för bättre val i framtiden
R ånmisstänkt asylsökande som 

slipper straff. 
Fattigpensionären Selma, 90 

år, som inte får vård. 
Julbelysningen som plötsligt blev förbju

den då det är en kristen tradition. 
Du har garanterat träffat på dessa ny

heter på facebook eller twitter. Och du 
har kanske också delat dem vidare, upp
rörts  eller skrivit arga kommentarer. Vart 
är Sverige på väg? undrar kanske du liksom 
många andra.

Faktum är att du just har blivit lurad.

DU HAR BLIVIT lurad av människor som drivs 
av en egen agenda. Det handlar om organi
serad propaganda och målet är att påver
ka opinionen i en riktning som passar deras 
syften. Länkarna är till för att du ska kom
mentera, dela och uppröras. 

Då har propagandan lyckats.
En övervägande del av de påhittade ny

heterna som delas i sociala medier har 
en högerextrem upphovsman. Men hos 
 andra kan det handla om att man driver 

en agenda  för att minska de livräddande 
 vaccinationerna, eller så tror man inte  
på klimatförändringar. 

USA-VALET AVGJORDES I sociala medier, och det 
var propagandan som vann. Mycket  talar 
för att det handlade om rysk påverkan. 
Nästa  år har vi val i Sverige och vi vet att  
påverkanskampanjerna kommer att öka.

Det är i detta sken man ska se den fria 
pressen – alltså oss, den media som har till 
uppgift att bevaka dina intressen gentemot 
makthavarna. Den etablerade, fria pressen 
som ska värna och bevara demokratin, ytt
randefriheten och allas lika värde. Och den 
ska följa de pressetiska riktlinjerna.

MEN SAMTIDIGT FINNS det alltså en tydlig propa
ganda för att sänka förtroendet för de  
etablerade medierna och journalister  
i stort hos allmänheten.

Vi vill med denna bilaga beskriva den 
nya verklighet vi lever i, där det finns kraf
ter som motverkar allt det vi har tagit för 
givet i vår moderna demokrati. Och det är 

en mycket bräckligare konstruktion än vad 
vi kanske tror. Den kan rasa om vi inte till
sammans ställer upp för den.

I DEN HÄR tidningen kan du läsa om vår 
granskning av propagandakanalen Gransk
ning Sverige och deras arbetsmetoder. Du 
får veta mer om hur hoten mot journalister 
ökar i Sverige och vilka konsekvenser det 
kan få för dig och det som du kanske har  
tagit för givet. Det fria samhället.

Du kan också läsa om hur etablerade 
medier fungerar i praktiken med ansvarig 
utgivare, pressetik och pressombudsman
nen. Du får veta vilka lagar som styr vår ytt
randefrihet och vilka möjligheter du har att 
på ett säkert sätt lämna tips till media. 

DU FÅR OCKSÅ lära dig hur du blir mer käll
kritisk i vår källkritikskola.

Vi hoppas att denna tidning ska hjälpa 
dig att bli mer uppmärksam på vad du  läser 
och vilken sanningshalt det har. Allt för att 
du ska kunna göra bättre val i framtiden.

God läsning!

#VI STÄLLER UPP
#VISTÄLLERUPP // MARS 2017
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#viställerupp

Tillsammans gör vi 
Södermanland tryggare.

VI STÄLLER UPP!
Folkbildning slår hål på myter 

ABF är ett av Sörm-
lands ledande studie- 
förbund. Hos oss 
kan du alltid lära dig 
något nytt, träffa nya 
människor och bilda 
dig en uppfattning 
tillsammans med 
andra.  
     
Oavsett om du vill 
lära dig ett nytt språk, 
laga libanesisk mat, 
testa på yoga, gå med 
i en bokcirkel eller gå 

en datorkurs kan din 
resa börja här.  
     Vi är ett studieför-
bund med tydlig  
värdegrund där prin-
cipen om allas lika 
värde är grund- 
läggande. Därför tar vi 
alltid fajten mot myter 
om människor, därför 
tycker vi att fakta och 
källkritik är viktigt. 
     Vi menar att kun-
skap är makt och att 
bildning är vägen till 

ett bättre samhälle. 
Samtidigt som vi ald-
rig ska sluta lära, ska 
vi heller aldrig sluta 
ifrågasätta. 
     Vi tror att folkbild-
ning är ett bra vaccin 
mot fördomar och 
myter. Testa du också 
– gå en studiecirkel, 

kom på en föreläsning 
eller testa din egen 
idé med oss!
     

Läs mer om oss, ta del av 
vårt studieprogram och 
kommande föreläsningar 
på vår Facebook-sida:  
facebook.com/ABFsorm

Folkbildning är ett bra 
vaccin mot fördomar och 
myter. 
”
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www.katrineholm.se

Vi växer - väx med oss
Katrineholms kommun har just nu 25 lediga tjänster 

Sari Eriksson
Kommunchef Katrineholm
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#växmedoss

5 
saker du troligtvis inte vet om 
arbetsgivaren Katrineholms kommun

1. Kommande tre åren behöver vi anställa 1000 nya medarbetare 

2.  Största arbetsgivaren i kommunen - cirka 3000 anställda

3. Alla som börjar jobba hos oss erbjuds heltidsanställning

4. Vi har mer än 100 yrken i kommunen 

5. Vi har Sveriges viktigaste jobb
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5
TORSDAG 16 februari 2017

DEN SVENSKA TROLLFABRIKEN

Här avslöjar vi 
Granskning Sverige

Granskningen fortsätter på nästa uppslag

#VISTÄLLERUPP // MARS 2017
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”De här  
människorna  
vill ju bara  
skada mig”

– HEJ, JAG HETER Janne.
– Hej.
– Jag sitter och läser den här artikeln ’Väktare över-

fallen i Fröslunda centrum’. Varför går ni inte ut och 
skriver sanningen? Enligt polisrapporten var det ju ut-
länningar.

– Men det har väl inget med saken att göra?
– Det har... Det har med saken att göra. Det är viktigt 

att folk får veta vilka dom är.
Man kan nästan höra vad Eskilstuna-Kurirens chef-

redaktör Eva Burman tänker i det ögonblicket, när 
man lyssnar på inspelningen i efterhand: Suck! Inte ett 
trollsamtal till.

DET ÄR EN riktig iakttagelse. Detta är ett trollsamtal. Ett 
i mängden som rings så gott som dagligen till olika 
svenska nyhetsredaktioner av nättroll med påhittad 
identitet, och som spelas in, klipps om och läggs ut på 
Youtube i kraftigt redigerad form.

Samtidigt som chefredaktören svarar i sin telefon 
rings andra samtal, till andra journalister på tidningen.

Ringarna är mycket ihärdiga. Ett samtal i minuten 
från skyddade Skype-nummer tills någon svarar. Inga 
sms. Inga meddelanden på telefonsvararna. Efter tre el-
ler fyra försök byter de till ett nytt nummer, som om 
någon regisserade dem i förväg.

Till slut lyfter någon luren och den här gången sva-
rar Eva Burman.

– Sanningen måste komma fram, ropar Janne i luren 
och låter andfådd.

– Men vad är sanningen? frågar Eva Burman.
– Det ser man ju vad som är sanningen. Det är bara 

att öppna dörr’n så kommer sanningen fram. Vi har 
ju marockanska gatubarnen här som har vart och levt 
rullan och de har inga identitetshandlingar och då 
släpps de ut och...

NÅGRA DAGAR TIDIGARE har Eskilstuna-Kuriren publicerat 
en artikel om att en väktare blivit angripen av ett ung-
domsgäng på Fröslunda torg.

Väktaren fick ett knytnävsslag i ansiktet och en 
spark i sidan innan de maskerade ungdomarna sprang 
från platsen.

Flera av angriparna kan mycket väl ha haft invand-
rarbakgrund, eftersom det rörde sig om en händel-
se i en av Eskilstunas invandrartätaste stadsdelar. Men 
några marockanska gatubarn var det inte fråga om.

Polisen var säker på att det rörde sig om ett lokalt 
ungdomsgäng. När de första patrullerna kom fram 
hade bråkmakarna lämnat torget.

Det spelar strängt taget ingen roll för Janne. Han vill 
gräla och spela in några repliker. Inte ”ställa några frå-
gor”, som han låtsades från början.

TILL SLUT BLIR Eva Burman irriterad på de rasistiska un-
dertonerna som genomsyrar hans frågor och höjer rös-
ten: ”Det där kallas rasism”, säger hon.

Janne fräser tillbaka.
– Har du öppnat ditt hjärta som Fredrik Reinfeldt 

sa? Har du tagit hem någon flyktingfamilj?
Efter samtalet klipper han ihop en treminutersver-

sion av det 20 minuter långa samtalet som han lägger 
ut på sin Youtubekanal under rubriken ”Chefredak-
tör kallar medborgare rasist”. Den smälter in obemärkt 
bland det 60-tal bandinspelningar som han lagt ut ti-
digare. De har titlar som ”10 minuter storgräl med ar-
rogant kärring på SVT” och ”Media mörkar att sosse vill 
mörda med Kalashnikov”.

När Eskilstuna-Kurirens redaktionsledning summe-
rade de hotfulla situationer som uppstått på arbets-
platsen under 2016 stannade räkneverket vid ett 100-
tal telefonsamtal till redaktionen av samma slag som 
det Janne och hans följarskara stod för.

SÅ SER VARDAGEN ut på en vanlig svensk lokaltidningsre-
daktion. Telefontrakasserierna mot Eskilstuna-Kuriren 
hade redan pågått några veckor när Janne ringde och 
trollade, men fenomenet är inte nytt och tidningen är 
inte ensam om att utsättas för sådana trakasserier.

Trollfabriken som sprider Jannes inspelningar he-
ter Granskning Sverige och är en av landets mest välor-
ganiserade propagandacentraler för högerpopulistisk 
främlingsfientlighet och rent rashat. Det är om Gransk-

D
e lurar till sig intervjuer med hjälp av fejkade 
identiteter. Syftet: sprida främlingsfientlighet och 
hat mot politiker, opinionsbildare, journalister 
och vanligt folk. 
Vi gick i februari in bakom kulisserna hos 
Granskning  Sverige – en av landets ledande 
främlings fientliga propagandacentraler.
Reportaget publicerades ursprungligen  i Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning den 16 februari 2017.

#VISTÄLLERUPP // MARS 2017
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ning Sverige detta reportage ska handla.
Men låt oss först titta på ett fall till, som visar vilken 

funktion trollringningarna fyller för de personer som 
byggt upp propagandacentralen.

PÅ HÖSTEN 2015 satt Dagens Nyheters reporter Niklas Or-
renius på ett hotellrum i Barcelona och undrade vad 
han gjorde där.

– Vi satt där med barnen och tänkte: ’Hur kunde det 
bli så här?’ Det kändes Kafkaartat och som i en maffi-
afilm, säger Niklas Orrenius

Det var DN:s egen säkerhetsav-
delning som rekommenderat fa-
miljen Orrenius att åka utomlands 
tills stormen runt dem lagt sig. 
Hotbilden var påtaglig. Den såg ut 
så här:

• En känd högerextremist hade 
nyligen fotograferat sig själv fram-
för namntavlan i Niklas Orrenius 
trappuppgång, lagt ut dem på nä-
tet och lovat att komma tillbaka.

• På nätterna ringdes dödshot 
in till familjen.

• Barnens telefonnummer pu-
blicerades i kommentarsfälten hos 
sajter som uppmanade till hämnd-
attacker mot DN-reportern.

ALLT DETTA FÖR att Niklas Orrenius 
bett kvinnan bakom pseudonymen 
Julia Caesar – den främlingsfientli-
ga bloggaren – om en intervju. Nå-
got som utlöste en hatstorm med 
främlingsfientliga undertoner mot 
Niklas Orrenius i sociala medier.

Några dagar efter besöket skrev 
Julia Caesar en lång bloggpost 

om att DN-reportern och en fotograf förföljt och tra-
kasserat henne. Hon framställde det som om de för-
sökt tränga sig in i hennes bostad när de i själva verket 
knackade på sommarstugans lilla köksfönster för att 
be om en intervju.

När jag träffar Niklas Orrenius ett och ett halvt år ef-
ter hatstormen är han fortfarande illa berörd av det 
som hände på hösten 2015. 

Han har nyss stigit av nattåget från Malmö för att ta 
sig till sin arbetsplats i Stockholm och ställer sin sjö-
mansbag på golvet bredvid ett av kaféborden på cen-
tralstationen.

– Jag besökte henne två gånger. En gång före valet 

2014 och en andra gång ett drygt år senare på hösten 
2015. Mer var det inte och det var ingenting jag jobba-
de med hela tiden. Hon satt i telefon och hade inte tid 
med oss den där andra gången, så jag väntade utanför. 
Sedan skrev jag en lapp där jag bad henne kontakta 
mig, vinkade genom fönstret och åkte hem, säger Nik-
las Orrenius.

Det var ingenting ovanligt med något av besöken, 
berättar han. Inte ovanligare än att man ringer på dör-
ren hos någon man vill tala med.

– Jag minns att hon hade klippt blomstänglar i sin 
trädgård den dagen. Sekatören låg kvar utanför huset. 
Jag la den ovanpå lappen för att den inte skulle blåsa 
bort. Sedan reste jag tillbaka till fastlandet.

TELEFONTRAKASSERIERNA MOT FAMILJEN Orrenius började 
några dagar senare, när Julia Caesar publicerat sitt eget 
blogginlägg om det andra besöket. Terrorringningar-
na hade redan pågått en tid när Granskning Sverige 
ringde.

– Jag brukar alltid försöka tala med alla som ring-
er, även de som bara vill hota och hata. När Granskning 
Sverige ringde var jag jävligt skakig efter flera samtal. 
Jag kände igen den där lena rösten och tänkte: ’Fan! 
Inte han också’. Men jag ville ändå vara så ärlig att jag 
svarade på hans frågor, säger Niklas Orrenius.

I det elva minuter långa ljudklippet som sedan läggs 
ut på nätet påstår ringaren att allt Julia Caesar skrivit 
i sin blogg är sant och att Niklas Orrenius ljuger. Han 
beskrivs som en ohederlig reporter som anlitats av vän-
sterextrema AFA för att tysta bloggerskan. Den lena 
speakerrösten i inslaget säger att Niklas Orrenius ”an-
vänt journalistiken i syfte att skönmåla och skydda 
våldsamma kommunistgrupper”.

TELEFONTRAKASSERIERNA, SOM ALLTSÅ fortsätter samtidigt 
som intervjun spelas in, är enligt Granskning Sverige 
påhittade för att Niklas Orrenius ska kunna framställa 
sig själv som martyr. 

För så brukar vänsterextremister göra, säger spea-
kerrösten i slutet av ljudklippet.

Anklagelserna varvas med korta klipp från telefon-
samtalet som får illustrera speakerröstens anklagelser 
mot journalisten. 

Förolämpningarna och anklagelserna är inklistrade 
i efterhand, och dem får Niklas Orrenius aldrig bemö-
ta. Han hade inte ens hört dem när han svarade på frå-
gorna.

Reportaget fortsätter på nästa uppslag

Det kändes 
Kafka artat och 

som i en maffia film. 
Vi satt där med bar-
nen och tänkte: ’Hur 
kunde det bli så här?’
Niklas Orrenius berättar om hoten som 
riktades mot hans familj.

#VISTÄLLERUPP // MARS 2017

Granskning Sverige er
bjuder privatpersoner 
pengar för att delta i te
lefontrakasserierna. Bil
den kommer från troll
fabrikens manual för nya 
ringare.
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– DET HÄNDER FORTFARANDE att folk använder deras inspel-
ningar som angreppspunkt mot mig. ’Här erkände du 
ju att du är en ohederlig journalist’. Ungefär så. Jag har 
inte ens orkat lyssna på det där samtalet själv. Det or-
kar jag inte ens nu, säger han.
Vad är det som gör det svårt att lyssna?

– Så här i efterhand minns jag den där veckan med 
alla samtal hem och till familjen som den värsta veck-
an i mitt liv. Jag vill inte gå tillbaka dit igen ens i min-
net. Jag har alltid haft öppenheten som ett skydd mot 
hat och levt efter principen: ’Hos mig finns inga hem-
ligheter’. Därför har jag ofta varit tillmötesgående när 

Avpixlat eller liknande sajter ring-
er. Men nu har hatarna blivit så 
många att det knappt gör en skill-
nad på marginalen att svara dem 
och det är väl där Granskning Sve-
rige kommer in i bilden.
Kan du vara lika öppen i dag?

– Nej. De här människorna vill ju 
bara skada mig. De vill bara se mig 
lida. Förut gick det att föra sådana 
samtal. Jag har alltid känt att jag är 
bra på att nå ut till olika människor 
och få dem att närma sig varandra. 
Det är det jag vill komma till när 
jag skriver. Men nu för tiden känns 
det allt oftare som om vi står på oli-
ka isflak och ropar åt varandra på 
avstånd. Själv känner jag mig som 
jag står där med en båtshake och 
försöker dra ett annat isflak till mig 
för att kunna säga något.

FLERA ANDRA OPINIONSBILDARE och 
journalister som Eskilstuna-Kuri-
ren talat med under arbetet med 
detta reportage säger ungefär sam-
ma sak när vi kontaktar dem: De 

inspelade trollsamtalen är besvärligare än vanliga hat-
samtal. De ligger kvar på nätet, länkas och sprids, och 
drar till sig nya hotsamtal som en magnet drar till sig 
järnfilspån.

Ringningarna tar tid och energi. I förlängningen le-
der det till att man som journalist börjar undvika vissa 
ämnen. Särskilt ämnet invandring, som drar till sig ex-
tra mycket hat.

En känd ledarskribent på en av Sveriges största tid-
ningskoncerner säger att han inte orkar prata om troll-
ningarna för att det drar till sig så mycket nya samtal. 
Han orkar inte bemöta eller ens lyssna på vad Gransk-

ning Sverige lägger ut i sina kanaler, skriver han i ett 
textmeddelande: ”Min gräns går vid att lyssna på elän-
det. Det finns tillräckligt med saker som jag läser om 
mig för att jag ska behöva lyssna också.”

Niklas Orrenius tittar ut över myllret av människ-
or på centralstationen när jag berättar att flera kolle-
gor jag talat med inte vill bli citerade med namn när 
de berättar vad som hände efter samtalen de fått från 
Granskning Sverige.

– Jag tror att det samtalsklimatet är en av nationalis-
mens största framgångar, att vi har blivit oroliga inför 
att alls fortsätta prata med varandra om de här ämne-
na, säger han innan vi skiljs åt.

ATT KNACKA PÅ dörren och be om en intervju är ingen idé 
för den som vill veta hur Granskning Sverige är upp-
byggt. Därför skapar Eskilstuna-Kuriren några helt 
anonyma profiler i olika sociala medier när det är dags 
att knacka på den digitala dörren till trollfabriken. Mitt 
eget nättroll får en anonym profilbild där man bara 
kan skymta en kamphund och alla yttre attribut en 
tangentbordskrigare behöver:

Namn: Johan.
Yrke: Self-Employed.
Utbildning: Livets hårda skola.
Namnet är inte slumpvis valt. Granskning Sverige 

har redan medarbetare som kallar sig så. Därför kom-
mer Johan att smälta in bra.

Jag gör också en lista med etiska regler för Johan-
kontot. Han får bara lajka och dela existerande poster 
eller intetsägande nyhetsartiklar. Han får inte börja de-
battera, skriva egna hatinlägg eller bidra aktivt till att 
hotfulla inlägg sprids. Han måste alltid förbli en passiv 
åskådare när han rör sig i den digitala världen.

För att ge honom en trovärdig fasad låter jag honom 
gå med i olika slutna facebookgrupper som ”Soldiers 
of Odin”, ”Brottsplats Eskilstuna utan PK” och ”Vi som 
hatar invandrare”.

HAN LAJKAR ARTIKLAR som handlar om Vladimir Putin, Sve-
rigedemokraterna och brottslighet i svenska miljonpro-
gramsområden. Sedan skickar han vänskapsförfrågning-
ar till alla som Facebook rekommenderar och svarar ja 
på alla förfrågningar som kommer in från andra hållet.

Efter det är Johan redo att söka jobb i trollfabriken. 
De söker ständigt efter nya ringare via sin hemsida. 
Den som får fler än tretusen klick på sitt klipp erbjuds 
tusen kronor i betalning och jag börjar med att skicka 
ett mejl till en administratör som kallar sig Erik för att 
fråga hur det fungerar.

Reportaget fortsätter på nästa uppslag

Artiklar om Soldiers of 
Odins aktiviteter har ock-
så startat utlöst telefon-
trakasserier mot Eskilstu-
na-Kuriren. Bilden togs 
när lokala företrädare för 
medborgargardet deltog 
i ”Folkets demonstration” 
i Stockholm i septem-
ber 2016.  
FOTO: MAJA SUSLIN/TT 

Jag vet inte 
 vilken intervju 

du pratar om och är 
det inte jag som gjort 
den kan jag inte kom-
mentera den.
Granskning Sveriges egen administra-
tör konfronteras med lögnerna som pu-
blicerades om Niklas Orrenius.

#VISTÄLLERUPP // MARS 2017
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Håll ihop!
Enade mot rasismKontor

0155-575 01Anderbäcksvägen 13, Enstaberga

Vi bjuder på 
kaffe & bulle

Mobil 
070-749 66 04/05

Erbjudandet gäller från ditt 
samtal till vårt hembesök.

NYA KÖKSLUCKOR 10.900:-
UPP TILL 12 LUCKOR 5 LÅDOR 5 LÅDFRONTER 

PASSAR ALLA SVENSKA KÖK

VÅRYRA
Besök vår fabrik eller ring för hembesök!

Fredagar kl. 12-16, lördagar kl. 11-14

KOMPLETT KÖK 
39.900:-

MÅTTANPASSAT EFTER DINA BEHOV
ALLT DETTA INGÅR: 7 skåp, 7 luckor, 6 lådor & 

lådfronter, handtag, gångjärn, 1,8 m bänkskiva, ugn, 
häll, fläkt, kyl/frys, diskmaskin.

TILLVERKAD I ENSTABERGA

STF
vandrarhemTfn 016-51 30 80 

STF VANDRARHEM, STUGBY 
Prisvärt boende för hela familjen. Barn och familjevänligt. Naturskönt.

Konferenser • Fester • Kick off • Träningsläger
www.vilstasporthotell.se • info@vilstasporthotell.se Fri parkering

4-stjärnig naturskön familjecamping. Stadsnära.
www.vilstacamping.se • info@vilstacamping.se

VILSTA CAMPING

POPULÄRT BOENDE
3-STJÄRNIGT HOTELL

Sanningen framför allt

www.kristdemokraterna.se

STRÄNGNÄS • 0152-143 40 
www.icabengtsson.nu

Välkommen 
alla dagar 8-21

Bengt Gustafsson
010-110 16 12
bengt.gustafsson@prologkb.se

Nu kan du skicka vad du  
vill med tidningsbilen 
– Reklam, till exempel.
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”DU FÅR 1000 kr av en annan av våra lyssnare om du får ett 
klipp publicerat av oss”, blir svaret.

”Vem ringer man för att få bäst snurr på det? Någon 
särskild ni vill komma åt som man ska börja med och 
ringa?”

”Vill du ringa svenska kyrkan och fråga om deras 
bögpositivism? Jesus har sagt att män inte skall ligga 
med män, men nu viger kyrkan homosexuella och har 
till och med homosexuella par inom prästerskapet. Det 
kanske kunde vara något?”

Mejlväxlingen och språkbruket ger snabbt en tydlig 
fingervisning om vilken politisk agenda Granskning 
Sverige har. 

Administratören som kallar sig Erik kommer med 
fler förslag:

”Du skulle kunna ringa någon stor tidning /.../ och 
fråga om det inte är nyhetsvärde i alla de tusentals of-
fentliggjorda mailen om Hillarys vapensmuggling, 
kuppmakande, korruption med Clinton foundation, 
kopplingar till Rothschild och Soros, m.m m.m. Du 
skulle kunna ringa och fråga /.../ om de tänker publice-
ra att till exempel Hillarys medarbetare verkar ha dri-
vit en pedofiliring bland de i närmsta kretsen runt Hil-
lary”, svarar Erik.

DET ÄR HÖST 2016 och förslagen han kommer med speg-
lar de största fejknyheterna som sprids i sociala medier 
under samma dagar.

Utanför redaktionens fönster har det börjat mulna 
medan vi mejlar till varandra. 

Det är lunchtid, tisdagen den 8 november 2016 
svensk tid, och således bara en arbetsdag kvar till Do-

nald Trumps överraskande seger i det amerikanska 
presidentvalet.

”Här är en du kan ringa”, skriver Erik och skickar en 
länk till DN:s USA-korrespondent Martin Gelin som ny-
ligen skrivit om oron för nya hackerattacker i valspur-
ten. ”Varför är Trumps misstankar om valfusk från före 
detta Nixonmedarbetaren Clinton konspirationsteo-
rier, medan Hillarys uppgifter (mot Assanges uppgif-
ter) om att DNC läckan var en rysk attack, befogad?”

JAG AVVAKTAR MED att svara. En kvart senare mejlar Erik 
igen: ”Om du ringer pappskallen på DN så vore det 
perfekt om du kunde få några ord från denne universi-
tetsprofessors ord om huruvida valet kan riggas (utan 
Rysslands hjälp).”

Jag skyller på jobb. Två dagar senare, när Trump 
vunnit valet i USA, mejlar jag en fråga: ”Är professorn 
som pratar om riggat val aktuell nu när Trump vann?”

Erik verkar inte tycka att det är så bråttom läng-
re. Han är mer intresserad av Gotland där en rullstols-
buren kvinna anmälde en våldtäkt en månad tidigare. 
Framförallt är han irriterad på Gotlands Folkblads po-
litiske chefredaktör Erik Fransson. Orsak: Fransson har 
skrivit att de demonstranter som nu protesterar mot 
våldtäkten på Visbys gator borde ta avstånd från alla 
nynazister som samtidigt uppmanar gotlänningarna 
att ta lagen i egna händer.

ÅKLAGAREN I VÅLDTÄKTSFALLET har nyss lämnat utredningen 
efter ett hotfullt hembesök i sin bostad. Kyrkoherden i 
Visby hotades när han manade till anti-rasism. Polisen 
har skickat en insatsstyrka till ön för att brottsutredar-
na ska våga jobba vidare.

Jag skummar igenom Franssons ledare. Om man 
inte tar tydligt avstånd från de främlingsfientliga kraf-
ter som vill starta ett medborgargarde på ön är det 
kanske inte så konstigt att andra kallar en för rasist, ar-
gumenterar han. Det låter rätt rimligt tänker jag, och 
svarar trollfabriken att jag inte hinner ringa några got-
länningar just nu.

Sedan ringer jag upp Fransson ändå, från mitt van-
liga öppna arbetsnummer, och presenterar mig med 
mitt riktiga namn.

DET BLIR EN givande pratstund. För trollningarna har re-
dan börjat och samtalet visar så tydligt att trollfabri-
ken Granskning Sverige ingår i ett större nätverk.

– Ja, jag gjorde ju misstaget att jag gav dem chansen 
att svara på deras frågor och det känns dumt gjort i ef-
terhand, säger Fransson när jag frågar om han fått några 
underliga telefonsamtal efter att ledaren publicerades.

”Ditt klipp  
skall nå 3 000 
innan pengar 
betalas”

#VISTÄLLERUPP // MARS 2017

Inne i trollfabriken finns 
mappar med påbörjade 
och färdiga ljudinspel-
ningar, som snart ska 
publiceras på nätet.
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Han har just blivit uppringd av nättidningen Fria Ti-
der. Tidningen skriver mest artiklar om invandrare och 
brottslighet, men nu anser de att Franssons ledare ut-
gör förtal av det gotländska medborgargardets ledarfi-
gur. Trots att hon inte är namngiven i texten.

– Jag försökte styra över samtalet till mejl efter ett tag 
men jag orkade inte hålla emot helt, säger Erik Fransson.

DET ÄR NÄR han vidarebefordrar de mejl som Fria Tider 
skickade efter telefonsamtalet som kopplingen mellan 
den främlingsfientliga tidningen och Granskning Sve-
rige blir tydliga.

Fria Tider frågar om ledaren handlar om 
kvinnan som brukar uttala sig för det got-
ländska medborgargardets räkning och får 
svaret: ”Då missförstod du mig under tele-
fonsamtalet”. Fransson påpekar att hans text 
talar om extremism i generella termer.

Fria Tider skickar samma fråga flera gång-
er, med små variationer: ”Finns någon per-
sonlig vendetta [mot kvinnan i medborgar-
gardet] bakom”?

Fransson svarar: ”både du och jag kan 
nog vara överens om att det finns extremis-
ter som med våld vill förändra samhället. 
Jag behöver väl inte räkna upp exempel där 
både höger- och vänsterextremister begått 
våldsbrott. Men som jag skrev, inget av detta 
tillskriver jag medborgargardet på Gotland.”

Och sådär fortsätter det ett tag.

DET ÄR EGENTLIGEN ingenting konstigt med mejlkonversa-
tionen som sådan, bortsett från att den är som en kar-
bonkopia av de intervjufrågor som just skickades till 
min fejkprofil Johan från Granskning Sverige. De vill 
att jag ska ta över trollningen där Fria Tider slutade.

Det är glasklart eftersom trollfabriken skriver fär-
diga manus åt sina inhyrda trollringare. När Johan får 
uppdraget att ringa Gotlands Folkblad innehåller ma-
nuset också följdfrågor på förväntade svar.

Alla frågor utgår från samma fråga som Fria Tider 
nyss ställt: ”Är detta ett uttalande om en specifik per-
son?”

Man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att 
se kopplingen mellan Fria Tider och Granskning Sveri-
ge. Båda nätsajterna har fått sina intenetdomäner inre-
gistrerade av samma bolag – det estniska aktiebolaget 
FT News Group OÜ på Narvavägen i Tallinn. Fria Tiders 
ägarbolag och nättidningens grundare Widar Nord 
står som kontaktperson för Granskning Sverige hos In-
ternetstiftelsen i Sverige (IIS).

Fria Tider och Granskning Sverige har flera gemen-
samma ståndpunkter. Främlingsfienlighet och islamo-
fobi har genomsyrat många av nättidningens nyheter 
sedan starten 2009. De senaste åren har båda sajterna 
valt att lyfta fram debattörer som tar ställning för Ryss-
land efter ockupationen av Krim och det ryskstödda in-
bördeskriget i Ukraina. På samma sätt var man positivt 
inställd till Donald Trump och klart negativ till Hillary 
Clinton i det amerikanska presidentvalet i höstas.

PÅ DEN SVENSKA politiska scenen ansågs nättidningen stå 
närmast Sverigedemokraterna vid starten 2009. Efter 
valet 2014 hamnade man närmare utbrytarna från ung-
förbundet SDU, som sedan kastades ut ur Sverigede-
mokraterna eftersom de ansågs för radikala.

Men det finns också en tydlig skillnad mellan nät-
tidningen Fria Tider och trollfabriken Granskning Sve-
rige. När nättidningen håller sig med en mer polerad 
yta och visar upp arbetsmetoder som i bästa fall kan 
förväxlas med riktig journalistik, följer trollfabriken 
inga etiska regler alls.

Instruktionerna till de inhyrda ringarna är tydliga: 
De ska använda falska identiteter, ljuga om syftet med 
samtalet och klippa om inspelningen så att den blir 
underhållande i stället för rättvisande.

Många av de som blivit uppringda av Granskning 
Sverige har ingen aning om att de intervjuats förrän de 
blir uthängda på nätet.

Instruktionerna om hur man lurar till sig en sådan in-
tervju är det första som möter vår egen fejkprofil Johan 
när han återvänder från sitt gotländska uppdrag. Det är 
då han släpps in i trollfabrikens hemliga redaktion.

HELGEN EFTER DET amerikanska presidentvalet låter jag 
fejkprofilen Johan skriva ett nytt mejl till adminis-
tratören Erik på Granskning Sverige: ”Har några bra 
klipp nu. Kan skicka dem när jag kommer tillbaks från 
jobbresa, borta två veckor, hur vill du ha filerna?”

Mer behövs inte, och Johan har förstås inga filer att 
skicka eftersom han aldrig trollat någon. Svaret kom-
mer ändå blixtsnabbt: ”Pengarna sätts in på det konto 
du vill ha dem insatta på. Ditt klipp skall nå 3000 inn-
an pengar betalas.”

Sedan kommer ett mejl med en inloggning till 
Granskning Sveriges hemliga researchportal. Den lig-
ger gömd på en anonym server utan synbar koppling 
till FT-gruppens databaser, och kan inte upptäckas 
utan lösenordet. Som vanlig internetsurfare möts man 
bara av en blank vägg om man skriver in adressen till 
den hemliga delen av sajten.

Reportaget fortsätter på nästa uppslag

TROLL PÅ INTERNET
●● Benämningen troll an-

vänds på internet om de-
battörer som är mer intres-
serade av att gräla eller sa-
botera ett samtal än av att 
diskutera sakfrågor. Deras 
inlägg har ofta en hotfull 
underton. Merparten av de 
trollkonton som används 
regelbundet är helt anony-
ma och kan inte kopplas till 
identifierbara personer.

#VISTÄLLERUPP // MARS 2017

Ringarna får hjälp med 
att sölja sin identitet. Ur 
manualen för nya ring-
are.
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DET ÄR DÄR innanför trollringningarna planeras och re-
digeras innan de läggs ut i de öppna kanalerna som 
vem som helst kan lyssna på. Johan har just fått till-
gång till en kanal att tanka upp sina klipp i, och när 
han ringer folk ska han säga att han heter ”Evert Nils-
son” – allt enligt instruktionerna som möter honom 
vid inloggningen.

Instruktionerna kan sammanfattas i tre punkter:
• Uppge att du är en privatperson när du ringer nå-

gon.
• Köp ett kontantkort i en kiosk. 

Uppge inte ditt riktiga namn i kom-
munikation med oss i Granskning 
Sverige då vi inte vill ta ansvar för att 
bevara din identitet.

• Media är underhållning. Redi-
geraren måste göra så att klippen 
underhåller. Klipp så att klippet för-
medlar dramatik.

Framför mig på skärmen finns 
nu två stora mappar. Den ena inne-
håller halvfärdiga reportageidéer 
som vem som helst kan börja job-
ba med. Några av dem har färdig-
skrivna manus, precis som Gotlands-
jobbet hade. Bland reportageidéer-
na märks:

• Ring upp en körledare och ifrå-
gasätt varför han vill ha med opera-
sångaren Malena Ernman i en före-
ställning och varför det ska vara fär-
gade barn med i kören.

• En lyssnare har smygbandat 
sina barns dagisfröken när hon pratar genusfrågor 
med barn: ”Lyssna och förfasas! Detta måste vi göra 
program av.”

• Är ickemuslimer mindre värda än muslimer?

I MAPPEN FÖR halvfärdiga reportage diskuterar andra 
ringare hur man ska klippa ihop de ljudsnuttar som re-
dan spelats in. Filerna behöver inte ha varit avsedda för 
samma reportage från början utan många reportage 
verkar bli till med hjälp av klipp- och klistrametoden.

Ute på den synliga delen av hemsidan har Gransk-
ning Sverige på tre år hunnit lägga upp runt 600 ljud-
klipp där man trollat såväl journalister och politiker 
som vanligt folk. Redan själva antalet gör sajten till en 
av Sveriges ledande trollfabriker.

De flesta inspelningar som redan ligger ute följer in-
struktionsboken till punkt och pricka. Ringaren låtsas 
vara en vanlig tidningsläsare som vill ställa några frå-

gor. Om motparten undrar varför samtalet kommer 
från ett dolt nummer blir det alltid ett glidande svar. 
Bakgrundsljuden, som hörs tydligt i många av sam-
talen, visar att intervjuerna är hårt sönderklippta på 
samma sätt som inspelningarna med Eva Burman och 
Niklas Orrenius.

Arbetsmetoden är lätt att genomskåda: trollet skyd-
das av anonymiteten – offret skall hängas ut med så-
väl namn som bild och framställs alltid i så dålig dager 
som möjligt.

JAG VILL VÄNDA på de rollerna, och låta en av de anonyma 
ringarna stå till svars för den här arbetsmetoden. Och 
det bör vara en av de riktiga organisatörerna bakom 
trollfabriken som svarar – inte en inhyrd ringare.

Därför tar jag kontakt med Erik, som nyss släppte 
in min fejkprofil i trollfabriken, och berättar vem jag 
egentligen är. Jag använder nu mitt verkliga namn, be-
rättar att jag är journalist, och frågar om jag får göra en 
intervju för Eskilstuna-Kurirens räkning.

Naturligtvis börjar jag med att fråga varför han hela 
tiden gömmer sig bakom en anonym fasad och inte vå-
gar stå för sina åsikter. Erik svarar med en motfråga.

– Har du hört talas om Günter Wallraff? frågar Erik 
retoriskt när vi når varandra på telefon.

– Ja, svarar jag sanningsenligt.
– Talade han om innan vem han var och vad syftet 

var med hans intervjuer?
– Nej, och det kallas för wallraff-journalistik. Men 

det är en arbetsmetod som man bör använda med viss 
försiktighet, säger jag.

Att Erik känner till Günter Wallraff är inte så märk-
ligt. Jag är mer förvånad över att han vill jämföra sig 
själv med en gammal vänsterikon.

DEN TYSKE JOURNALISTEN Günther Wallraff fick stjärnstatus 
på 60-talet, när han förklädde sig till industriarbetare 
för att kunna avslöja hur den västtyska kol- och stålin-
dustrin utnyttjade utländska gästarbetare under när-
mast slavliknande förhållanden. Den journalistiska ar-
betsmetod han lånat sitt namn till går ut på att man tar 
kontakt med den man vill granska utan att avslöja sin 
verkliga identitet, precis som jag gjorde i början av det 
här reportaget.

Men det sista steget i den journalistiska metoden är 
alltid att man träder fram i ljuset, presenterar sig som 
den man verkligen är och förklarar att nu vill jag göra 
en vanlig intervju med dig.

Läs den förra meningen en gång till, för den är vik-
tig. Innan något publiceras måste wallraffaren ge mot-
parten en chans att förklara sig.

SÅ JOBBAR RIKTIGA  
JOURNA LISTER

●● Trollfabriken Granskning Sveri-
ge följer inga etiska regler i sina re-
portage. Så här jobbar riktiga jour-
nalister:

●●  Visa hänsyn mot ovana intervju-
personer. Upplys om samtal och 
annat material är avsett för publi-
cering.

●● Tillmötesgå önskemål från in-
tervjuade om att få veta hur och var 
deras uttalanden återges.

●● Förfalska inte intervjuer.
●● Dold inspelning som ska publi-

ceras bör endast användas i undan-
tagsfall när informationen inte går 
att få på annat sätt.
Källa: Journalistförbundets yrkes-
regler

Flera av Granskning 
Sveriges nätaktivister 
sympatiserar med Nord-
iska motståndsrörelsen, 
som är Sveriges störs-
ta öppet nazistiska or-
ganisation. Bilden är ta-
gen i Borlänge 1 maj 
2016. FOTO: ULF PALM/TT 
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Det handlar om en grundläggande yrkesetisk regel 
för alla journalister, att låta motparten bemöta det man 
påstår i det färdiga reportaget innan det går i tryck.

Fast det är inte så viktigt i Eriks värld, visar det sig. 
Det viktigaste för honom är att få tag i en inspelad röst:

– Jag kan tala om för dig att alla som utger sig för att 
vara experter på internationell politik, de lägger på di-
rekt när de hör att det är jag som ringer. Jag får inga in-
tervjuer, inga intervjuer, när jag uppger mitt namn.

Han nämner nuvarande och tidigare försvarsminist-
rar, några kända forskare och en 
Aftonbladetkolumnist bland dem 
som inte velat diskutera sin syn på 
politiken med honom.

ERIK ÄR EN av Granskning Sveriges 
fyra huvudadministratörer. Han 
bloggar ofta om sin världsbild på 
sajten. I ett av sina senaste inlägg 
hyllade han Nazityskland, Ryss-
land och den religiösa diktaturen i 
Iran för att de varit så sammansvet-
sade. Det är så hans idealsamhälle 
ser ut. Det ska finnas ett folk och en 
folkgemenskap.

Så vem är han då på riktigt? Det 
vill han inte säga. Men enligt tid-
ningen Expos researchavdelning 
är det med sannolikhet gränsan-
de intill visshet en 35-årig man från 
en mindre stad i Mellansverige [*] 
med band till nazistiska Nordiska 
motståndsrörelsen som döljer sig 
bakom signaturen Erik på Gransk-
ning Sverige.

Expo uppger att man med sä-
kerhet kan knyta 35-åringen till ett 

antal facebookprofiler och användarkonton på olika 
vit makt-sajter. Den återstående kopplingen, som län-
kar ihop facebookprofilerna med användaren Erik i 
trollfabrikens hemliga del, är ett antagande från Expo. 
Eskilstuna-Kuriren har fått ta del av Expos opublicera-
de research och kan konstatera att denna person i alla 
fall använder samma e-postadress som Erik uppger för 
sina meningsfränder inne i den hemliga researchpor-
talen.

DE UPPGIFTERNA VILL Erik inte kommentera alls under tele-
fonsamtalet när jag frågar om dem.

– Jag svarar inte på den frågan eftersom den rör min 
identitet, säger han.

Och samma oärlighet är nödvändig hos ringarna 
 menar du?

– Vad menar du är oärligt?
Du uppger att du är en privatperson när du ringer 

folk. Ni berättar inte att detta är en intervju, att samta-
let spelas in eller att det sedan kommer att läggas ut i 
redigerad form på sajten Granskning Sverige?

– Jag går tillbaka till Wallraff då. Varför använder 
man wallraff-metod? Det är för att få fram saker som 
man annars inte får fram.
Men ni tar ju aldrig den där andra kontakten, och er-
bjuder folk en chans att kommentera det ni wallraf-
fat?

– Ja, alltså. Man får ju nej så ofta, så man slutar att 
göra det. Men jag har gjort det många gånger. Men jag 
har inte gjort det varenda gång, för man orkar inte när 
man vet att man får ett nej.
Ta Niklas Orrenius-inspelningen som ligger ute på er 
sajt. Den är helt genom-oärlig från Granskning Sveri-
ges sida. Är det okej att göra så?

– Jag vet inte vilken intervju du pratar om och är det 
inte jag som gjort den kan jag inte kommentera den.
Är Granskning Sverige en del av Fria tider?

– Nej, det är det inte.
Varför ligger ni då på deras sajt?

– För att Widar Nord [Fria Tiders grundare, reds 
anm] är en som jag, utan att känna, litar på. Jag hade 
gärna sett att vartenda inslag vi gör hamnar på Fria ti-
der, men det gör det inte. Hade vi varit en del av Fria ti-
der hade de publicerat mycket mer av vårt material.
Du talar ofta berömmande om Nordiska motstånds-
rörelsen. Är du medlem där?

– Nej. De har en för ytlig inställning till vad som ska 
utgöra en nations identitet. För dem är det bara rasen. 
Det är för ytligt för mig. Men jag säger inte att det är 
ondskefullt. De äter inte barn för att de pratar om ras.

DET ÄR FÖRST när jag läser igenom intervjun i efterhand 
som det slår mig hur underligt det sista svaret mås-
te låta utanför de anonyma trollkontonas värld, där vi 
alla uppträder under eget namn och måste våga stå för 
det vi säger till andra.

Men i trollfabrikens slutna filterbubbla lät svaret 
alldeles vardagligt. När jag loggar ut från Johan-kon-
tot för sista gången har jag varit inne i den bubblan i 
tre månader.

De första trollringning-
arna till Eskilstuna-Kuri-
ren började när tidning-
en skrivit om gatubråk i 
samband med ”Folkets 
demonstration” i Stock-
holm i januari 2016. Ma-
nifestationen hade främ-
lingsfientliga inslag och 
möttes av motdemon-
strationer. Tidningen 
hade berättat att Sveri-
gedemokraterna i Sörm-
land närvarat. Arkivbild 
från platsen.  
FOTO: MARCUS ERICSSON/TT 

Nej. De har en 
för ytlig inställ-

ning till vad som ska 
utgöra en nations 
identitet. För dem är 
det bara rasen.
Granskning Sveriges egen administra-
tör om han är medlem i Nordiska mot-
ståndsrörelsen.

Mathias Ståhle
mathias.stahle@ekuriren.se
016-15 62 08

FOTNOT [*]
Erik har av 
misstag röjt sin 
verkliga identi-
tet efter att det-
ta reportage 
publicerades. 
Bakom signa-
turen fanns en 
48-årig man 
bosatt i Väst-
sverige. 
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Granskning Sveriges ra   sism kan vara brottslig

I 
december 2016 publicera-
de Granskning Sverige en in-
tervju med en känd förintel-
seförnekare. Under samtalet 
berättar trollfabrikens inter-

vjuare vad han själv anser om 
judar. I klippet säger speaker-
rösten: ” Jag har blivit religiös 
av att studera judarnas ondske-
fulla inflytande i världen”.

Judarna sägs sedan ligga 
bakom både 11 septemberat-
tackerna i New York och Ryska  
revolutionen: ”alltid hittar man 
samma folkgrupp på den onda 
sidan i alla tragedier som hänt 
genom historien”, fortsätter 
speakerrösten.

I ETT ANNAT videoklipp, som pu-
blicerades på Youtube i februa-
ri 2015, ringer samma intervju-
are upp en journalist på Afton-
bladet och argumenterar för att 
det är farligt för ensamma kvin-
nor att umgås med somaliska 
män eftersom de riskerar att bli 
gruppvåldtagna.

– Det andra exemplet, där 
 somalierna nämns, där tycker 
jag att det är solklart att en åkla-
gare ska inleda en förundersök-
ning. Även det första fallet bör 
prövas, säger Sven-Erik Alhem.

Granskning Sverige publice-
rar sina videoinslag på Youtu-
be och Soundcloud och använ-
der en vanlig hemsida som sam-
lingssida för alla sina inslag. De 
har ingen ansvarig utgivare.

DÄRFÖR ÄR DET personen som ta-
lar i intervjuerna som blir an-
svarig för innehållet i klippen. 
Det straffrättsliga ansvaret kan 
också hamna på den som äger 
eller administrerar hemsidan.

Brottet hets mot folkgrupp 
räknas som ett hatbrott i den 
svenska lagboken. Den som ut-
talar sig nedsättande eller hot-
fullt om någon utifrån dennes 

hudfärg, tro eller sexuella lägg-
ning kan dömas till böter eller 
fängelse.

GENOM LAGEN OM elektroniska an-
slagstavlor kan även den som 
äger en hemsida som publice-
rar sådant material ställas till 
svars inför domstol.

– Lagen om elektroniska an-
slagstavlor lägger ansvaret på 
tjänstetillhandahållaren. Allt-
så på den som erbjudit andra 
en plats att yttra sig, säger Tid-

ningsutgivarnas chefsjurist Per 
Hultengård.

Även han anser att några av 
Granskning Sveriges uttalanden 
borde prövas av åklagare. Att 
youtube eller en hemsida ägs av 
ett företag skyddar inte perso-
nerna bakom sajten från rättsli-
ga påföljder, säger han.

– Om man tar Facebook som 
exempel så är det inte någon på 
företaget Facebook som är till-
handahållare. Då tittar man is-
tället på vems konto det är: Vem 

har i praktiken ansvar? Man sö-
ker alltid efter en fysisk person, 
inte efter företaget som står 
bakom sidan, säger Per Hulten-
gård.

– OM MAN, SOM i det här fallet, har 
samlat på sig länkar så tillhan-
dahåller man dem och då kan 
man göras ansvarig för innehål-
let i dem. Lagen säger att man 
ska ha en viss tillsyn och ta bort 
sånt som kan vara brottsligt.

Att någonting tas upp till 

Tidningsutgivarnas chefsjurist Per Hul-
tengård säger att fler personer kan hål-
las ansvariga om en åklagare kommer 
fram till att Granskning Sveriges publice-
ringar brutit mot lagen.  
FOTO: JONAS HELLSÉN

Granskning Sveriges främlingsfientliga uttalan-
den kan vara brottsliga. 
Det anser före detta överåklagaren Sven-Erik 
 Alhem: 
– Jag tycker att det är självklart att det här ska 
prövas av åklagare, säger han

Per Hultengård.

Om man, som i 
det här fallet, har 
samlat på sig län-
kar så tillhanda-
håller man dem 
och då kan man 
göras ansvarig för 
innehållet i dem.

#VISTÄLLERUPP // MARS 2017
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Granskning Sveriges ra   sism kan vara brottslig

prövning av åklagare är inte 
detsamma som att ett brott be-
gåtts. 

Utgången av en åtalspröv-
ning mot personerna bakom 
Granskning Sverige måste be-
dömas som oviss, anser juristen 
Benjamin Boman som följt till-
lämpningen av lagen om hets 
mot folkgrupp noga under de 
senaste tio åren.

– Inom det grundlagsskydda-
de området har det sällan, vad 
jag känner till, förekommit åtal 

mot rena konspirationsteorier. 
Att påstå att någon massutrot-
ning av judar inte förekom un-
der andra världskriget är inte 
i sig straffbart i Sverige, säger 
Benjamin Boman.

DETTA BÖR ÄVEN gälla för Gransk-
ning Sveriges uttalanden om 
 judar och somalier, bedömer 
han.

– Påståenden som att judar 
varit inblandade i 11 september-
händelsen är, enligt min me-

ning, av sådant slag att de bäst 
bemöts eller tillrättaläggs i en 
fri och öppen debatt. Jag anser 
således inte att det som har ytt-
rats är tillräckligt för en fällan-
de dom för hets mot folkgrupp, 
säger Benjamin Boman.

SVEN-ERIK ALHEM BETONAR att det är 
en åklagarprövning han talar 
om. Det är inte samma sak som 
att kräva en fällande dom.

– Man har rätt att diskutera 
judefrågan i sig och det är inte 

självklart att allt som är omdö-
meslöst eller nedsättande är 
straffbart.

Eskilstuna-Kuriren har sökt 
personen som gjort uttalande-
na om judar och somalier. Han 
har inte gått att nå

Sven-Erik Alhem anser att 
en åklagare bör pröva om 
Granskning Sveriges publice-
ringar bryter mot lagen. Han 
var själv överåklagare inn-
an han gick i pension. I dag är 
han fristående rättsexpert.  
FOTO OSKAR KULLANDER/TT

Det andra 
 exemplet, där 
 somalierna 
nämns, där tycker 
jag att det är sol-
klart att en åkla-
gare ska inleda en 
förundersökning. 
Även det första 
fallet bör prövas.
Sven-Erik Alhem.
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MSB vill se skärpta straff 
för hot mot journalister
Hot och trakasserier mot journalister måste kunna bestraffas hårdare 
i dag. Det anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
I en ny rapport föreslår man nu att straffen skärps.

– MSB HAR NOTERAT Eskilstuna- 
Kurirens reportage om Gransk-
ning Sverige, där flera exempel 
på vad som skulle kunna räknas 
som trakasserier och förtal räk-
nas upp, säger rapportförfatta-
ren Johan Torell. 

MSB föreslår i rapporten 
”Mediebranschen 2016 – hot, 
risker och sårbarheter” att det 
straffsrättsliga skyddet för jour-
nalister stärks när någon hotar 
eller trakasserar  representanter 
för mediebranschen. Utred-
ningen anser att staten bör se 
extra allvarligt på hot mot jour-
nalister eftersom de agerar  
i demokratins tjänst.

Faktainsamlingen till rap-
porten, som släpptes den 20 
mars 2017 , gjordes innan  
Eskilstuna-Kuriren avslöjade 
hur trollfabriken Granskning 
 Sverige arbetar.

Men flera av de trakasserier 
mot etablerade journalister 
som skildrades i reportaget har 

också legat till grund för MSB:s 
rapport, berättar Johan Torell.

DN-journalisten Niklas Or-
renius, som tvingades fly utom-
lands med familjen efter att ha 
ställt frågor om vem den främ-
lingsfientliga bloggaren Julia 
Caesar var, är ett exempel.

– HANS ADRESS OCH kontaktuppgif-
ter publicerades på nätforum 
där hot uttalades. Ett stort antal 
alternativa medie kanaler häng-
de ut honom. Hans barns mobil-
nummer lades ut på en blogg 
med uppmaning om att börja 
ringa. Den här kampanjen fort-
satte dock tills Niklas Orrenius 
gjorde sig själv oanträffbar,  
säger Johan Torell.

MSB har också utgått från en 
förtalskampanj som  riktades 
mot Hudiksvalls Tidnings  
politiske redaktör Patrik  
Oksanen, efter att tidningen 
kritiserat Rysslands väpnade 
annektering av Krim. I det fallet 

dömdes en man som låg bakom 
ryktesspridningen för grovt för-
tal för drygt en månad sedan.

Precis som för många av de 
andra drabbade hade  Patrik 
Oksanen redan svartmålats av 
Granskning Sveriges när det 
började strömma in hot och 
ofredanden från okända anony-
ma personer.

ETT LIKNANDE MÖNSTER kan skön-
jas internationellt. MSB nämner 
den omfattande hatkampanj 
som riktats mot den finska jour-
nalisten Jessikka Aro, efter att 
hon skrivit om statligt finansie-
rad rysk trollverksamhet.

– Hon utsattes för en om-
fattande kampanj av förtal,  
trakasserier och hot. Hon fick 
samtal där hon fick lyssna till 
hur en pistol avlossades i andra 
änden. Hon ficks sms ifrån nå-
gon som utgav sig för att vara 
hennes döde pappa. Budskapet 
var att han inte var död, utan att 

han håller koll på henne.  
En 14 år gammal dom för nar-
kotikainnehav spreds online 
och användes sedan för att ut-
måla henne som droghandlare. 
Mejl i vilka hon diskrediterades 
skickades till cirka 200 av hen-
nes kollegor på statliga YLE, be-
rättar Johan Torell.

HUR LAGEN BÖR ändras anges inte  
i rapporten. MSB föreslår i stäl-
let att regeringen tillsätter en 
utredning som får i uppgift att 
besvara den frågan.

Rapporten rekommenderar 
också mediebranschen att själv-
mant se över sina säkerhetsruti-
ner och att stärka sitt skydd mot 
it-attacker. Det sista för att man 
befarar att påverkansoperatio-
ner mot medier kan komma 
från mycket resursstarka aktö-
rer, till exempel andra stater.

Mathias Ståhle
mathias.stahle@ekuriren.se
016-15 62 08

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en statliga myndighet med ansvar för Sveriges krisberedskap. Den lyder under Justitiedepartementet och hör till in-
rikesminister Anders Ygemans (S) ansvarsområde.  FOTO: JESSICA GOW/TT
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Hets mot folkgrupp
Hatbrott är ett angrepp på de 
mänskliga rättigheterna och 
strider mot principen om alla 
människors lika värde.  
Det som definierar ett hatbrott 
är att gärningspersonen ut-
för angreppet på grund av sin 
 negativa inställning till vissa 
personers egenskaper.

HATBROTT AVSER BROTTEN hets mot 
folkgrupp och olaga diskri-
minering. Det kan även vara 
andra brott där ett motiv  för 
brottet har varit att kränka  
en person, en folkgrupp  eller 
en annan sådan grupp av 
personer  på grund av ras, hud-
färg,  nationellt eller etniskt 
ursprung,  trosbekännelse,  
sexuell läggning eller annan 
liknande omständighet.

Du måste inte passa in på nå-
gon av dessa beskrivningar för 
att bli offer för ett hatbrott. 

DET RÄCKER MED att gärningsper-
sonen tror att du har någon av 
egenskaperna, till exempel att 

han eller hon tror att du är   ho-
mosexuell.

Den som döms för ett brott 
med hatbrottsmotiv kan få en 
straffskärpning i samband med 
att hon eller han döms för den 
brottsliga gärningen. 

EN PERSON SOM klottrat eller miss-
handlat någon kan alltså få ett 
strängare straff om gärningen 
bedöms som ett hatbrott.

Olaga diskriminering och 
hets mot folkgrupp är hatbrott 
i sig, men vilket brott som helst 
kan bedömas som ett hatbrott 
om det grundar sig på gär-
ningspersonens negativa in-
ställning till någon av de upp-
räknade grupperna. 

HATBROTT KAN DÄRFÖR vara allt från 
klotter till mord. 

Enligt Brottsförebyggande 
rådet är de vanligaste hatbrot-
ten ofredande och olaga hot.

Kristina Levin

LAGARNA
Grunder för straffskärpning 
när det gäller hatbrott:  
Brottsbalken 29 kap. 2§ på riks-
dagens webbplats .
Hets mot folkgrupp: 

Brottsbalken 16 kap. 8§ på riks-
dagens webbplats
Olaga diskriminering: 
Brottsbalken 16 kap. 9§ på riks-
dagens webbplats
Källa: polisen.se

Det här är förtal enligt lagen
Det finns lagar som reglerar 
vad som är förtal och grovt för-
tal. Det kan vara allt från sprid-
ning av bilder av sexuell natur 
eller spridning av någon som 
påstås ha begått ett brott. Allt-
så sådant som dagligen sker 
på facebook och i andra socia-
la medier.

NÄR DET GÄLLER förtal och grovt 
förtal kan sådana särskilda skäl 
bland annat vara att det varit 
fråga om:

• spridning av bilder eller fil-
mer av sexuell och integritets-
kränkande art på en utpekad 
person

• stor spridning av särskilt 
integritetskränkande uppgif-
ter av sexuell art om en utpekad 
person eller

• stor spridning av uppgifter 
om att en person ska ha begått 
mycket allvarliga brott.

Stor spridning kan betyda att 
uppgifterna spridits på inter-
net, tidningsannons, via sms el-

ler till personer som är bekanta 
med den utpekade personen.

Förolämpning:
För att brottet förolämp-

ning ska falla under allmänt 
åtal, dvs. kan åtalas av åklagare, 
krävs för vuxna personer att det 
för det första är fråga om någon 
av tre specifika situationer: 

• förolämpning mot en per-
son i samband med hans eller 
hennes myndighetsutövning

• förolämpning mot någon 
med anspelning på hans eller 
hennes ras, hudfärg, nationel-
la eller etniska ursprung eller 
trosbekännelse eller

• förolämpning mot någon 
med anspelning på hans eller 
hennes sexuella läggning.

Vissa fall av förtal och föro-
lämpningar skulle också kun-
na bedömas som andra typer 
av brott. Exempel falsk tillvitel-
se, hets mot folkgrupp och ofre-
dande. 

Läs mer på: åklagare.se
Kristina Levin

Lag som kan stoppa hat på nätet
Lagen om elektroniska an-
slagstavlor känner få till. 
Ändå är den fullt brukbar för 
att komma åt hat och hot på 
internet, bland annat på en 
persons eller grupps face-
book.

LAG (1998:112) OM ansvar för elek-
troniska anslagstavlor:

1 § Denna lag gäller elek-
troniska anslagstavlor. Med 
elektronisk anslagstavla avses 
i denna lag en tjänst för elek-
tronisk förmedling av medde-
landen.

Uppsikt över tjänsten:
4 § Den som tillhandahål-

ler en elektronisk anslagstavla 
skall, för att kunna fullgöra sin 
skyldighet enligt 5 §, ha sådan 
uppsikt över tjänsten som skä-
ligen kan krävas med hänsyn 
till omfattningen och inrikt-
ningen av verksamheten.

Skyldighet att ta bort vissa 
meddelanden:

5 § Om en användare sän-

der in ett meddelande till en 
elektronisk anslagstavla ska 
den som tillhandahåller tjäns-
ten ta bort meddelandet från 
tjänsten eller på annat sätt för-
hindra vidare spridning av 
meddelandet, om

1. meddelandets innehåll 
uppenbart är sådant som av-
ses i bestämmelserna i 16 kap. 
5 § brottsbalken om uppvig-
ling, 16 kap. 8 § brottsbalken 
om hets mot folkgrupp, 16 
kap. 10 a § brottsbalken om 
barnpornografibrott eller 16 
kap. 10 c § brottsbalken om 
olaga våldsskildring.

7 § Den som uppsåtligen el-
ler av grov oaktsamhet bryter 
mot 5 § första stycket döms till 
böter eller fängelse i högst sex 
månader eller, om brottet är 
grovt, till fängelse i högst två 
år. I ringa fall skall inte dömas 
till ansvar.

Läs mer på : https://www.
riksdagen.se SFS-1998-112
Kristina Levin

En person kan få ett strängare straff om gärningen bedöms som ett hatbrott.   
FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT
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Tryckfrihet – en grundlag i Sverige
En av demokratins grund
pelare är tryck och yttrande
friheten som är reglerad i den 
svenska grundlagen.

DET ÄR LAG på att vi ska ha tryck-
frihet och yttrandefrihet i Sve-
rige. Här har yttrandefriheten 
och särskilt tryckfriheten star-
kare traditioner och bättre stöd 
i lagstiftningen än i de flesta  
länder. Stödet är förankrat i 
grundlag; i Regeringsformen 
och i Tryckfrihetsförordningen 
(TF), som har mer än 200-åriga 
traditioner, samt i Yttrandefri-
hetsgrundlagen (YGL) från bör-
jan av 1990-talet. Det betyder 
att massmedier och medborga-
re har stor frihet att framföra 
vilka åsikter de vill.

Några hörnstenar i lagstift-
ningen är offentlighetsprinci-
pen, meddelarskyddet, förbu-
det mot censur, den ansvarige 
utgivarens unika ställning och 
den speciella tryckfrihetspro-
cessen.

Offentlighetsprincipen inne-
bär att allmänna handlingar 
hos myndigheter och allmänna 
organ är offentliga. Den ger var-
je medborgare rätt till insyn i 
alla de dokument som kommer 
in till eller upprättas hos myn-
digheterna.

Meddelarskyddet innebär att 
tidningarnas källor – personer 
 eller dokument som ger under-

lag för artiklar – inte får avslöjas 
och inte heller efterforskas av 
myndigheterna.

GRUNDREGELN FÖR SVENSK yttran-
defrihet är över huvud taget att 
allt får sägas och allt får skri-
vas. De undantag som finns gäl-
ler till exempel upplysningar 
 eller påståenden som kan även-
tyra landets säkerhet eller utsät-

ta enskilda människor för för-
tal. Tryck- och yttrandefrihets-
systemet bygger på frihet under 
ansvar. Förhandscensur är ut-
tryckligen förbjuden och av den 
som väljer att publicera någon-
ting kan ansvar endast utkrävas 
i efterhand.

FÖR MASSMEDIEPUBLICERINGAR skall 
det finnas en ansvarig utgiva-
re som ensam bär det rättsliga 
ansvaret för vad som publice-
ras, både i redaktionell text och 
i annonser.

Ansvar för tryckfrihetsbrott 
kan utkrävas endast i en sär-
skild tryck- eller yttrandefri-
hetsprocess, där en lekmanna-
jury avgör skuldfrågan. Det är 
endast i detta sammanhang 
som jury används i Sverige och 
avsikten är att ge massmedierna 
ett extra skydd mot alltför for-
malistiska bokstavstolkningar 
av lagen.

TU

I Sverige har yttrandefriheten och särskilt tryckfriheten starkare traditioner och bättre 
stöd i lagstiftningen än i de flesta  länder. FOTO: STEFAN JERREVÅNG/TT

Lagen skyddar medias  
uppgiftslämnare
Är du offentligt anställd kan du 
lämna uppgifter till media, och 
skyddas av lagen. Det kallas 
meddelarfrihet. Och ingen har 
rätt att efterforska vem som läm
nat uppgifterna till media, det är 
ett grundlagsbrott.

ALLA SOM BOR i Sverige och jobbar  
i offentlig verksamhet har rätt till 
meddelarfrihet. Det innebär att 
den personen har rätt att lämna 
uppgifter till media. Denne har 
dessutom rätt till meddelarskydd. 
Redaktionen som tagit emot ett 
tips får inte heller berätta vem  
 källan är om denne krävt anony-
mitet.  

Meddelarfrihet är dock en rät-
tighet, det är inte en skyldighet att 
lämna uppgifter till media. Tan-
ken med lagen är att möjliggöra 
insyn samt att motverka korrup-
tion inom offentlig verksamhet.

LAGEN GÄLLER FÖR alla offentligt an-
ställda, däremot gäller lagen inte 
för statliga bolag, privatanställda 
i offentligt finansierad verksam-

het eller privat verksamhet. Lagen 
innebär konkret att en tjänsteman 
har rätt att ta del av och föra vida-
re information ur hemliga hand-
lingar om målet är en publicering 
i media. 

Uppgifter som ekonomi, sko-
la, hälsovård och verksamheter 
av offentlig karaktär är ok att föra 
 vidare. Den som lämnar uppgif-
ter till media är skyddade av ett 
 efterforskningsförbud, det vill 
säga att myndigheten får inte för-
söka ta reda på vem som läckt 
uppgifterna till media. Gör myn-
digheten det riskerar man åtal. 

MEN DET FINNS så klart gränser när 
detta är förbjudet. Man får inte 
 vidarebefordra uppgifter när det 
råder sekretess kring personliga 
förhållanden. Exempelvis uppgif-
ter ur patientjournaler, eller upp-
gifter som kan hota rikets säker-
het, beredskapsåtgärder och lik-
nande. Sker det begår den tjänste-
mannen ett lagbrott. 

Läs mer på: https://www.riksda-
gen.se sfs-1949-105

Lag som ger dig insyn  
i maktens korridorer
Offentlighetsprincipen 
är en grundlag som ger 
 allmänheten insyn i alla 
offentliga myndigheter.

VISSA MÖTEN OCH de flesta 
handlingar inom offent-
lig förvaltning, alltså alla 
myndigheter och kommu-
ner, är tillgängliga för all-
mänheten. 

När det gäller handling-
ar betyder det att du har 
rätt att begära ut och läsa 
de  myndighetshandlingar 
som du är intresserad av. 
Så mötesprotokoll, post 
och mejl till och från en 
politiker  eller tjänsteman, 
samt beslutsunderlag är 
allmänna handlingar.

GRUNDPRINCIPEN ÄR ATT om 
handlingen är upprät-
tad på myndigheten, har 
 kommit in till eller är 
skickad från myndigheten 
så är det en allmän hand-
ling. 

Då får du ta del av den. 
Och den ska lämnas ut 
skyndsamt. Även sekretess-
belagda handlingar ska 
lämnas ut, fast maskade, 
det vill säga uppgifter som 
röjer identitet ska tas bort.

HUVUDREGELN OM  handlings-
offentlighet finns i grund-
lagen, närmare bestämt 
i andra kapitlet i tryck-
frihetsförordningen, TF. 
 Däremot är en del uppgif-
ter hemliga enligt reglerna 
i offentlighets- och sekre-
tesslagen, OSL. 

Nekas du en handling 
som är allmän går det att 
överklaga beslutet till för-
valtningsdomstolen, myn-
digheten ska i en så kallad 
besvärshänvisning ange 
exakt varför handlingen 
INTE är allmän.

Läs mer på Utgivarnas 
sida allmänhandling.se 
 eller i Tryckfrihetsförord-
ningen.
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Informationskunnighet är en mänsklig
rättighet och en förutsättning för demokrati.
Stora samhällsförändringar med mer information och 
alltmer desinformation ställer stora krav på oss medborgare.
Du måste själv granska information som du får till dig.
Vem har skrivit? Varför? Vad är det för vinkel?

Stå upp för demokratin, granska information källkritiskt!

Olivehällkyrkan
Vallbyvägen. 35, Strängnäs

Mälardalen

IF Metall står upp för 
alla människors lika värde, 
yttrande- och åsiktsfrihet.

  Bekämpa näthatet.      Var alltid källkritisk.Genomskåda avsändaren!    

 Centralt beläget
med moderna rum, 

vacker utsikt, 
Y-Won Bar & Grill  

samt The Bishops Arms.

016-540 23 00
www.elite.se

Hamngatan 11, Eskilstuna     

 Centralt beläget
med moderna rum, 

vacker utsikt, 
Y-Won Bar & Grill  

samt The Bishops Arms.

016-540 23 00
www.elite.se

Hamngatan 11, Eskilstuna     

Hållbar utveckling ger framtiden 
möjligheter i ett 

Södermanland för alla

I Sverige bygger enskildas fri- och 
rättigheter på grundlagen, på folkrätten 
och på internationella avtal.

Den offentliga makten ska utövas med 
respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans frihet 
och värdighet.*

*Ur Den gemensamma värdegrunden för statsanställda

#viställerupp
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Den svenska modellen är inte huggen i sten. Just nu utmanas den av politiska krafter som vill fortsätta med stora skatte- 
sänkningar och privatiseringar och som ställer grupp mot grupp. Tillsammans kan vi istället utveckla den svenska modellen 

så att Sverige står starkt inför nya utmaningar.
  

Gå in på www.socialdemokraterna.se  eller skicka SMS till 72 456. Skriv SAP medlem och ditt personummer 
(SAP medlem ÅÅMMDD-XXXX)  eller ring: 016-200 62 95. Vi kommer att spara dina uppgifter. Läs mer på socialdemokraterna.se/integritetspolicy

Socialdemokraterna
F R A M T I D S P A R T I E T

SVENSKA 
MODELLEN 
SKA UTVECKLAS 
INTE AVVECKLAS

FÖR TRYGGHET I EN NY TID
BLI MEDLEM I SOCIALDEMOKRATERNA

SMS:a: 

”SAP medlem” 

och person- 

nummer till
 

72 456

Lokaltidningen är en av 
demokratins grundpelare
 
På Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms- 
Kuriren jobbar 94 journalister som skriver, fotar och filmar. 
Nyhetsredaktionen är tidningarnas hjärta, nyhetsjournalistiken 
ska präglas av kvalitet och opartiskhet. Som tidning står vi upp för 
yttrandefrihet, demokrati, fria medier och alla människors lika värde. 

Ta ställning du med. Lär dig mer om journalistikens villkor.
• Beställ fler exemplar av bilagan #viställerupp till din arbetsplats   
 eller skolklass, maila susanne.andersson@sormlandsmedia.se 
 eller ring 016-15 61 90

• Kanske vill du ha besök av en journalist på din arbetsplats eller 
 i din skolklass? Tag kontakt med chefredaktören på din tidning. 
 Katrineholms-Kuriren – 0150-728 00
 Eskilstuna-Kuriren – 016-15 60 00
 Södermanlands Nyheter – 0155-767 00

Fr vänster:
Marie Hillblom, chefredaktör och 

ansvarig utgivare, Katrineholms-Kuriren
Eva Burman, chefredaktör och 

ansvarig utgivare, Eskilstuna-Kuriren
Anna Falk, chefredaktör och 

ansvarig utgivare, Södermanlands Nyheter
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Stå upp mot näthatet!
Granska kritiskt!
Avslöja avsändaren
Byggnads står upp för alla människors lika värde.

Så här anmäler du en publicering
Anser du att du råkat ut för en 
 publicering som är felaktig? 
Då kan du anmäla publicering-
en till Pressombudsmannen. Vid 
en fällning tvingas tidningen be-
tala ut böter. Men det är bara de 
 etablerade tidningarna, som frivil-
ligt underkastat sig detta system, 
som går att anmäla.

A
llmänhetens Pressombudsman (PO) 
ska finnas där för personer som kän-
ner sig utsatta för oförsvarliga  pu-
blicitetsskada. Det är bara den som 
är föremål för publiceringen som 

kan anmäla detta. Det kan handla om artiklar 
i tidningen eller på nätet. Händer det kan man 
 anmäla publiceringen till PO.

Pressombudmannen gör en utredning om 
det finns skäl till kritik. Då är det de pressetiska 
reglerna som gäller. Finns anledning till kritik 
lämnar PO över ärendet till Pressens Opinions-
nämnd (PON) med förslag till klander. Och PO:s 
beslut kan överprövas, exempelvis om PO avskri-
ver ett ärende. Då kan anmälaren själv överklaga 
beslutet till PON.

OM EN TIDNING klandras av PON för att ha  överträtt 
de pressetiska reglerna, det vill säga brutit mot 
god publicistisk sed, skall den publicera det 
 fällande beslutet på väl synlig plats i sina kanaler 
där artikeln publicerats.

Syftet med denna publicering är att ge anmä-
laren upprättelse för en felaktig publicering.  
Tidningen ska då inte heller kommentera fäll-
ningen. Dessutom måste tidningen betala en av-
gift för skadan. Hur stor avgiften blir beror på 
tidningens upplaga. 
Läs mer på: po.se
Kristina Levin

Ola Sigvardsson, pressombudsman i Sverige. 

#VISTÄLLERUPP // MARS 2017
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Ansvarig utgivare tar  
ansvar för allt i tidningen
Utgivarskapet är ett stort ansvar. Det innebär att den ansvariga utgiva-
ren tar det fulla personliga ansvaret för allt som står i tidningen, artiklar 
och annonser.

A
nsvarig utgivarskap innebär att 
det är en enda person, utgiva-
ren, som ansvarar för det som 
står i tryckt form eller på nätet. 
Och utgivaren utses av dem som 

äger tidningen eller publikationen. Det ska 
också  finnas en ställföreträdande utgivare 
som träder in när utgivaren är sjuk eller ut-
omlands.

Det finns vissa grundkrav för att få bli 
ansvarig utgivare. Man måste vara myndig, 
bo i landet och vara skriven där. Personen 
får inte heller befinna sig i konkurs eller ha 
näringsförbud.

DET ÄR UTGIVAREN och ingen annan som ytterst 
bestämmer vad som ska publiceras i de oli-
ka kanalerna. Ingen kan eller får påverka 

det. Utgivaren ensam kan stoppa en artikel.
Det är också utgivaren som personligen 

riskerar åtal och fängelse för publiceringar 
som kan anses bryta mot lagen. Så har ock-
så skett i några fall i Sverige.

Kristina Levin
kristina.levin@ekuriren.se
0152-474 08

Den ansvariga utgivaren tar det fulla personliga ansvaret för allt som står i tidningen. Från vänster Anna Falk ansvarig utgivare Södermanlands Nyheter, Eva Burman ansvarig 
utgivare Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning och Marie Hillblom ansvarig utgivare Katrineholms-Kuriren. FOTO: MIKAEL ANDERSSON

#VISTÄLLERUPP // MARS 2017
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Prenumerera och ladda ner appen idag!
E-tidningen är den digitala papperstidningen. Du får nyheter dygnet 
runt på webben , PLUS-förmåner samt E-tidning inklusive app där du 
kan bläddra i tidningen, klicka upp en artikel, förstora och läsa enkelt. 
Det finns också ett sökbart E-tidningsarkiv. 

Erbjudandet om digitalt paket för 1:- gäller när du tecknar din prenumeration på någon 
av våra webbsajter. Se info i rutan bredvid. (Gäller endast nya prenumeranter.)

Dagens SN

ONSDAG 

11 januari 

2017

Vecka 02

GRUNDAD 1893

Pris 15 kr

0155-767 00

www.sn.se

Nr 8

Kvinna utsatt för våld-

täktsförsök i Nyköping
SIDAN 4

Vädret
hittar du i dag  

på sidan 13

Nu kommer ytterligare forskning som visar 

varför vi är många som haft fel om olika  

gruppers inställning till familjebildande.  

OPINION SIDAN 12

A-M Kamin & Spisbutik AB

Blommenhovsv 22 • 0155-19 04 90 • www.amkamin.se

Mån-tors 12-17, fre 12-16. Lördagsöppet 11-14

Kuben 3 Ord. 36.900:-

29.900:-
Endast ett fåtal kvar!

ATT HYRA ÖKAR DINA 

VALMÖJLIGHETER!

Nyköping 0155-354 00

www.cramo.se

nkbilmarknad.nu  0155-28 58 50
Volvo V60 D3 -13 

11.866 mil, R-Design, aut

Pris 199.000:-

BMW 116 D F20 -14

3.818 mil, M-Sport, aut, drag

Pris 219.000:-

VW Golf 2,0 TDI GT -15

2.660 mil, DSG6, R-Line, nav

Pris 248.900:-

Kultur & Nöje: 3 Psykisk sjukdom central  

i ny debut  3 Nyköpingsson i Nutleyserie

Nyårslöfte. Tonårstjejerna Josefin Särkinen och Lee Åman Dahlin har lovat sig själva att börja träna i år. FOTO: MALÉN ENEBERG

Häxkväll ställs in – efter 18 år

BJÖRNLUNDA Friluftsfrämjandets årliga sportlovsak-

tivitet i Björnlunda, häxkvällen, har blivit en lokal 

institution. Men nu ställs häxkvällen in för första gången 

sedan den första skogsrundan arrangerades 1999. 

 – Det känns tråkigt. Det finns de som har kommit lång-

väga för häxkvällen, säger Gunilla Enlund, ordförande  

i Friluftsfrämjandet Björnlunda-Gnesta. SIDAN 8

Hans kedja visade vägen

SPORT – Vi ska absolut inte vara som bäst 

nu utan siktar på en formtopp till kvalserien, 

säger Jens Öhling. Sedan hyllade han med 

rätta härföraren Albin Ivarsson Hamberg. 

Hans kedja låg bakom vändningen i Sörm-

landsderby mot Linden.  

SIDAN 19

Nytt haveri på SSAB:  

”Mobiliserat all expertis”

OXELÖSUND  När återstarten skulle ske var 

olyckan framme igen. SSAB och deras samarbetspart-

ner jobbar nu febrilt för att lösa det nya haveriet  

i valsverket.

SIDAN 7

Byggklart 
i Åkroken 
men få anbud
NYKÖPING Det är klappat 

och klart för bostäder i kvarte-

ret Åkroken i Nyköping. Men 

byggentreprenörerna har visat 

svalt intresse. Just nu finns två 

anbud för byggherren Nykö-

pingshem att välja bland.

SIDAN 6

Gymmen är packade och försäljningen av gymkort går i taket under årets första månader. 

 Samtidigt rustar smågymmen när en ny kedja kommer till stan – för konkurrensen mellan 

 Nyköpings 13 gym är tuff. SIDORNA 4–5

Det våras för gymmen  

– nu öppnar en ny kedja

Pontus Nordenberg, med allsvensk 

rutin, är tillbaka i Nyköping och 

Bissarna. FOTO: SANDRA NORDIN

Bissarnas 
 senaste spets-
förvärv
SPORT En hemvändare som 

bara fyller 22 år nästa vecka. 

Men som redan har allsvenskt 

spel att falla tillbaka på. För-

svararen Pontus Nordenberg 

spetsar ett redan starkt försvar  

i Bissarna Fotboll säsongen 

2017. SIDAN 18

Det är lätt 

att tro att 

man måste klara 

av allt som alla 

andra gör.

När Johan, 18 år, gick andra året 

på gymnasiet kände han att det 

blev för mycket. Han gick in i 

väggen av stress och fick 

panikattacker. Nu berättar han om 

sina erfarenheter för SN:s unga 

sida.  SIDAN 16

Dagens KK

Nr 8

Grundad 1917

tips@kkuriren.sePris 15:-

ONSDAG 

11 januari 

2017
Vecka 02

Pris 15:-

ONSDAG 

11 januari 

2017
Vecka 02

Biogasen som produceras vid Valla gård  

har fått en intressant finländsk ägare LEDARE  2

Öppet: vardagar kl. 07.00–16.00 

Starrvägen 6, Katrineholm 

Tel: 0150-166 01

katrineholm@cramo.com

KÖP INTE,

HYR AV 

CRAMO

Stenbergs bil 
Må–to 9–18, fre 9–17 lör 10-14

Starrv 5, Lövåsen. Tel. 0150-48 22 70. 

www.stenbergsbil.com

Ford Focus 1,6 TDCi 95 

Trend Diesel -11

8.760 mil, röd. Förr 85.000:-

Nu: 79.900:-

SANERING • RENGÖRING • AVFUKTNING • BYGGNADSMILJÖ

Allt under ett tak!

Journummer 0150-108 01 •  Vassmogatan 2, Katrineholm

Svårt för små åkare att gasa 

på i omställningen KATRINEHOLM 5 

Han bytte från en rund  

till en oval boll SPORT & MOTION 13

Byggnadsarbetare kan ha 

exponerats för asbestfibrer

Först när en underentreprenör börjat riva det gamla golvet i Valla skolas matsal 

upptäcktes att där fanns asbest. Golvföretaget lägger locket på. KATRINEHOLM 4

Linda Hellström, ansvarig för måltidsverksamheten i Vingåker, höll ett kort invigningstal. Kocken Jonathan Andersson klippte bandet och eleverna väntade med spänning på att få gå in i den 

nyrenoverade matsalen. FOTO: STINA JÄRPERUD

Kocken klippte bandet till nyrenoverad matsal

Premiärhelgen är över för  

”Katrineholmsrevyn backar 

framåt” och ensemblen är 

mycket nöjd och kan andas ut en 

smula. Cia Ronach är en av alla 

slitvargar till revyrävar som har 

stått i många år på scenen.

”Jag är otroligt tacksam över att 

få hålla på med detta”, säger hon.

”Hur sker 

rekryteringen 

till högre chefs-

poster och vilka 

kvalifikationskrav 

ställs?”

I dag avgörs 

Hågbrandts 

pension

Nytt avtal 

lovar bred-

band till alla 

När eleverna har varit på jullov har förändringens vindar blåst genom  

Marmorbyns skola. I går fick eleverna ta del av resultatet. VINGÅKER 7

KATRINEHOLM 3 

KATRINEHOLM 6 

KULTUR & NÖJE 15

Ronach ser redan 

fram emot 2018

FRITT UR HJÄRTAT 19

Dagens EK/ST

ONSDAG 

11 januari 

2017

Vecka 02

Nr 8

Rosells väg, Torshälla   0709-84 14 36

www.wasbymagasin.se • Öppetider: Ons 15-19, tor 14-18, fre 13-17, lör 11-15
Wäsby Magasin

I Mälarbaden

REA 30-50%
på höstens och vinterns kollektion

Betyg från årskurs sex gör att eleverna 

anstränger sig mer och har lättare att 

förstå hur de ligger till. LEDARE SIDAN 2

GRUNDAD 1890

Pris 15 kr

016-15 60 00

ekuriren.se

 

Tumbo 37, Kvicksund • 016-200 68 68 • www.tumbo.se • Måndag-torsdag 10-18, fredag 10-17, lördag 11-15

Prisvärd lyx utan 

kompromiss! 

Pris från 1.339.000:-

Milad Bahi kan 

lära dig hur  
man spelar oud

Efter tre år med inbördeskrig 

flydde Milad Bahi Syrien. Nu 

spelar han oud tillsammans 

med Flen Världsorkester och 

undervisar på sitt elvasträng-

ade instrument i musikskolan.

NYHETER SIDAN 6

Varning för 
hårda vindar
Det kommer bli blåsigt i Eskils-

tuna i dag och SMHI har gått 

ut med en varning för mycket 

hårda vindar i Sörmland.

NYHETER SIDAN 4

153 förhör efter 

polishusattack
– Vi har uppgifter som vi job-

bar vidare med, säger chefen 

för Sörmlandspolisens rotel för 

grova brott.

NYHETER SIDAN 7

Nu kan du  
se exakt var 
bussen är
Sörmlandstrafiken har infört 

en realtidskarta i sin app som 

gör det möjligt för resenärer 

att se exakt var bussen är.

NYHETER SIDAN 7

Linda Ettehag Kviby och Andreas Kviby 

utvecklar spel för smarta mobiler JOBB & PENGAR SIDAN 8

Nio av tio fordon rullar på fossila bränslen och i den tunga trafiken går klimatomställningen 

långsamt.  – Jag har helt enkelt inte råd att bli mer miljövänlig, säger Lars Jonsson vid Barva  

trailertransport.  NYHETER SIDAN 5

Dyrt att halvera lastbilars 

utsläpp utan statligt stöd

Det bjöds på fullt med vassa avslut när AFC hade sin första träning för året på Tunavallen. FOTO: VERONICA KARLSSON

Nu är AFC på plats i Eskilstuna

Vid lunchtid på tisdagen gjorde AFC Eskilstuna sitt första historiska träningspass på Tunavallen som allsvenskt lag. På plats var förstås nye tränaren Pelle Olsson men 

även hett eftertraktade Omar Eddahri och tre tänkbara nyförvärv.  SPORT SIDORNA 16-17

SÅ HÄR GÖR DU
Köp din prenumeration här: 

• ekuriren.se/vistallerupp
• sn.se/vistallerupp
• kkuriren.se/vistallerupp 

Ladda sedan ner appen 
från App Store/Google Play 
(Play Butik) så är det klart att 
börja läsa – hemma, på 
jobbet eller under resan.

Provläs 1 mån  

för endast

1 kr*

* Gäller digitalt paket. 

Därefter 148 kr/månad. 

Ingen bindningstid.

Ställ upp du också
– för demokratin och ett 
bättre samhälle
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1. VEM ÄR ORIGINALKÄLLAN?
När medier skriver om varandras artiklar, och 
bloggare, twittrare och Facebookanvändare 
kommenterar, förändras ofta innehållet. Över-
sättningar från olika språk försvårar och tolk-
ningar görs, omedvetet eller högst omedve-
tet. Medier refererar bakåt till den källa de har 
gjort en ”rewrite” av, så du kan klicka dig till 
originalkällan. Översätt artikeln med hjälp av 
Google translate eller någon som kan språket.
Du kan dessutom googla på innehåll i artikeln 
för att ta reda på mer – glöm inte att du kan 
ställa in datum och söka på en viss tidsperiod 
på Google, som strax efter den tid som hän-
delsen påstås ha inträffat.

 

2. VAD FÖRESTÄLLER BILDEN?
Bilder kan vara manipulerade. En person häv-
dar att hen har sett en varg på en viss plats i 
din kommun och lägger ut en bild på en varg. 
Tänk efter innan du köper påståendet rakt av. 
Titta på bilden. Ställ frågor till dig själv: ”Det är 
snö på bilden. Men är det snö ute nu?” till att 
börja med. Bilden kan vara stulen.
Du kan högerklicka på en bild på nätet (om du 
använder Google Chrome) och välja alternati-
vet ”sök på Google efter bild” för att se om den 
finns publicerad på fler ställen. Annars kan du 
ladda ner bilden, ladda upp den på Google 
och söka. Är bilden viral, dyker det upp många 
träffar. Du kan även söka på en del av bilden 
för att se om det är flera ihopklippta bilder.
Via sajten tineye.com kan du ladda upp bilden, 

sortera på ”äldst först”. Om du hittar originalbil-
den kan du kolla upp dess ”exif-data” (informa-
tion om originalbilden). På sajten exif.regex.info/
exif.cgi kan du ladda upp originalbilden och ta 
reda på när den togs, med vilken kamera och var.

3. ÄR VIDEON EN FEJK?
När du har hittat ett Youtubeklipp som du vill 
granska, gå in på Amnesty Internationals sajt: 
amnestyusa.org/sites/default/custom-scripts/
citizenevidence och sök på adressen. Klicka 
på någon stillbild från videon för att ta reda på 
om och var den har publicerats tidigare.
Du kan också ta en skärmdump från en video, 
göra en bildsökning på Google och lägga till 
ord som ”hoax” eller ”fake” när du söker. Kan-
ske får du en träff.

Åsa Larsson, redaktör på Metros folkbildande projekt Viralgranskaren. FOTO: METRO

6 KNEP SOM GÖR DIG TILL EN VIRALGRANSKARE

#VISTÄLLERUPP // MARS 2017
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”Jag har gott hopp  
inför framtiden”
Hej Åsa Larsson, redaktör för Viralgranskaren på Metro. Unga har aldrig 
tagit del av så mycket nyheter som i dag, vilket naturligtvis är fantastiskt. 
Finns det några baksidor med det?

– ABSOLUT. NÄR FOLK inte riktigt vet 
vad de ska lita på, för att allt ser 
ut som likvärdiga nyhetskällor. 
Många måste lära sig att värdera 
information. Man vill tro på det 
man ser på nätet, man vill tro på 
andra människor. Det är inte lätt 
att komma på att den här män-
niskan kan försöka lura mig, 
 eller själv kan vara lurad. Den 
hemskaste konsekvensen är när 
oskyldiga hängs ut. Sedan blir 
det ju en samhällelig konsekvens 
när vi pratar om felaktigheter 
och händelser som inte hänt.
Vilka knep använder de som 
står bakom sajter med falska 
nyheter, för att få oss att tro på 
dem?

– De använder ett format 
som kommer från vanliga me-
dier, eftersom det finns en styr-
ka i det. De gör innehåll som ser 
ut som nyhetsartiklar med rub-
riker och bilder, och uttrycker 
sig så som journalister gör. De 
ser ut som sajter man kan tän-
ka sig att det kan finnas en re-
daktion bakom, men innehål-

let är ihopklippt. Någon skruvar 
rubriker och förvränger påstå-
enden. Missförstånd och myter 
om hälsa dyker ofta upp på så-
dana sidor, exempelvis skräm-
selbudskap om vad som orsakar 
sjukdomar.
Vilka är de största sådana 
 sajterna att se upp med?

– Viralking.se är en stor sådan 
sida. Två lite nyare, som sköts 
från Norge, är mumsigast.se och 
mysigast.se. Men ofta försvin-
ner sajterna efter ett tag efter-
som folk märker att de inte går 
att lita på.
Hur gör de för att få spridning 
på falska nyheter?

– De puttar ut dem i socia-
la medier och betalar för att 
 synas på Facebook. De klickar i 
de målgrupper som de tror är 
minst benägna att tänka efter 
och mest benägna att rasa kring 
ämnet.
Vad är viktigast när man ska ta 
reda på om något är sant eller 
falskt på nätet?

– Man ska inte köpa saker 

rakt av. Även om det är svårt, så 
försök att inte låta dig påverkas  
innan du har kollat upp det. 
Försök spåra bakåt hela vägen 
till ursprungskällan. Där ser det 
ofta lite annorlunda ut än i de 
virala posterna.
Hur har de falska nyheterna 
 utvecklats över tid?

– 2014 var det ganska harm-
lösa saker. Satir var ganska van-
ligt, man försökte kanske få 
spridning på en hoax (nätut-
tryck för bluff), och folk und-
rade om det var på riktigt eller 
inte. Nu har det nästan industri-
aliserats. I USA tror jag man kan 
ha falska nyheter eller viralsaj-
ter som levebröd, men i Sveri-
ge tror jag inte att man kan det 
ännu.
Har du själv gått på någon 
bluffnyhet?

– Det har jag säkert. När man 
slösurfar tar man till sig saker 
och tänker, jag kan kolla på det 
där sen… Det viktigaste när det 
gäller att avslöja bluffar är att 
lyfta upp det som är sant, sna-

rare än att peka på det som var 
falskt. Folk minns inte vad som 
var vad. Man kommer bara ihåg 
”det var något om det där”.
Vad ser du som den största fa-
ran med de falska nyheterna?

– Att man är klickboskap 
åt lurendrejare och att många 
ofrivilligt hjälper dem och spri-
der ett budskap. Förtroendet 
i samhället blir helt eroderat. 
Tills sist litar man inte på nå-
gon. Just nu finns en huvudlös 
misstro mot allting, det är en 
negativ effekt.
Hur tror du att det här kommer 
att utvecklas?

– Jag har gott hopp inför 
framtiden eftersom jag ser det 
här som ett ögonblick i tiden. 
Vi har lärt oss hantera all annan 
informationsteknik, så jag tror 
att vi kommer lära oss det här. 
Just nu är det lite knackig väg, 
men om alla börjar tänka lite 
mer källkritiskt är det lugnt.
Janna Holmqvist
janna.holmqvist@sn.se
0155-767 58

4. VEM ÄR PERSONEN?
En människa har utsatts för något hemskt eller 
upprörande, enligt en artikel eller ett inlägg på 
Facebook. Men finns hon på riktigt? Om det 
är en invånare i Sverige kan du kolla på sajter 
som ratsit.se och hitta.se om personen över 
huvud taget verkar existera. Om du kollar på 
hennes Facebooksida, kan du kanske se om 
hon verkar vara en trovärdig person. Kan pro-
filsidan vara påhittad? Hur länge har den fun-
nits?
Kolla upp källan när det är ett Facebookinlägg. 
Vem har delat det och varför? Frågan din kom-
pis var inlägget kommer ifrån. Dela inte vidare 
förrän du vet att det verkligen är sant.

5. VAR HAR DET HÄNT?
Var har den påstådda händelsen inträffat? 
Journalister som kollar upp nyheter från an-
dra delar av världen, kan använda Google och 
kartbilder från en plats när de verifierar en sto-
ry. De kan exempels fråga källan hur det ser 
ut på platsen där något påstås ha hänt. För 
din del kan du börja med att ställa dig frågan: 
Finns platsen på riktigt? Stämmer detaljerna i 
historien?

6. VEM LIGGER BAKOM SAJTEN?
Vad har mer publicerats på sajten? Vem står 
bakom den? Är det en myndighet, en privat-
person eller något annat? Kanske får du under 
”Om” eller ”About” veta att det är en satirsajt. 
Då är ”nyheten” skapad för att roa. Googla saj-

tens namn – det kan ge mer bakgrund. Ta reda 
på vad som är syftet med att den finns.
Om du vill veta vem som står som innehava-
re för en sajt som sprider en ”nyhet”, letar du i 
en databas över domänregistreringar. Svens-
ka webbadresser hittar du på www.iis.se/do-
maner/free. Utländska webbadresser, som 
inte slutar på .se eller .nu, kan du söka på här: 
whois.com.

På metro.se/viralgranskaren finns 
fler tips om videogranskning, 
 personresearch och annat.

Källa: Internetstiftelsen i Sverige och 
Viralgranskaren på Metro. 
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PENGAR: Vissa börjar med att samla följa-
re till sina Facebooksidor eller Twitterkonton 
och drar klick till sina sajter. Det gör de, enligt 
 Viralgranskaren, genom att exempelvis läg-
ga ut små historier och enkla tester, som ”kan 
du se giraffen i bilden”. Inläggen sprids och 
skapar engagemang kring sidan och sajten. 
 Sidorna får tusentals följare och säljs till före-
tag och organisationer som vill nå ut.

PÅVERKAN: Det finns krafter som vill påver-
ka samhället och politiken, personer eller 
 organisationer med en tydlig agenda att på-
verka debatten. De vrider fakta och skapa opi-
nion. Granskning Sverige är ett extremt exem-
pel där detta satts i system.

PRAT: Vanligt folk sprider felaktigheter. 
 Människor pratar. Någon är arg på en per-
son och vill sätta dit den och någon annan 
vill  retas. När deras skitsnack sprids på Face-
book, kan det uppfattas som sant.

En kvinna som hette Madeleine skrev ett 
inlägg på Facebook för tre år sedan. Hon 
berättade, förtvivlad, att hennes kompis 
Marcia Karlsson hade blivit mördad av sin 
expojkvän, en man som uppgavs bo på en 
flyktingförläggning. 

MARCIA BESKREVS SOM en fantastisk människa,  
som gav barn gratis tandvård på fritiden  
och som precis var på väg att hämta två 
adoptivbarn. På Marcia Karlssons egen 

Face booksida tittade en leende kvinna rakt 
in i kameran.

Historien fick snabbt spridning och ha-
tet mot nysvenskar lät inte vänta på sig. Det 
påstods att traditionella medier inte skrev 
om nyheten eftersom den påstådda gär-
ningsmannen kom från ett annat land än 
Sverige.

Journalister på Metro kollade upp histo-
rien, som visade sig vara en raffinerad bluff 
med bland annat falska Facebookkonton. 

Madeleine fanns på riktigt, men bedragar-
na hade fejkat Marcia Karlssons konto. Ma-
deleine hade blivit nätvän med någon som 
inte fanns – hon var ett offer för bedragar-
na.

Då skapades Viralgranskaren som ett led 
mellan folks fingrar och delaknappen. ”Har 
du kollat det här? Låt oss kolla om du är 
osäker”, är tanken bakom satsningen.

Janna Holmqvist

8... 
...av 10
... vuxna svenskar menar att fejkny-
heter påverkar vår bild av grundläg-
gande fakta. Var tredje svensk är osä-
ker på om de kan upptäcka påhitta-
de  nyheter.
Källa: tu.se (mediernas branschorga-
nisation)

SÅ KAN EN FEJKAD NYHET  
SKAPAS OCH SPRIDAS

●● En påhittad profil skapas på Facebook.
●● En bild på en människa stjäls från Internet.
●● En påhittad nyhet, som ofta är upprörande, skrivs.
●● Ett Facebookinlägg med en länk till ”nyheten” 

 delas. Ofta via en sida som påminner om en etable-
rad nyhetssajt.

●● Ju mer den delas, desto större social trovärdig-
het får ”nyheten”. När en oseriös viral- eller satirsajt 
sprider den vidare får den ännu mer uppmärksam-
het. En, ofta anonym avsändare, kan tjäna pengar på 
varje klick.

4 SKÄL TILL ATT VI DELAR  
OCH GILLAR FALSKA INLÄGG
1. Vi litar på den sida som delat inläg-
get från början.
2. Vi litar på de Facebookvänner som 
har delat eller gillat.
3. Vi tycker att budskapet låter bra, 
men tänker egentligen inte över vad 
det står.
4. Vi tror på det som sägs om det sägs 
av någon som kallar sig exempelvis 
”professor”.

Marcia Karlsson blev mördad – men hon fanns inte

3 olika P – därför är inte allt sant på nätet
 FOTO: ANDERS WIKLUND/TT  FOTO: TOMMY SÖDERLUND/TT  FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/TT

#VISTÄLLERUPP // MARS 2017



27ESKILSTUNA-KURIREN // MARS 2017

Det här säger pressetiken
Press, tv och radio skall ha största frihet inom 
 ramen för tryckfrihetsförordningen och yttran-
defrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som 
 nyhetsförmedlare och som granskare av sam-
hällslivet och för att kunna publicera det som 
är av vikt och betydelse för medborgarna. Det 
 gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt 
 lidande genom publicitet.

E
tiken tar sig inte i för-
sta hand uttryck i en 
formell regeltillämp-
ning utan i en ansvarig 
hållning inför den pu-

blicistiska uppgiften. De etiska 
reglerna för press, radio och tv 
är ett stöd för den hållningen.

I. PUBLICITETSREGLER
Ge korrekta nyheter:
1. Massmediernas roll i sam-

hället och allmänhetens förtro-
ende för dessa medier kräver 
korrekt och allsidig nyhetsför-
medling.

2. Var kritisk mot nyhetskäl-
lorna. Kontrollera sakuppgif-
ter så noggrant som omstän-
digheterna medger, även om de 
 tidigare har publicerats. Ge lä-
saren/mottagaren möjlighet att 
skilja mellan faktaredovisning 
och kommentarer.

3. Löpsedel, rubrik och in-
gress skall ha täckning i texten.

4. Slå vakt om den dokumen-
tära bilden. Var noga med att 
bilder och grafiska illustratio-
ner är korrekta och inte utnytt-
jas på ett missvisande sätt.

Var generös med bemötan-
den:

5. Felaktig sakuppgift skall 
rättas, när det är påkallat. Den 
som gör anspråk på att bemö-
ta ett påstående skall, om det 
är befogat, beredas tillfälle till 
genmäle. Rättelse och genmäle  
skall i lämplig form publiceras  
utan dröjsmål och på så sätt 
att de kan uppmärksammas av 
dem som har fått del av de ur-
sprungliga uppgifterna. Ob-
servera att ett genmäle inte all-
tid kräver en redaktionell kom-
mentar.

6. Publicera utan dröjs-
mål Pressens Opinionsnämnds 
klandrande uttalanden i fall 
som rör den egna tidningen.

Respektera den personliga 
integriteten:

7. Överväg noga publicitet  
som kan kränka privatlivets 
helgd. Avstå från sådan publi-
citet om inte ett uppenbart all-
mänintresse kräver offentlig be-
lysning.

8. Iaktta stor försiktighet 
vid publicering av självmord 
och självmordsförsök särskilt 
av hänsyn till anhöriga och 
vad ovan sagts om privatlivets 
helgd.

9. Visa alltid brotts- och 
olycksoffer och deras anhöriga 
största möjliga hänsyn.

Pröva noga publicering av 
namn och bild med hänsyn ta-
gen till offren och deras anhö-
riga.

10. Framhäv inte berörda 
personers etniska ursprung, 
kön, nationalitet, yrke, poli-
tisk tillhörighet, religiös åskåd-
ning eller sexuell läggning om 
det saknar betydelse i samman-
hanget och är missaktande.

Var varsam med bilder:
11. Vad som i dessa regler 

sägs gäller i tillämpliga delar 
även om bildmaterial.

12. Bildmontage, retusche-
ring på elektronisk väg eller 
bildtext får ej utformas så att 
det vilseleder eller lurar läsaren. 
Ange alltid i direkt anslutning 
till bilden om den är förändrad 
genom montage eller retusch. 
Detta gäller även vid arkivering.

Hör båda sidor:
13. Sträva efter att ge perso-

ner, som kritiseras i faktaredo-
visande material tillfälle att be-
möta kritiken samtidigt. Sträva  
också efter att återge alla parters 
ståndpunkter. Var uppmärksam 
på att anmälningar av olika slag 
kan ha till enda syfte  att skada 
den som blivit anmäld.

14. Tänk på att en person, 
misstänkt för brott, i lagens me-
ning alltid betraktas som oskyl-
dig om fällande dom inte före-
ligger. Den slutliga utgången 
av en skildrad rättssak bör re-
dovisas.

Var försiktig med namn:
15. Överväg noga konsekven-

serna av en namnpublicering 
som kan skada människor. Av-
stå från sådan publicering om 

inte ett uppenbart allmänin-
tresse kräver att namn anges.

16. Om inte namn anges und-
vik att publicera bild eller upp-
gift om yrke, titel, ålder, natio-
nalitet, kön eller annat, som gör 
en identifiering möjlig.

17. Observera att hela ansva-
ret för namn- och bildpublice-
ring faller på den som återger 
materialet.

Källa: po.se

 FOTO: VERONICA KARLSSON
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Nu kan du förlänga vår trygghetsförsäkring ända 
upp till 18 år. Ingen annan värmepumpsleverantör  
i Sverige kan erbjuda en så generös trygghetsför-
säkring. En trygg affär, helt enkelt.  

Läs mer på thermia.se/18 – eller kontakta någon  
av våra återförsäljare redan idag.

TRYGGASTE  
VÄRMEPUMPSKÖPET

UPP TILL 18 ÅR 

Tel: 0150-200 33 / 0151-75 06 00 • rorproduktion.se

Läs mer på thermia.se/18
– eller kontakta oss redan idag.

Oss kan ni 

lita på!

Nyköping ............0155-451 850
Katrineholm ......0150-200 33
Vingåker .............0151-750 600

rorproduktion.se

vfo.se öppettider   
mån-fre    10:00-19:00
lör-sön    10:00 -18:00

butiksadress 
widengrensvägen 1 
vingåker 

ditt lokala varuhus för kläder och skor
6000m  butik - störst på märkeskläder och funktionsplagg till hela familjen

i år firar vi 20 år - ballonger till alla barn - kaffe & bulle 25:-

2

köp 2 par jeans för

1000:- 

gäller jeans från lee
kappa

jr sneakers zuby kid 

199:-
ord. pris 399:-

storlek 25-35

storlek 86-116

lotuz

tenson 

599:-
ord. pris 1000:-

dam

20 år
1997–2017

moxie

tenson 

499:-
ord. pris 900:-

En tillväxtfaktor som behövs
- Regionförbundets roll i integrationsfrågan är bland annat att 
skapa mötesplatser, främja samverkan, dra fördel av synergier 
och sprida kunskap. Tillsammans med kommunerna i länet har 
vi definierat behoven som bland annat handlar om att under-
lätta för våra nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Vi ska jobba där vi kan göra skillnad, berättar Camilla 
Neudorfer, strateg på regionförbundet med integrationsfrågan 
på sitt bord. Vi behöver kompetensen och ett gott mottagande 
gör det möjligt för Sörmlands nya invånare att få en bra start 
här i länet.

region.sormland.se

FOTO JOHNER BILDBYRÅ

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Trosa kommun

Flens kommun

Katrineholms kommun

Strängnäs kommun

Gnesta kommun

Eskilstuna kommun

Vingåkers kommun
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Närodlad politik för ett

öppet Sverige
Alla människors lika rätt och värde är grunden för 

Centerpartiets politik. 

Vi vill vara en kraft för humanism och medmänsklighet. 
Vi vill ge våra barn och unga en bättre värld att leva i. 

Vi står för ett nytt ledarskap för Sverige, där öppenhet 
och tolerans kombineras med ansvar och handlingskraft.

NU BEHÖVER VI DIN HJÄLP. 
Vi behöver bli fl er som arbetar för dessa saker. Bli medlem idag 

och arbeta tillsammans med oss.och arbeta tillsammans med oss.

Bli medlem*swisha 150 kr till 
nr 123 421 85 33centerpartiet.se/blimedlem

Martina Johansson 
Distriktsordförande C i Sörmland

Annie Lööf 
Partiledare Centerpartiet

* ange personnum
m

er och m
ailadress i m

eddelanderutan när du sw
ishar
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Läsarkommentarer om granskningen                  av den svenska trollfabriken
ANGÅENDE GRANSKNING SVERIGE. Vill 
bara säga att jag tycker ni har 
gjort ett strålande journalistiskt 
jobb som kräver mod och upp-
offring och som ökar min tro på 
demokratin. Gud välsigne dig 
och din redaktion. Tröttna inte 
på att göra det som är rätt! 

Med vänlig hälsning 
En läsare

VILLE BARA GE er beröm för 
granskningen och den under-
liggande krönika som publi-
cerades idag. Tack för att ni or-
kar gräva i träsket och bemö-
ta trollen.
/Pontus

TACK FÖR ATT ni står på er och inte 
backar för alla otrevligheter ni 
får stå ut med!!

Läser med stort intresse.  
Hade nog inte förstått att det fö-
rekommer så mycket hat mot er 
journalister, trots att en närstå-
ende är i samma bransch..

Vänligen
Margareta

HEJ, FICK ER artikel i mitt nyhets-
flöde från retriever i morse. Bra 
skrivet, upplysande, folkbildan-
de, modigt, nödvändigt. Tack!
/Lotta

VILL BARA TACKA för reportaget om 
”Trollfabriken”! Mycket bra och 
klargörande. Man förfasas, trots 
att man får mycket bekräftat, 
över att det får/kan fortgå? In-
ternet, särskilt sociala medier, 
börjar likna ”High Chaparall” 
och det är smärtsamt tydligt 
hur eftersatt svensk lagstiftning 
är? Jag skulle (mer än) gärna se 
vad som juridiskt görs för att få 
ett slut på detta. Vad jag förstår 
så är detta ett globalt problem, 
där högerextrema krafter mobi-
liserat sig. 

Därför är denna typ av repor-
tage så viktiga, stort tack!

Mvh
Matte

HEJ!

Fantastisk granskning idag. 
Vilket jobb ni lagt ner! Nytt, 
tydligt och välskrivet. Heja er!

Bästa hälsningar
Anna

HEJ, EVA!

... om trollfabriken och SD. 

Strålande reportage, livsviktig 
ledare! Parallellerna med Tysk-
land och 30-talet blir allt mer 
talande (ropande!). Suveränt 
grävjobb av Mathias.

Modigt och starkt att ta ert 
demokratiska uppdrag på all-
var. Heder åt tidningen och dig!

Vänlig hälsning,
/Lennart

HEJ,

Jag har precis läst artikeln 
som handlar om nättrollen på 
Granskning Sverige och vill 
bara höra av mig och säga tack! 
Vilken bra artikel och gransk-
ning. Ni kommer säkert få ut-
stå massor med hat från de som 
stödjer dessa sajter, men jag vill 
att ni alla ska veta att det finns 
massor med människor som 
uppskattar detta. Ni kan vara 
stolta över ert arbete!

Lycka till med allt. Jag hop-
pas att er granskning får det ge-
nomslaget det förtjänar!

Med vänlig hälsning,
Henrik

HEJ EVA

Har läst artikeln om trollfa-
briken och jag vill visa min upp-
skattning för ett mycket bra 
journalistiskt arbete.

Så bra beskrivet av hur det är 
organiserat och vad som sker 
när mörkrets makter vill förstö-
ra vårt land.

Frågan man måste ställa sig 
är var pengarna kommer från 
men jag antar ni kommer lyfta 
den frågan. Tanken att det kan 
röra sig om pengar från parti-
stöd som vi medborgare bidrar 
med är skrämmande.

Man kan säga mycket om 
detta men jag vill lyfta en sak, 
dessa trollare smutsar ned min 
vardag. Man vill tänka på vikti-
ga frågor, skola, miljö, mitt fis-

keintresse och mitt eget famil-
jeliv men det går inte att kom-
ma undan. Varje dag möts man 
av facebookvänner som länkar 
till allt från invandrare som får 
med i bidrag än vad en läkare 
tjänar eller att SD inte behand-
las demokratiskt. Varje dag...

Det går inte att komma un-
dan och jag skulle önska en dag 
då jag slapp smutsas ned av det-
ta.

Tack och fotsätt med ert ar-
bete.

Hälsningar
Mikael

HEJ EVA.

Så bra jobbat av er.
Hoppas ni orkar stå upp och 

jobba vidare. Ni behövs i dag 
lika väl som i framtiden. Kämpa, 
ni har majoritetens stöd.

Hälsningar/Regards
Christer

TACK FÖR ATT ni rapporterar om 
trollen. Jag är så imponerad 
av ert mod, er integritet, och 
er helt fantastiska förmåga att 
upplysa!
Andreas

HEI

Tusen takk for en meget bra 
artikkel om ”Uppdrag Gransk-
ning”! Det er viktig at alle ten-
kende mennesker står opp mot 
all desinformasjon og ”alter-
native facts” som flommer over 
oss.

Fint å se at eKuriren satser på 
kvalitetsjournalistikk.

Stå på videre!
Hilsen

Kai-Ove

HEJ, MYCKET VIKTIGA artiklar om Sd 
o fria tider! Hoppas Folk vak-
nar! All respekt till dig!
mvh Bengt

HEJ!

Tack för artikeln och kröni-
kan om Granskning Sverige! Ni 
har gjort ett väldigt bra, intres-
sant och inte minst viktigt jobb. 
Hoppas trollen håller sig lugna 
och lämnar er i fred. 

Om det skulle bli jobbigt, 
tänk på att en överväldigande 
majoritet tycker att det ni skri-
ver är bra, även om det är den 
där sista lilla andelen som är 
mest högljudd.

Återigen tack och bra job-
bat!
Mvh Thomas

HEJ!

Vill bara tacka för intressan-
ta och bra artiklar! Vill även 
uttrycka min stora och dju-
pa tacksamhet för att du och ni 
fortsätter att granska och visa 
på sanningen, etiska och mora-
liska förhållningssätt. Tack!

Allt gott
Björn

HEJ,

Jag vill gratulera till ett väl 
genomfört journalistiskt arbe-
te. Toppen att någon granskar 
de trollningar som faktiskt på-
går och lurar en hel allmänhet. 

 Vänliga hälsningar 
Hamid

HEJ!

Jag vill tacka er för ert oer-
hört viktiga reportage om troll-
fabriken. Jag arbetar på LO och 
kan vittna om att även organi-
sationer utsätts för de hot och 
samma typer av systematiska 
samtal som granskat.

Jag har även skickat mitt tack 
till reportern.

Ni har gjort ett mycket vik-
tigt arbete.
Mvh Johan

TACK FÖR GRANSKNINGEN av de hö-
gerextrema krafterna! Beund-
ransvärt grävande. Lusläste allt 
i torsdagsnumret om ”trollfa-
briken”. 

Hoppas att du och dina kol-
legor orkar härda ut.
Hälsar Peter

HEJ,

Jag vill bara tacka för en bra 
artikel! Keep up the good work!

Bästa hälsningar
/John

#VISTÄLLERUPP // MARS 2017
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Välj Eskilstuna-el.  
Ett grönt elavtal som 
gynnar det lokala 
föreningslivet.
eem.se

Läsarkommentarer om granskningen                  av den svenska trollfabriken
TACK FÖR DEN fantastiska artikeln 
om trollfabriker, och nu denna 
artikel av dig i Ekuriren! Fy fa-
rao vad bra du är! Du och dina 
kollegor, modiga fantastis-
ka människor och journalister, 
precis vad vi behöver! 

Fortsätt! Berätta allt som 
händer i kölvattnet av detta!

Tack igen!
Vänlig hälsning

Agneta

TACK FÖR ATT du låter din redak-
tion göra viktiga reportage och 
släpar ut trollen i ljuset. Det gör 
det lättare för oss andra att stå 
emot småtrollen i vår egna när-
het. Fortsätt!
Hälsningar Daniel

EVA BURMAN!

Det krävs ditt och din tid-
nings mod och uthållighet för 
att klara att stå emot den an-
stormning som syftar till att un-
derminera samhället. Alltför 
få tidningar och ledarskriben-
ter tar hotet på det allvar som är 
nödvändigt. Jag är rädd att upp-

vaknandet och den gemensam-
ma och samlande insikten kom-
mer för sent och att de under-
grävande krafterna kommer att 
gå segrande ur nästa val. Inte 
för att de har ett seriöst alterna-
tiv, utan för att de lyckas upp-
vigla till missnöje och löften om 
sådant som inte är vare sig rea-
listiskt eller ens möjligt att ge-
nomföra. En snabb analys av 
Trumps propaganda visar att 
missnöjets drivkrafter på kort 
tid kan störta generationers ar-
bete av uppbyggnad till grus.

Det centrala är att som EK 
gör visa på vilka oerhörda kraf-
ter som mobiliseras mot demo-
krati, tryck och yttrandefrihet, 
sannolikt och på sikt mötesfri-
het offentlighetsprincip och po-
lis och rättsväsende. Den demo-
kratiskt folkbildande uppgiften 
är enorm. Därför gäller det att 
de goda krafterna med tydlig-
het offentliggör sina ställnings-
taganden för det demokratiska 
och öppna samhället. Varje po-
litisk församling, på kommu-
nal och statlig nivå måste visa 

på allvaret. De politiska parti-
erna måste förstå att den som 
inte helhjärtat är för det demo-
kratiska samhället och dess in-
stitutioner, de kan komma att 
utnyttjas för dunkla syften. Det 
har inte minst M fått erfara.

Det vore dessutom naivt att 
tro att SD råder över utveck-
lingen och att de återkomman-
de uteslutningarna och utrens-
ningarna är annat än spel för 
gallerierna. I instabila tider 

finns alltid subversiva krafter 
som är beredda att ta över, ut-
manövrera och ändra både av-
sikt och handling. Historien 
borde kanske lära oss det, men 
är det något vi lär av histori-
en så är det att vi ingenting lär, 
utan motståndet måste åter-
uppväckas var dag och i vart 
skede av den tid som är, att vän-
ta till imorgon är för sent...

Med vänliga hälsningar
Stephen

JAG VILL TACKA för den fina artikel 
om trollfabriken och dess efter-
följare. Jag som dyslektiker kun-
de lätt förstå den.
Mvh och kram Boel

VILKEN FANTASTISK GRANSKNING ni 
har publicerat i dag. Hatten av. 
Kompetent. Modigt. 

Kan ana att ni har en del 
trollreaktioner att ta hand om 
nu, vill bara understryka att vi 
är många som stöttar er.

 
Kvällshälsningar,
Hanna (Stjärne, SVT:s vd)

Grävet mot troll-
fabriken var stor-
artat bra jobbat! 
Tecknade en pre-
numeration i dag.
Med vänliga hälsningar
Kristina
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Gnesta kommun är en aktiv och  
förändringsbenägen kommun i  
Storstockholmsregionen. Vi har goda  
kommunikationer till Stockholm,  
Nyköping och Skavsta Flygplats. Vårt  
nära samarbete med näringsliv och  
föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig 
och personlig tillväxtkommun med stor 
framtidstro. En kommun där människor 
växer och är kreativa. 

Du är varmt välkommen att bli en av oss!
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Vår demokrati bygger  
på fria medier
Förra året firade den svenska tryck- 

och yttrandefriheten 250 år. Men 
det har inte varit ett par  hundra 
år av obruten frihet.  Utvecklingen 

mot den frihet vi har i dag vacklade fram 
och tillbaka under en lång följd av år. Och 
det var först när tryckfriheten var fast eta-
blerad som vi tog nästa steg mot full  
demokrati. Valet 1921 var första gången 
vi hade allmän och lika rösträtt. Det var 
 första gången både kvinnor och män fick 
rösta. Och det oavsett om man tjänade 
mycket eller lite pengar. Tidigare hade  
förmögenhet, inkomst och kön avgjort  
om man fick rösta eller inte.

En av anledningarna till att  rösträtten 
blev allmän var den fria pressen, den fria 
debatten. Det var i tidningar och tidskrif-
ter diskussionen om allmän rösträtt  
fördes. Det var där de djärvaste förslagen 
 lades fram, där de mötte motargument 
och det var där de bästa argumenten väs-
sades och fick genomslag. Utan fria  medier 
hade den offentliga debatten nått färre. 

Bara ett fåtal hade fått sina röster  hörda 
och de bästa argumenten hade haft det 
svårare att nå fram. 

I DAG, SNART 100 år senare, finns det åter-
igen personer som vill hindra det fria or-
det. Hindra dig och mig från att uttrycka 
våra åsikter. De vill hindra tidningar och 
journalister från att granska personer som 
kanske inte vill att någon tittar närmare 
på deras affärer eller förehavanden. I dag 
applåderas en känd yrkesverksam polis 
som säger att han önskar ”förinta” vissa 
journalister och ”avlägsna förutsättningar-
na” för dem att verka.

Andra personer går om möjligt ännu 
längre och spyr hot och hat mot enskil-
da journalister när de gör sitt jobb. En rad 
studier, från bland annat Göteborgs uni-
versitet och den branschorganisation jag 
representerar, har visat att ungefär var 

tredje journalist utsätts för hot och tra-
kasserier. Bland dagspressens medarbeta-
re är andelen ännu större. Extra utsatta är 
personer som arbetar som ledarskriben-
ter och chefer – inte minst om de är 
kvinnor. Hoten kan leda till att vis-
sa samhällsområden och ämnen 
inte bevakas, att granskningar 
inte görs och att debatten tyst-
nar. Det ökar risken för kor-
ruption, maktmissbruk och en 
försvagad demokrati. Många 
gånger är tidningen den enda 
som granskar politiker,  
näringslivet och problemen 
i ditt bostadsområde. Just 
de här hoten pekas, i en ny 
rapport från Myndigheten för 
samhällsskydd och bered-
skap, ut som ett hot mot 
demokratin.

SAMMA SAK SKEDDE i den 
statliga medieutred-
ningen från ifjol.  
I den lyfte utredarna 
särskilt fram statens 
ansvar för att stop-
pa hoten och kränk-
ningarna av jour-
nalister eftersom 
medier  spelar en av-
görande roll för de-
mokratin. Och då är 
det extra olyckligt att 
poliser, som är de som 
ska utreda hot- och hat-
brotten, talar om att för-
inta journalister och av-
lägsna de publicistiska 
förutsättningarna. 

 Den som hotar 
journalister, vill att de 
ska förintas eller se 
till att förutsättning-
arna för fria medi-
er försvinner un-
dergräver inte bara 
vår 250-åriga tryck- 
och yttrandefrihet. 
Han försöker ock-
så sparka undan 
 demokratins  
fundament.

KRÖNIKA

VD TIDNINGSUTGIVARNA I SVERIGE

Jeanette Gustafsdotter

Det var där  
de djärvaste  

för slagen  lades fram.
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