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1. INLEDNING

1. Bakgrund
Under hösten 2015 och våren 2016 har det skett en stor tillströmning av migranter till Sverige. De 
är asylsökande, flyktingar och invandrare1. Media i Sverige, de stora tidningarna samt TV och radio,
har skrivit och sänt en mängd artiklar/reportage om detta. Från mindre tidningar och vad som ofta 
kallas alternativa media på nätet förekommer kritik mot s.k. ”Mainstreammedia” och deras sätt att 
beskriva den förändrade situationen för samhället.2

Kritiken går ut på två saker: dels att media inte är objektiva i sin nyhetsrapportering, att de mörkar 
vissa fakta, och dels att de med avvikande åsikt inte kan komma till tals. Kritiken är att tidningarna i
Sverige skriver artiklar som framställer tillströmningen av människor som positivt, väljer ut 
rapporter, rubriker och bilder för att skapa känslor av sympati hos läsarna och döljer, mörkar, 
negativa fakta om tillströmningens konsekvenser (ekonomiska kostnader, bostadsbrist, arbetslöshet,
social kostnader som ökad kriminalitet, brister i sjukvård och skola, etc)3. Kritiken är också att 
media medvetet använder positivt laddade ord som ”utmaning”4 och ”möjligheter” istället för 
negativa ord som ”kostnader” eller ”problem”, och att media kallar invandrare för ”flyktingar” fast 
de inte är flyktingar, eller kallar människor för ”ensamkommande flyktingbarn”, trots att de inte är 
ensamkommande, flyktingar eller barn.5

I slutet av mars 2016 återfanns en artikel i DN vilken hävdar samma sak. Den fick stor 
genomslagskraft. Det ledde till en uppmärksammad debatt i Sverige som involverade flera tidningar
och tog upp tidigare händelser där samma anklagelse gjorts.6

Den andra kritiken är att media inte tillåter några andra åsikter eller synpunkter komma till tals än 
de som stämmer överens med medias egen agenda, vilket i sin tur sammanfaller med åsikterna hos 
makthavarna7. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Detta sker genom val. I dessa val måste
folket fritt få tillåtas ha åsikter, annars är det inte demokrati. Samtidigt finns ytterligare ett krav:

”För att en fri åsiktsbildning skall kunna äga rum och ha mening krävs en offentlighet där 
åsikter fritt kan skapas, artikuleras och diskuteras (...en fri och oberoende press)”.8

1  http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/
2 De alternativa sidorna tas upp bl.a. i Metro 2016-01-14, s 8; 2016-18-01, s 4. Lista över åtta av dem finns hos den 

antirasistiska sidan Quickrespons.se , se källförteckning. Observera att de inte används som källor i denna 
framställning. De har enbart tillfrågats om sin uppfattning om tidningen Metro.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5773162
http://www.unt.se/uppland/uppsala/allt-fler-unga-ar-nyhetsundvikare-4005171.aspx

3 Med ”mörka” avses här ”att medierna systematiskt och av politiska skäl väljer att inte rapportera vissa fakta”, 
http://journalisten.se/nyheter/de-forstar-inte-hur-journalistik-gar-till 

4 Dagens samhälle skriver om professor Strömbäcks invandringspositiva rapport för regeringen, som heter just 
”Svenska framtidsutmaningar   ”, ”utmaningarna” (ja, ordet är frekvent i rapporterna)” (min understrykning) 
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/ratade-arga-unga-maen-braer-en-fara-foer-samhaellet-5401

5 avpixlat, mail 29 jan 2016, Nya tider, mail 1 feb 2016, Dispatch Interntional, mail 2 feb 2016. (Nyheter idag har 
ingen åsikt om Metro, mail 1 feb 2016)

6 Dagens nyheter 2016-03-20, artikel av Björn af Kleen. http://www.fokus.se/2016/05/balanserat-%C2%ADtyckande/
Metro 2016-03-23, s 8, kolumn av Viktor Banke. Framför allt gäller anklagelsen sexuella trakasserier under 
festivalen We Are Sthlm, augusti 2015; http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgreppen-pa-festivalen-i-stockholm-
rapporterades-aldrig-vidare/  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6230414 

7 http://journalisten.se/nyheter/de-forstar-inte-hur-journalistik-gar-till, 22 mars 2016. Dagens nyheter, 20 mars 2016. 
Metro 2016-03-23, s 8.

8 Mediekratin, s 8. Metro instämmer 2016-04-13, s 6, kolumn av Lisa Magnusson
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Om man inte har möjlighet att sprida sitt budskap i media finns alltså inte demokrati. Den 
etablerade media, i denna studie representerad av tidningen Metro, menar att anklagelserna om 
mörkande och förhindrandet av alternativa åsikter är fel. Alternativmedia som inte delar deras 
förklaringsmodell inför nyhetsrapportering är ”sajter som sprider hat mot invandrare” och inte 
källor som ger mer heltäckande sanningar eller en annorlunda bild. Den största, Avpixlat, är en 
”hatsajt” och ”rasistsajt” (Expressen, DN, Metro), ”smutspress” och ”SD-anknuten” (SvD).9 
Följande sägs av en av Sveriges mest kända medieforskare, professor Jesper Strömbäck:

”Ibland kallas de alternativmedier, men det är en beteckning som är djupt missvisande. De 
är inte på något sätt ett alternativ till etablerade medier och tror man att de ger en mer 
rättvisande bild av verkligheten ser jag det som djupt problematiskt. De drivs av en 
agenda, de har inga journalistiska anspråk och försöker inte på något sätt följa normer om 
saklighet och opartiskhet när det gäller hur man värderar källor, hur man värderar 
information eller hur man gör relevansbedömningar av olika typer av information. De har 
en tydlig agenda som de följer, på samma sätt som politiska partier. Man måste ta del av 
innehållet utifrån de förutsättningarna. Därför är de inga alternativ till traditionella 
nyhetsmedier.”10

Medias inställning är att de följer pressetiska regler, som inte är formella regler, utan mer en allmän 
hållning. §10 slår fast att etnicitet inte skall framhävas om det ”saknar betydelse i sammanhanget 
och är missaktande”11. Alltså döljer de inte något. De rapporterar helt enkelt inte vad som inte är 
väsentligt12. Observera att detta är svensk medias inställning. I länder som USA finns inga problem 
för tidningar att avslöja etnicitet när det begåtts ett brott. Ingen kallar dem ”hat-media” eller för-
nekar att deras journalister är journalister. Tidningen Journalisten skriver (bla om sajten Avpixlat): 

”Många hatsajter hävdar att mörkläggningen består i att etablerade medier mörkar 
identiteten eller etniciteten på misstänkta brottslingar. Därav ”avpixlat”. 
Finns det verkligen ingen mörkläggning i det avseendet?
– Man kan förstås göra olika relevansbedömningar. Hur stor relevans har gärningsmännens
etnicitet när det gäller brott? För de som är främlingsfientliga har det alltid relevans, men 
ur ett journalistiskt perspektiv så tar man ställning i det från fall till fall. I vissa fall 
rapporterar man det, i andra fall gör man det inte. Det görs olika relevansbedömningar. 
Men det är inte samma sak som en mörkläggning.”13

9 Citat: Metro 2016-01-14, s 18, Peter Lindholm, tidigare Metro-medarbetare. De kallas oseriösa i Metro, 2016-01-08.
Fokus 2016-05-31, http://www.fokus.se/2016/05/balanserat-%C2%ADtyckande/  Aftonbladet 10 juni 2016, kallar 
dem ”rasistiska” och fyllda med ”lögner”, http://www.aftonbladet.se/debatt/article22972426.ab

10 Journalisten: Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation på JMG vid Göteborgs 
universitet, http://journalisten.se/nyheter/de-forstar-inte-hur-journalistik-gar-till: 

11  http://www.po.se/regler/pressetiska-regler och https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-
och-tv/publicitetsregler) och http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/01/12/jesper--stromback/?
acceptCookies=true Polismyndighetens etiska råd har samma uppfattning för polisen: Metro 2016-03-09, s 4. När 
polisen beskriver sexuella övergrepp utförda av invandrare utelämnas etnicitet : 
https://polisen.se/Ostergotland/Aktuellt/Nyheter/2016/Maj/Polisarbete-mot-sexuella-ofredanden/

12 Det är ”inte självklart vilket mått som ska bestämma en händelses relevans. I många fall beror det på läsarens eller 
lyssnarens subjektiva bedömning”, man utgår därför från vad som kallas nyhetsvärdesprinciperna. 
Karlsson/Strömbäck Handbok i journalistforskning s 192. Se även 
http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/01/12/jesper--stromback/?acceptCookies=true och 
http://journalisten.se/nyheter/de-forstar-inte-hur-journalistik-gar-till 22 mars 2016

13 Journalisten: professor Strömbäck, http://www.journalisten.se/nyheter/journalister-morkar-inte-sanningen 22 mars 
2016. Se även: http://jesperstromback.org/2016/01/12/agnar-sig-medierna-at-morklaggning/ och 
http://jesperstromback.org/2016/02/21/om-partiskhet-morklaggningar-och-medvetet-vinklade-nyheter/ och 
http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/01/12/jesper--stromback/ 
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Svensk media är enligt egen utsago pålitlig och mörkar inte rapporteringen.14 Metros inställning till 
kritiken om bristande objektiv nyhetsrapportering är att alla former av gruppindelningar av 
människor automatiskt innebär generaliseringar. Att uttala sig om en grupp är att 

”reproducera stereotyper och konstruera en negativ bild av invandrare och etniska 
minoriteter, vilket framställs som ett hot mot det demokratiska multikulturella 
samhället”/.../ ”forskare (har) under senare tid alltmer konstaterat en negativ bild  av 
invandraren i medierna. (de) beskrivs sällan som individer utan som homogen grupp”15

För att undvika denna risk måste alla former av gruppindelningar eller gruppbeskrivningar 
undvikas. Det finns inget mellan individen och begreppet mänsklighet; inga nationer, folk, raser, 
etniciteter, religioner, klaner, stammar, klubbar. Därför väljer Metro att alltid tolka alla utsagor om 
en individ som tillhör en viss grupp, som att det som avses är ett uttalande om hela gruppen16. 
Utöver risken att skapa homogena stereotyper, skapar gruppindelningen risken för en föreställning 
om det finns ett vi och ett dom, som är utanför, vilket alltså är negativt i sig. Det innebär också att 
alla former av överrepresentation av någon grupp i något sammanhang skall ignoreras, då det endast
existerar individer. I förlängningen innebär det också att samhällstraditioner som inte är 
underkastade föreställningen om människans formella och juridiska jämlikhet är förkastliga, 
exempelvis ärvda ämbeten. Kastsystem och monarkier liksom ståndsprivilegier anses dåliga17.

Ursprunget är upplysningens och den franska revolutionens idéer om människan och hennes 
rättigheter; sedan återupprepade i FN:s katalog över människors rättigheter18. Rätt människosyn och
värdegrund definieras som att alla människor är lika mycket värda. Det gemensamma för alla som 
förespråkar människors lika värde är att förespråka att alla har rättigheter som inte kan inte knytas 
till en handling som motiverar denna rätt. I invandringsfrågan handlar det om att alla har rätt att bo i
Sverige. Utan motprestation. Och oavsett beteende kan inte denna rätt inskränkas. Detta är vad som 
avses med begreppet ”alla människors lika värde”.

Tanken att förtjäna ett medborgarskap bland annat genom lojalitet mot den nya nationen eller att 
följa landets lagar, är en form av motprestation. Alltså föreställningen att man måste förtjäna det 
man får. Vilket innebär ett avståndstagande från regeln om alla människors lika värde. 

Ovan var den moraliska förklaringen till medias inställning. Det finns även kritik som berör medias 
verklighetsuppfattning. Anklagelsen från de som kallar sig, eller kallas, den alternativa media är att 
ingen kritiker tillåts hänvisa till någonting annat än en socioekonomisk förklaringsmodell på 
samhället och faktiskt hela verkligheten. Alla andra förklaringar eller orsakssammanhang i 
samhället, vare sig de är kulturella, religiösa, etniska, biologiska eller genetiska räknas bort. De 
tillåts inte komma fram. De får inget utrymme i mainstreammedia alls. 

14 http://www.journalisten.se/nyheter/journalister-morkar-inte-sanningen . I själva verket menar media att de 
rapporterar mest negativt om invandringen, SvT 1, Kulturnyheterna 2016-06-02. En stor vetenskaplig studie 2016 
förnekar också mörkandet: http://www.fokus.se/2016/05/balanserat-%C2%ADtyckande/
De former av nyhetsvinkling som finns är: Propaganda (dold och medveten), partiskhet (öppen, medveten), 
Kulturell vinkling (dold, omedveten), strukturell vinkling (dold, omedveten).  Mediekratin, s 195.

15 Handbok i journalistikforskning, s 342 och 347
16 Exempelvis i Metro 2016-01-15, s 1.
17 Metro 2016-04-26, s 6, kolumn av Cissi Wallin. 2016-04-27, s 6, kolumn av Lisa Magnusson.
18 Ibland krockar förstås dessa föreställningar, tex vänstermänniskor som åberopar sig på FN:s utsaga om människors 

”rätt” till exempelvis mat, men samtidigt förkastar samma stadgas ”rätt” till privat egendom. 
Det gemensamma för de som talar om allas ”lika värde” och rätt ”värdegrund” är att de är humanister, liberaler och 
socialister. Samtliga anser att människan inte är en del av naturen. Hon är annorlunda. Gudomlig eller sekulär 
förklaring spelar ingen roll. Det viktiga är att man uppfattar människan och endast människan av alla varelser på 
jorden som ovanför eller utanför resten av växt- och mineralriket.  
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Ett exempel på den svenska regeringens syn på socioekonomiska förklaringsmodellers betydelse är 
hur den ser på könsroller. I Aftonbladet 2005-02-12 konstateras att regeringen beslutat att aktivt gå 
in och styra forskningen om skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor. Motivet ges av 
jämställdhetsminister Jens Orback som ”slog fast: - Regeringen betraktar kvinnligt och manligt som
sociala konstruktioner, det vill säga könsmönster som skapas utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska
ramar, maktstrukturer och politisk ideologi”. Detta gäller inte bara regeringens syn på kön utan även
samhällets och mainstreammedias syn på allt beteende. Den verklighetsuppfattning och 
kunskapsmodell mainstreammedia har för att legitimera sin rapportering är att det finns en och 
endast en tillåten förklaringsmodell på verkligheten: att verkligheten är en social och ekonomisk 
struktur. Med det avses att samhället skapar människan, människan skapar inte samhället. Alla 
sociala fenomen bestäms direkt eller indirekt av samhällets ekonomiska förhållanden. Kulturella, 
religiösa och alla andra beteenden skapas, konstrueras, av samhällets ägandeförhållanden, vilka i sin
tur skapar maktförhållanden. Åsikten kallas socialkonstruktivism19. 

Det går att förändra samhället uppifrån genom att ändra på de konstruerade maktförhållandena, 
samhällsstrukturerna, genom social ingenjörskonst20. Men det går inte att bryta sig loss ur ett 
beteendemönster som är givet av de sociala relationerna och strukturerna. Maktkonstruktionen, de 
ekonomiska och sociala relationerna, skapar vårt sätt att vara och tänka, våra aktioner och åsikter. 

Människor är inte individer med valmöjligheter. De är individer ja, men enbart i sin egenskap att 
inte behöva få sitt beteende klassat efter att de tillhör någon särskild etnisk eller kulturell grupp. De 
är enbart kuggar i en social och ekonomisk klassifikation som berör makthierarkier. De ekonomiska
samband som syns på ytan skiljer sig dessutom från gömda grundmönster. Ytligt sett utövar 
människor sin fria vilja genom att fatta beslut och bestämma skeenden. Men individer är i själva 
verket inget annat än vågskum och de kastas än hit, än dit av de oemotståndliga ekonomiska 
krafternas strömmar. Individernas skenbara beteende döljer bara samhällsstrukturens mönster, som 
de är så gott som helt omedvetna om och maktlösa inför.21

Kopplingen till frågan om motprestation ovan, och allas rätt, är att alla handlingar och ageranden är 
resultatet av det omgivande samhällets normer och förväntningar. Därför kan ingen göra anspråk på 
att vara bättre än någon annan. Det finns en konflikt mellan åsikten att alla föds lika, men med olika
förutsättningar, kontra de som menar att alla föds lika och har samma möjligheter.22 I Metro 
presenteras båda åsikterna, men de är alla överens om människors lika värde och människors rätt. 
Flera skribenter anser ekonomisk och social jämlikhet vara eftersträvansvärt.

Kritik mot detta går ut på att varje gång en negativ konsekvens med invandringen uppdagas är 
förklaringen att det endast finns individer och deras socioekonomiska relationer, inte kulturellt 
avgränsade grupper23. Alla förklaringar på händelser måste framställas som sociala och ekonomiska 
relationer. Inga andra förklaringar anses tillåtas i tidningar, radio och TV. Även överrepresentation 
av ett visst beteende hos en viss grupp kan hänvisas till sociala och ekonomiska faktorer24. 

19 Metro 2016-02-17, s 6; kolumn av Lisa Magnusson, https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialkonstruktivism 
20 https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_ingenj%C3%B6rskonst
21 Kritiker av denna syn menar att den förolämpar människans värdighet genom att beskriva henne som fånge i de 

ekonomiska och sociala omständigheterna och som lekboll för de anonyma produktionskrafterna
22 Det rör sig om den klassiska motsättningen mellan liberaler och socialister. Lisa Magnusson förespråkar att alla har 

olika förutsättningar, dvs vänstersynpunkten, i Metro 2016-02-17 och 2016-04-27, s 6, och hånar ”tonåriga 
högerliberaler” (nyliberaler) som tror att samhället är ”rättvist”, alltså att alla har samma chans. 

23 Exempel på detta är Metro 2016-01-20, s 6; kolumn, Lisa Magnusson
24 Exempel på detta är Metro 2016-01-14, s 2
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Det finns hos mig en önskan att vetenskapligt belägga hur den svenska samhällssituationen 
behandlats i mainstream-media. Att ta reda på om det finns någon sanning eller substans i kritiken. 

2. Syfte och mål 
Mitt syfte med denna uppsats är att klargöra hur neutralt det svenska medieklimatet är i fråga om 
rapportering om mottagandet av migranter/asylsökanden/flyktingar/invandrare via exemplet Metro, 
en gratis nyhetstidning med stor spridning. De s.k. alternativa media anklagar Metro för att inte vara
neutrala, men presenterar inga bevis. En kolumnist i Metro säger själv: ”Eftersom jag är forskare är 
det självklart för mig att inte argumentera för något utan fakta från en ordentlig källa”25 Denna 
uppsats har för avsikt att vetenskapligt presentera en säker källa till kunskap. Att ge bevis.

Mitt mål är att söka eventuella ekonomiska, ideologiska och politiska mönster i fråga om 
beskrivningen av Sveriges mottagning av migranter/asylsökanden/flyktingar/invandrare. Detta gör 
jag genom Metro Göteborg, nyhetstidning som utkommer i 143 900 exemplar varje vardag26. 

För att avgränsa materialet väljer jag ut tidningen Metro under tidsperioden november 2015 till juli 
201627. Samt håller mig enbart till pappersupplagan, inte nät-tidningen. Orsaken till att 
undersökningen görs är att tillströmningen av människor har orsakat ökade kostnader för stat och 
kommuner i Sverige samt en ökad polarisering mellan s.k. etablerad media och alternativ media28. 

En annan orsak till att göra denna studie är att det hittills inte gjorts något liknande. Det finns 
”ingen forskning som stödjer idén att medierna mörkar” och ingen har ”sett någon studie som visar 
att medierna systematiskt mörklägger”29, försäkrar medieforskaren professor Strömbäck. “Det är ett 
intressant konstaterade då det inte existerar någon forskning som skulle bevisa eller motbevis (sic) 
att svensk media har mörkat om invandring”30, svarar nationalekonomen Tino Sanandaji. 

Denna uppsats skall bevisa om det finns mörkande eller inte.

3. Frågeställningar
I en oberoende tidskrift borde flera olika åsikter och ståndpunkter kunna komma till tals. Även om 
de är motsatta. Metro har egna och klara värderingar, samtidigt som en oberoende publikation kan 
acceptera artiklar, fakta eller insändare som talar mot den egna ståndpunkten. Det finns två sidor av 
frågeställningen om invandringen: för eller mot. Man  kan argumentera för var och en av de två 
sidorna genom att promota den egna sidan och kritisera den andra. Det blir fyra sätt att resonera.

En bra jämförelse skulle vara frågan om monarki och republik. Båda sidor uppfattas som legitima. 
Det finns argument för och emot båda sidor. I en republikansk publikation skulle argument för 
republik och negativa fakta som talar mot monarkin överväga. Det motsatta skulle råda i en 
rojalistisk tidning. Samtidigt vill ingendera sidan förbjuda den andra sidan, stoppa dem från att yttra
sig eller fysiskt förhindra dem från att argumentera för sin sak. 

Båda sidor tillåter den andra sidan att yttra sig i sina respektive publikationers debattinlägg. Samma 

25 Kolumnist Nina Åkestam i Metro 2016-02-08, s 6.
26 http://ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta/?mc=006283
27 Vid ett fåtal nummer med okänt sidantal sätts sidantalet till 20, vilket är ett uppskattat genomsnitt.
28 Sveriges radio 2014-02-01, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5773162 Ett exempel är 

alternativmedia-journalisten Roger ”Salle” Sahlström som kritiserar svensk media. DN journalisten Po Tidholm 
förvägrar Sahlström rätten att kalla sig journalist, kallar honom hatare, ”rasist”, antidemokrat och ”högerextrem 
aktivist” (DN 2014-04-30, http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/rasister-kan-inte-kalla-sig-journalister/)

29 http://journalisten.se/nyheter/de-forstar-inte-hur-journalistik-gar-till 
30 https://m.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153486576983231

 7

http://journalisten.se/nyheter/de-forstar-inte-hur-journalistik-gar-till
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5773162
http://ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta/?mc=006283


sak gäller fakta som talar emot den egna sidan. Republikaner hävdar att kungafamiljen kostar för 
mycket. Rojalistiska beräkningar visar att ett republikanskt statsskick inte är billigare31. Dessa 
beräkningar förbjuds inte republikanska föreningens medlemmar ta del av. Republikanerna 
återkommer istället till principiella invändningar om att det är fel att födas till ett ämbete. Samma 
sak gäller monarkisterna som hellre hänvisar till emotionella och traditionella värderingar för sin 
sak, istället för att undertrycka republikanska argument om konsekvenser av att ha ett ärftligt 
ämbete.32 Schematiskt kan exemplet beskrivas så här:

Republik Monarki

För (egna sidan) Mot (andra sidan) För (egna sidan) Mot (andra sidan)

Principiellt fel att födas
in i ett ämbete

Folks emotionella 
behov av kungafamilj 
kan tillgodoses på 
andra sätt

Känslomässigt viktig 
för många

Det kostar inte mindre 
med en president

Metro beskriver sig som en del av en oberoende media. Då bör alla fyra argument i schemat ovan 
komma till tals, även om Metros ståndpunkt överväger. Mina frågeställningar blir sålunda:

• Hur förhåller sig antalet artiklar med olika ståndpunkter i Metros nyhetsrapportering under
perioden november 2015 och juli 2016 med avseende på:
◦ Invandringspositiva sidans argument för  invandring

respektive
◦ Invandringspositiva sidans argument mot de som är motståndare till invandring

samt
◦ Den invandringskritiska sidans argument för att ha en låg eller ingen invandring 

respektive
◦ Den invandringskritiska sidans argument mot de som förespråkar en generös invandring

• Innehåller Metro under den undersökta tidsperioden någon annan förklaringsmodell på 
händelser än hänvisning till sociala och ekonomiska samhällsstrukturer?

4. Metod och material
Metoden är pressanalys. Materialet består av gratistidningen Metro från november 2015 till juli 
2016 (det är ca 4106 sidor). Valet av tidning beror på att Metro når en stor publik och kallar sig 
”Sveriges största nyhetstidning”. Den har 1 150 000 läsare och är välkänd som en ”enligt egen 
uppgift opolitisk nyhetstidning”.33 Metro utkommer varje vardag och återfinns på många offentliga 
platser, samt kommunikationsmedel som bussar, spårvagnar och tunnelbanor. Den är en viktig del i 
samhällsinformationen och samtidigt formandet av rådande åsikter.  

Min metod för denna vetenskapliga uppsats är att gå igenom tidningen Metro, enligt standard 
pressanalysmetod, och nämna, sortera och analysera samtliga artiklar som berör ämnena migration, 
asylsökande, flyktingar och invandring för att se om jag kan hitta ett mönster enligt 
frågeställningarna. Medieforskaren Kent Asp använder sig enligt professor Jesper Strömbäck av en 
liknande – inte identisk, men likartad - metodik när han studerar hur partier beskrivs i media: 

31 Rojalistiska förbundets hemsida, http://www.rojf.se/monarki/ paragraf 6 och 7, 29 mars 2016
32 Mail från Republikanska föreningen 29 mars 2016, 16:13; mail från Rojalistiska Föreningen 29 mars 2016, 22:16.
33 https://sv.wikipedia.org/wiki/Metro_(tidning)
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”I sina studier använder sig Asp av ett så kallat aktörsbehandlingsindex för att undersöka 
bevakningen av de politiska partierna och regeringsalternativen. Indexet bygger... ”på fyra 
komponenter: (1) antal gånger aktören förekommer som agerande aktör, (2) antal gånger 
aktören får beröm, (3) antal gånger aktören får kritik och (4) antalet gånger aktören 
omtalas utan att någon värdering görs.” Indexet sträcker sig på –100 till +100.”34

Material:
Tidningen Metro35 består av:

1. Ledare, som uttrycker hela tidningens åsikt.
2. Artiklar (inklusive återkommande seriestrip)
3. Kolumn, speciellt återkommande skribenter som består av individer med olika ståndpunkter.
4. Insändare/debatt, som uttrycker enskilda individers åsikter, vilka inte nödvändigtvis 

sammanfaller med Metros. 
5. Bilder.
6. Rubriker/presentationer.

En publikation har alltid en specifik målgrupp. Även om Metro riktar sig till alla finns en 
genomsnittlig läsare som de i huvudsak vänder sig till. Enligt Fredrik Backman, föreläsare om PR 
och tidigare kolumnist i Metro, är målgruppen Sara, 28 år, bor/arbetar/studerar i storstad.36 

Avgränsningar:
Avgränsningen på nio månader beror på att det är tillräckligt för att dra slutsatser, men ändå inte ett 
alltför stort material. Ehuru stort, över fyratusen sidor. Tidsspannets början i november 2015 är mer 
eller mindre en slump. Jag var klar med ett projekt och ville starta ett nytt. Jag hade tid och 
möjlighet. Avslutningen kom lagom till Metros sommaruppehåll 2016. Övrigt material används i 
mycket liten mån, antingen enbart som källor till diverse relaterade frågor eller då ett faktum skall 
beläggas: hemsidor, böcker, andra tidningar (se källförteckning). Alternativmedia används inte alls. 
De avhandlingar som använts är de senaste och mest uppdaterade i svensk medieforskning.

För att avgränsa materialet exkluderar jag följande områden i min undersökning.
• Partipolitiska frågor är inte medtagna, om de inte direkt relaterar till frågeställningarna.
• EU-migranter, om de inte sammankopplas med invandringen.
• Kriget i Syrien, eller USA eller andra länders invasioner i Afghanistan, Irak, Syrien eller 

andra länder. Ej heller Rysslands eventuella inblandning
• Inga länders inblandning i andra länders krigssituation
• Inga utrikesnyheter som inte direkt relaterar till Sveriges flyktingsituation. Danmark och 

Norge är undantagna, då de gränsar mot Sverige och därför är relevanta. 
• Frågan om media mörkar en påstådd koppling mellan invandringen och kriminalitet, 

såtillvida det inte är direkt kopplat till flyktingkrisen.

34 http://jesperstromback.org/2016/01/31/om-mediernas-vanster-och-hogervridning/ 
35 Tyvärr saknas två nummer i undersökningsperioden (2015-11-2 och 10), men det är bara en väldigt liten del. 
Intressant men utanför ramen för denna uppsats är vilka aktörer som kommer till tals i Metro (Mediekratin s 72): 
Politiker, Myndigheter, Organisationer, Företagsrepresentanter, Experter, Enskilda personer, Kändisar, Annan.
36 Föreläsning i ”Praktisk PR”, 2014-08-15, i regi av Drivhuset , Metro 2012-04-15 till 2012-11-25, 

http://www.metro.se/kolumner/fredrik-backman-jag-kan-ju-aldrig-halla-kaften/EVHldo!FmUkbOB1zAJo/  
http://www.metro.se/kolumner/avsked-ar-ett-socialt-gissel/EVHlky!lJyV35LhljEJg/

 9

http://www.metro.se/kolumner/fredrik-backman-jag-kan-ju-aldrig-halla-kaften/EVHldo!FmUkbOB1zAJo/
http://jesperstromback.org/2016/01/31/om-mediernas-vanster-och-hogervridning/


2. HUVUDTEXT

Vid vissa tillfällen kommer tabulator användas för att markera text som är intressant/relevant, men 
utanför frågeställningarna. Referat kommer att redovisas via indrag. Ibland kommer ord eller delar 
av texten att vara i annat format (fet, kursiv, understruken eller färglagd). Detta kommer ske även 
inuti citat eller referat, men då är uppsatsförfattaren alltid formateraren – om ej annat anges. 
Orsaken är att underlätta sökandet av mönster i resonemanget. Om till exempel ett referat innehåller
flera invektiv, kan dessa ges ett eget format, vilket gör dem lättare att urskilja. 

NOVEMBER (508 sidor)

3 november 2015, tisdag 16 sidor
5: Kolumn, Göran Greider, chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Dala-demokraten: 
”Regeringen planerar ju nu att använda en allt större del av biståndsbudgeten för att finansiera 
flyktingmottagandet och den egna goda saken ställs mot den andra”. Ny överenskommelse med en 
”jämnare fördelning av flyktingmottagandet mellan kommunerna”. Höginkomsttagare borde betala 
mer. ”Det borde vara en självklarhet att de som har det bäst ställt bidrar med en större insats”. 
Bankerna ”borde givetvis vara med och betala för flyktingmottagandet”.

Kolumnen menar att invandring betraktas som en självklarhet, utan att behöva motiveras. Inget 
negativ tas upp. Den moral som förespråkas är maximal jämlikhet, inte juridisk eller formell utan 
ekonomisk. Verklighetsuppfattningen är att man inte kan välja ekonomiskt mellan två saker. Göran 
Greider är socialist. De retoriska argument som används är ord som ”självklarhet” och ”givetvis”. 

6: Ökning av att folks om skänker sin pant till välgörenhet, det beror på flyktingkatastrofen.
7: Viralgranskaren (källkritik), det sprids falsk Facebook-bild om IS-terrorister lösa i Sverige. 
10: Sneakersföretag skänker pengar till flyktingar, ”Ett litet och välbehövligt stöd-steg under den 
pågående flyktingkrisen”.
14: Debattartikel, Amineh Kakabaveh, 45, ordförande i Varken hora eller kuvad och 
riksdagsledamot för Vänsterpartiet: arbetar mot hedersbrott, bla ”balkongflickor”, flickor som 
kastas ut från balkonger, ”hedersproblematiken är ett patriarkalt förtryck som har sina rötter i 
tradition, kultur och religion och utövas världen över och inom alla religioner”... ”Segregation och 
utanförskap kan också förstärka patriarkala och kulturella förtryck”.37

Dvs. förklaringsmodell som inte är socioekonomisk, utan bl.a. kulturell. 

4 november 2015, onsdag 20
1: Framsida, ”Språkkurs för asylsökande. På väg in i svenska samhället”. 

Stor bild med tre glada skrattande unga människor, en man, två kvinnor, som går mot kameran. 

2: Sida om asylsökare som går svenska kurser. SFI är bara för de som fått personnummer. 
5: ”Boverket: Begränsa nyanländas boval”. Boverket rapporterar till regeringen att nyanlända och 
asylsökandes bomöjligheter skall begränsas pga bostadsbrist, ”Hur staten skall kunna styra var 
asylsökande bosätter sig kan dock  Boverket inte presentera”

Kritik mot Boverket för att inte ha svar.

37 Amineh Kakabaveh spred senare ”högerextrem propagandafilm på sin facebooksida” och kan uteslutas ur 
Vänsterpartiet, http://expo.se/2016/riksdagspolitiker-(v)-spred-fascistisk-propagandafilm_7077.html 
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5 november 2015, torsdag 24
5: ”Irakinsats påverkar flyktingströmmar”. Svenskar som utbildar kurder mot IS, kan påverka 
flyktingströmmar anser försvarsministern.
10: USA tar emot få flyktingar anser Human rights first, 1800 sedan 2011, 10 000 det senast året. 
Donad Trump varnar för IS infiltration. USA har ”rigorös flyktingkontroll”, två års utredningar, 
inga ”som ljuger, är kriminella eller möjliga terrorister” får komma in.
13: migranter flögs till Luxemburg. Omfördelning av flyktingar, kostar 7,4 miljarder, två år.

6 november 2015, fredag 32
1: Viralgranskaren, som granskar källor (källkritik), visar att det finns en falsk bild om en ”flykting 
som spottar på svenskar”
2: upprepning om falsk bild, en skådespelare har ”delat osanna inlägg på sociala medier. Som inte 
alltför sällan har en rasistisk underton”, på bild ”påstås” flykting spotta på svensk kvinna.
2: Astrid Lindgrens sagopark öppnas för flyktingar 
2: ”Ministern varnar för brist på boende”, 20000 nödplatser måste fram, exempelvis idrottshallar. 
6: Kolumn, Evyn Redar, skribent och DJ: ”Dagligen riskerar familjer att mista livet när de korsar 
Medelhavet i hopp om en chans till ett värdigt liv för sig och sina barn”, ”I oktober sattes det eld på 
tretton framtida eller redan verksamma flyktingboende”. I Trollhättan, en man ”mördade två 
personer på grund av deras icke-vita utseende”. Alla har rätt till värdigt liv.
8: yrkes leg från de utanför EU har 9 mån väntetid pga ”antalet sökande har fördubblats på tre år”
15: Upprepning för tredje gången att  bilden flykting spottar på svensk kvinna är falsk.

 9 november 2015, måndag 20
3: helsida reklam för UNHCR och deras flyktinghjälp
6: Kolumn, Tanvir Mansur, skribent: ”Vi har ingen flyktingkris. Krisen är att vi har krig i Syrien”. 
Sverige får låna pengar till bekosta invandringen. Det gäller bara en procent av BNP.

Mansurs lösning är att svenskarna skall skuldsätta sig och sina barn för att kunna ta emot fler 
invandrare. Observera att Sverige redan är världens mest privat skuldsatta land, och räknar man 
med statliga skulder hamnar vi på andra plats i världen.38 Hur mycket man kan låna innan det tar 
slut rapporterar inte Mansur.

11 november 2015, onsdag 18
1: Framsida, stor bild med barn, ”Flyktingar skyndar sig till Sverige”, pga snart stängda gränser. 
2: Helsida om att det är synd om flyktingar. Bild med namngivet barn och ”mamma och pappa”. 

Artikeln med bilder är liksom framsidan skapad för att framväcka positiva känslor för invandringen.

2: Statsministern manar till samarbete i EU om asylsökandet.
2: Läst på Metro.se, ”flyktingarna vägrade att lämna bussen – nu berättar de varför”
6: Kolumn, Lisa Magnusson, journalist: ”Ge inte efter för svarta drömmar”. All besatthet är blind, 
”För var bryr sig känslor om logik?”. 

”Ta bara somligas oresonliga hat mot invandrare, judar, romer, muslimer. Hatarnas 
offentliga röst, Sverigedemokraterna, talar oupphörligen om dem, och trollsvansen viftar 

38 Sveriges radio 2012-02-14, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4965451 The Tepegraph
2014-09-29, http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11129108/Mass-default-looms-as-world-sinks-beneath-
a-sea-of-debt.html SvD 2015 04-26, http://www.svd.se/lugnet-fore-stormen-i-lala-landet-sverige
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vilt: Världen är vidrig, för att de andra existerar i den”. 

Magnusson tar upp ex på lögner som florerar, om  flyktingars höga inkomst, falsk uppgift om 
vapengömma på flyktingboende, spridd på ”hatsajten Avpixlat”, falsk uppgift om flicka som fått 
kvarsittning pga svensk flagga på mobiltelefonen. Sverigedemokraternas enda drivkraft är hat, de

”kommer nu undan med vilken skit som helst av det enkla skälet att folk röstar inte på dem
för att de gillar dem, utan för att de hatar de andra”, ”sprider regelrätta lögner bland 
flyktingarna”, de vill ”i besatt vrede… sänka det medmänskliga Sverige (och få en) 
vrakspillra kvar”. ”Själv tror jag på att envetet fortsätta peka på verkligheten”.

Lisa Magnussons kolumn innehåller tillskrivna avsikter, obevisade anklagelser, okvädningsord och 
elitism. Invandringskritisk sida beskrivs som ”hatsajten”. Enligt henne röstar inte ”folk” som de vill,
utan som de känner. Magnusson uppfattar sig själv som överlägsen ”folk”. 

7: Helsida annons från UNCHR, FN:s flyktingprogram, om vart deras pengar går 
21: Insändare, bränn inte ner flyktinghus. Och ”Rösta med hjärtat”

12 november 2015, torsdag 24
1: framsida, helsida, ekonomisk jämförelse i stor text, ”Flyktingmottagandet kostar 60 miljarder. 
Under december 2015 väntas svenska folket spendera 75 miljarder i julhandel”, ”Hur relevant är det
att ställa de två siffrorna mot varandra?”.

2: Sveriges befolkning kommer öka, källan är Migrationsverket. 
4: helsida ”Expert: Julhandelsrekord bra för flyktingar i Sverige”. Tillväxt, handel och efterfrågan 
skapar resurser. SSU-topp är ”Oroad över utvecklingen där man ser på människor som kommer hit 
som kostnader istället för tillgångar”

Artikeln innehåller ledande ordval, invandring kallas en ”kostnad”, men julhandel ”omsätta”. 
Artikeln tror att verkligheten förändras beroende på hur man ser på den. Om man uppfattar något 
som en tillgång istället för en kostnad så är det inte längre en kostnad. 

4: Sverige inför gränskontroller pga migrationen.
4: tältläger byggs för flyktingar
4: socialsekreterare har det jobbigt pga ”flyktingströmmen”
11: Danmark vill strama åt asylregler, jämförs med Sverige som tog emot många fler

13 november 2015, fredag 20 ?
1: Stor rubrik, ”Det här innebär gränskontroller”
2: som sid 1, gränskontroller, helsida: mer miljarder till kommunerna. Bild på små barn på stor, tom
järnvägsstation, omringade av stora poliser. 

Bild och text är avsedd att väcka sympati. 

3: fd flyktingar som nu är läkare välkomnar ”alla människor på flykt”, med bild.
8: ”Att få alla nyanlända i arbete blir en stor utmaning”, säger LO, den bör inte bekostas med 
skattehöjning eller sänkning av välfärd.

Till skillnad från Boverkets förslag ställer inte Metro frågan till LO om hur utmaningen skall 
bekostas. Observera ordvalet ”utmaning”. Istället för negativt ord som ”problem”.
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12: helsida, reklam för FN:s flyktingorgan
16: idrottsrörelsen har fått 20 extra miljoner pga flyktingsituationen. Allt bara positivt enligt 
Riksidrottsförbundet, ”Idrottsföreningar över hela landet gör redan fantastiska insatser för att ge 
nyanlända en meningsfull och rolig sysselsättning”.  

16 november 2015, måndag 39 28
(pga terrordåd i Paris, innehåller tidningen lite om flyktingar)
7: kolumn, Göran Greider, chefredaktör för Dalademokraten (socialdemokratisk): Efter attacken 
mot Word Trade Center 9/11, hände följande 

”Invasionen av Afghanistan och Irak kom i grunden destabilisera hela Mellanöstern. Sedan
dess har vi bevittnat hur hela nationer kollapsat och skapat de enorma skapade 
flyktingvågor som idag knackar på Europas portar”. En modern form av imperialism.

Förklaringen till flyktingströmmen är alltså västs invasion enligt Greider. Det finns en alternativ 
förklaring: Syrien hade ungefär 5 miljoner invånare när Elvis uppträdde i amerikansk TV, nästan 10 
miljoner när Michael Jackson gick sin Moonwalk, och 23 miljoner 201640. Där torde en stor del av 
problemen ligga. Denna förklaring lägger ansvaret på syrierna själva. Befolkningsökningen löser de
nu med att dumpa sitt befolkningsöverskott i Europa. Att landet varit en Sovjetstödd socialistisk 
enpartistat med planekonomi under diktatorer har också hämmat utvecklingen. De har haft råd att 
köpa MIG-plan, men inte bygga skolor. 

9: terrorism och migration brännande på G20 möte
26: Debattinsändare av Hanna Friden, 29, ”Journalist och illustratör”: låt inte terrorn skapa stängda 
gränser, det är inte naivt att ta emot flyktingar, det finns ”Hat mot syrier”. Terroristerna ”syfte är att 
skapa rädsla, en rädsla som i sin tur föder hat och irrationalitet. Att rädslan ska få oss att stänga ner 
våra gränser och bli misstänksamma mot de som redan är här. Att människorna som flytt hit ska 
hatas och därav hamna i utanförskap”. Rikta ilskan mot IS.

27: Insändare anser att årets julklapp är att ge pengar till flyktinghjälp.

17 november 2015, tisdag 18
1: Framsida, helt om terrordåden i Paris.

4: ”asylsökande” oroliga pga extremister följer med till Europa. ”Möjligen kan det som inträffat 
även göra det svårare här”
5: Dålig hjälp i Sverige för den som vill lämna IS. 5-10 i månaden åker från Sverige till IS.
7: ”Sverige i botten när det gäller integration” på arbetsmarknaden, ”Problemet antas växa med 
flyktingkrisen. Diskriminering är en viktig faktor enligt expert”. Arbetsmarknadsminister säger 
arbetslöshetssiffra är ”oacceptabelt hög”, och förslår ”traineejobb för ungdomar även skall erbjudas 
till nyanlända”, ”Migrationspolitiken, med en generös asylrätt, är en förklaringsfaktor”.

Ministern föreslår inte att man stoppar invandringen. Vidare slås fast att det finns diskriminering. 

39 Denna dag (16/11) publicerar GP en artikel om hur invandrar-ungdomar åkt till finare skolor, bla Polhemsgymnasiet,
trängt sig in, ställt till bråk och skanderat att kvinnor skall bära slöja. Etniciteten är dold, men de är nu alla identifierade.
Händelsen skedde ungefär en månad tidigare. Orsaken till att publiceringen dröjt en månad i GP vet jag inte. Händelse 
borde ha intresse för de som bor i Göteborg, men det finns inga artiklar om detta i Metro alls. Fr.o.m hösten 2016 inför 
Polhemsgymnasiet passerkort. Övriga skolor och gymnasier i området har redan infört dem. 
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/ungdomsg%C3%A4ng-skr%C3%A4mde-p%C3%A5-skola-1.165076
40 https://www.google.se/publicdata/explore?

ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&idim=country:SYR:IRQ:SAU&hl=en&dl=en
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Dvs det är det svenska samhällets mottagande som är problemet, inte invandrarnas eventuella 
bristande kompetens eller ovilja att anpassa sig41. 

16: debattartikel, Birgitta Olsson, FP, utrikespolitisk talesperson och riksdagsledamot: ”Terrorister 
är inte offer – de är mördare”, brott begås inte av strukturer utan av människor. Våldsbejakade 
extremism finns i våra lokalsamhällen, nationell handlingsplan krävs, ”tuffare motstånd”

Ledamoten föreslår inte stopp för invandring, eller hårdare kontroller som i USA42. Inga konkreta 
förslag utöver att det skall bli tuffare. 

17: Insändare: hoppas asylsökande stannar efter fred och inte åker tillbaka, vi har råd för 

”Allt som går till flyktingmottagning, går vidare rätt in i det svenska samhället och bidrar 
till mer jobb, ökade skatteintäkter i varje led de passerar och skapar inkomster och välstånd
för alla”, jag är gammal och behöver hjälp, ”Det är lätt att se att stormakterna om bara ett 
par år har slutat bråka om vem som skall styra Syrien”

Insändaren missar att ekonomin inte stimuleras av bidrag. Artikel följs av en känslomässig bild med
ett barn, för att väcka sympati. 

18 november 2015, onsdag 20
1: Framsida med bild, man som arbetar mot värvning av IS, men ”Kriget måste ta slut först”, annars
hjälper det inte. 
2: dito
2: handlingsplaner i kommuner om rekrytering IS Sverige 
4: ”Id-krav införs på färjor till Sverige . Nu är det bara Öresundsbron som gäller för flyktingar utan 
papper som vill in i Sverige” 
13: Komikern Soran Ismali ”tittar närmare på vardagsrasism i nya SVT-serien ”Absolut svensk””, 
Jag lyssnar på andra som tycker olika, rasism finns, ändå finns det ingen som kallar sig rasist. 
19: Insändare, terrorister vill polarisera, låt det inte ske

19 november 2015, torsdag 32
1: Socialdemokraterna får bottensiffror ”Sverigedemokraterna fortsätter vara Sveriges största parti”.
2: om terrorhot
4: SD ökar enligt Yougov. Stina Morian på Yougov säger att SD har nu max stöd och kan inte få 
mer, de tar från M och KD. 

”64% anser flyktingfrågan vara viktigaste just nu – vilket är en ökning med åtta 
procentenheter från oktober. Samtidigt ökar stödet för Sverigedemokraterna till 26,7% - 
Flyktingfrågan är den enda politiska frågan som diskuteras just nu och eftersom det är 
Sverigedemokraternas hjärtefråga ökar deras stöd, säger Sören Holmberg, professor i 
statsvetenskap vid Göteborgs universitet”. 

5: ”Gränskontroller kringgås i Malmö”, flyktingar avviker istället för att söka asyl.
6: Kolumn, Johan Norberg, författare och idéhistoriker:

”Europas populister och främlingsfientliga är terroristernas nyttiga idioter”, ”Fattigdom 

41 Liberalernas ledare Jan Björklund kopplar dåliga värderingar hos invandrare till integrationsproblem (ca 28 min in). 
http://www.svtplay.se/video/8832528/agenda/agenda-partiledardebatt-29-maj-20-00

42 Metro 2015-11-05
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skapar inte terrorism, vilket vänstern ofta påstår i sin jakt på socioekonomisk 
begriplighet....  hatideologier som får näring av två faktorer. Motsättningar mellan etniska 
och religiösa grupper och statliga övergrepp mot civila”, (vissa) ”opinionsbildare 
misstänkliggör alla muslimer”

Norberg är nyliberal och motståndare till statliga övergrepp. Men kolumnen kan också tolkas som 
ett försvar för etnisk och religiös enhet. I övrigt är den ett direkt angrepp på föreställningen om 
verklighet som social struktur. Liksom att man inte får misstänkliggöra alla muslimer.

7: helsida annons, ”Nästan alla svenskar är  emot rasism. Men ändå finns den. Hur kan det komma 
sig? Ny serie med Soran Ismail, Absolut svensk” (Upprepning från förra numret.)
8: lite stöd för regeringens förslag att ta pengar från bistånd till ”flyktingmottagandet”
14: ”migrationsrättsforskaren Louise Dane som tillsammans med asyljuristen Viktor Banke43 
lanserat podcasten Myter om migration på vänstersajten politism.se. Varför?”, 

”-Alla pratar om migration hela tiden, men ganska mycket av diskussionerna som vi har 
sett är inte helt förankrade i hur systemet faktiskt ser ut. Det saknas kunskaper, inte bara 
bland allmänheten utan även hos journalister, politiker och alla andra i samhället. 
(reporters fråga:) Vilka är myterna? -Att en person som har flytt av ekonomiska skäl får 
stanna i Sverige, att det alltid är de länder som man varit i innan man kommer till Sverige 
som är ansvariga för att pröva en asylansökan, och att det är enkelt att beviljas asyl i 
Sverige. -I själva verket måste man uppfylla tydligt definierade krav för att anses som 
skyddsbehövande... många som kommer nu uppfyller kraven, och därför beviljas många 
uppehållstillstånd”.

28 nyckelord i korsord, Soran Ismali ”Han avslöjar” - vardagsrasism
31: Insändare, IS är inte islam, bara mördare; ”Islam skall vara en tolerant och kärleksfull tro”.

20 november 2015, fredag 28
1: Artikel med bild om flicka som utsatts för taliban-angrepp. 
1: Löven om hotbilden: vi har varit naiva. 
2: Ansträngd polissituation pga ”terrorhot och stora flyktingströmmar”, vill ha mer pengar.
2: Löven om terrorister, vi har varit naiva, 200 har åkt till Syrien för att gå med i IS, 120 har 
kommit tillbaka, vill ha kamera vid flyktingförläggningar.
15: ”Ensamma barn får ta sig till boenden själva”,”Malmö stad vill inte koppla samman resorna 
med det faktum att många ensamkommande försvunnit”. 
26: Debattartikel av Isabella Lövin, biståndsminister: 60 miljoner är på flykt i världen, 30 miljoner 
är barn vill hon uppmärksamma.  Många ”ensamkommande barn” har kommit till Sverige, 

”alla dessa flickor och pojkar”... ”Sverige har en lång tradition att stå upp för barns 
rättigheter”. ”Det är våra barn som ska ta över det vi lämnar efter. Det är vårt ansvar att ge 
dem de bästa möjliga förutsättningarna så att de inte tvingas fly på livsfarliga vägar in i en 
osäker framtid. Likt barnen från Afghanistan”.

Ministern tar inte upp att över 80% av de asylsökande är är manligt kön. Var flickorna är som hon 
talar om återges inte i artikeln. Inte heller om könsobalansen kan orsaka problem.44

43 Det står om Viktor Banke även i GP, torsdag 10 mars 2016, s 20, ”Världen”, ”Kritisk till EU:s agerande i asylfrågan 
är också Viktor Banke som arbetar med asylrätt på advokatbyrån Nichols & co.”.  Agerandet varande att stänga 
gränser. Asylrätt regleras i FN:s flyktingkonvention.

44 Detta tas upp i framtida nummer av Metro (se längre fram), men även i:
Expressen 2015-11-26, http://www.expressen.se/nyheter/sverige-narmar-sig-kinas-konsobalans/
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23 november 2015, måndag 20
4: Malmö: kyrkan blev sovplats för 60 flyktingar. ”Vi har beredskapen. Det är en självklarhet”. ”vi 
får gå in för att klara av de uppgifter som egentligen är statens”45

5: Malmö saknar plan mot extremism
9: Annons lokaltrafik, ”Nya Göteborgare” får kurs i hur man kör bil säkrare, projekt ”Mångfald i 
trafiken”. Ideell organisation som får 200 000 i bidrag från Social resursnämnd. Trots det använder 
inte fler av ”nya göteborgare” bilbälte, ”här är resultatet tydligt – vi måste göra fler satsningar”
 
24 november 2015, tisdag 24
1: ”Cissi Wallin gör upp med bilden av den 'trevlige' svensken”
2: S säger det skall bli mer regeringssamtal om flyktingpolitiken
4: nytt tältläger skall sättas upp utanför Lund
4: för att twitterkonto liberalerna skall bli ledigt kräver kontoägaren 100 000 till 
invandrarorganisation, plus frivilligarbete  på Refugees welcome.
6: Kolumn, Cissi Wallin, ”Frilandsskribent och programledare”: ”Svenskar – det otrevligaste 
folket?”, ”jag är schysst mot främlingar. Artig och hjälpsam, om de inte förtjänar annat”... ”gemene 
svensk inte tycks kunna uppföra sig empatiskt acceptabelt bland folk”, de får ”väl för i helvete 
steppa upp”, ”Sluta vara sådana egoister”,

”i det här jävla landet är ingen vänlig och hjälpsam i onödan. Vi måste vara unika på det 
sättet vi svenskar”... ”Vi svenskar sägs ju vara 'så trevliga'. Och varenda gång någon säger 
det fattar jag ingenting... Svensken överlag är ju avvaktande, misstänksam mot främlingar 
och det som är 'annorlunda'”... ”självutnämnda ”Sverigevänner” som sällan drar sig för att 
gnälla på alla ”ohederliga nysvenskar som kommer hit” - gissa vilka som i 99 fall av 100 är
de som frågar om jag behöver hjälp med barnvagnen? Jodå, det är alla dehär ”farliga” unga
invandrarkillarna. Kvinnor i slöja. Och romska tiggare, utan att kräva något tillbaka”46.

Det märkvärdiga med Wallins kolumn är inte den öppna oikofobin47 (kulturellt självhat), utan den 
hårda tonen och språkbruket med alla svärord. Att en artikel, insändare eller kolumn i en vanlig 
svensk dagstidning innehåller en sådan ton och ett sådant ordval är märkligt. För övrigt slår den 
tillbaka på sig själv. En invandrare som läser den skulle uppfatta den som just ett exempel på  
otrevligheten som den vänder sig mot. Frapperande är hur Wallin framhäver sig själv som bättre än 
den vanlige Svensson, vilken inte kan uppföra sig. En stark elitism.

7: ”Flyktingkris ökar statens utgifter”
21: annons från kollektivtrafiken, ”flyktingguide ledde till vänskap”, mellan svensk och Sam Kebsi.
Frivillig svensk mötesplats där ”göteborgare och invandrare träffas”

Kuriöst är att Metro har en inkonsekvens i samma nummer: Sam Kebsi från Jemen säger att 
”Svenskar är väldigt hjälpsamma”. Trots att vi just hört från Cissi Wallin att ”gemene svensk inte 
tycks kunna uppföra sig empatiskt acceptabelt bland folk” för ”i det här jävla landet är ingen vänlig 
och hjälpsam i onödan”. Hur kan dessa två åsikter vara sanna samtidigt? 

25 november 2015, onsdag 20 ?

Göteborgsposten 2016-01-19, http://www.gp.se/nyheter/debatt/abnorma-antalet-unga-m%C3%A4n-ett-problem-f
%C3%B6r-sverige-1.15076 

45 En intressant fråga som senare dök upp i svensk debatt är frågan om medborgargarden; de utför också uppgifter som
borde vara statens. Där kritiserar emellertid Metro situationen, 2016-02-16. 

46 Observera moralen, god är att göra, utan att kräva något tillbaka. 
47  https://sv.wikipedia.org/wiki/Roger_Scruton
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1 ”Beskedet: Sverige klarar inte asyltrycket”
2: Helsida: Vice statsminister”Romson: Nödvändiga men grymma åtgärder”. ”Regeringen tar till 
drastiska åtgärder i flyktingmottagandet. Nu anpassas migrationspolitiken till EU:s miniminivå för 
att minska antalet asylsökande”. ”Det smärtar mig” säger statsminister Stefan Löfven. 
4: Läkarkritik mot åldersbestämning av flyktingbarn, för man kan inte exakt veta om någon är ”17,9
eller 18,1 år säger” ordföranden i barnläkarföreningen.

Här är det på plats att ta upp en av anklagelserna från alternativmedia mot mainstreammedia: att 
hänga upp sig på teknikaliteter. Skillnaden 17,9 år eller 18,1 är inte relevant. Det säger inte 
alternativmedia. Det de har problem med är att man låter vuxna bo tillsammans med barn. Enligt 
alternativmedia kan man faktiskt veta när någon är tolv respektive 45. Båda kallas flyktingbarn, 
placeras på samma boende, och 45-åringen våldtar barnet (2016-02-24). Alternativmedia menar att 
det skulle inte behövt hända med åldersbestämning. Istället vägrar läkare delta och enligt 
alternativmedia smiter de undan sitt ansvar genom hänvisning till en irrelevant gråzon. 48

26 november 2015, torsdag 62
1: ”Forskare: Asylreglerna ett steg mot stängd gräns”
2: helsida, ”Stefan Löfven: andra länder skall ta sitt ansvar”. 
6: Kolumn, Johan Norberg: istället för fler invandrare, ”stängde vi gränsen för de flyende”, 
regeringen satsar hellre på välfärdsstaten, sänk ersättningar, sänk standarden och ta emot fler.

Till skillnad från tidigare kolumnskrivare som Greider, vilken anser att pengar inte kan ta slut och 
Mansur som anser att man alltid kan låna mer när man behöver, säger Norberg att det faktiskt är så 
att resurser inte är oändliga. Han säger även att lösningen på flykting-situationen är att sänka 
standarden för Sveriges folk. Hur lågt den skall sjunka berättar han inte. Inte heller föreslår han 
alternativet att man kan lösa problemet genom att stoppa invandringen. 

20: ny teknik tar dig in i virtuell flykting-situation,”jag grät”.
29: ”Nu skall flyktingbarnen få någon att prata med”, Rädda barnens hjälptelefon
60: Debattinsändare Navid Modiri: ”Sverige har länge försökt trycka ner frågor kring invandring 
och rasism i ett fyrkantigt hål vi kallar debatt”. Vi behöver lyssna för att förstå inte vinna, kritik mot
debatt fram och tillbaka som bara står still, Sverige har fått ”utmanande förändringar”. ”Sverige är i 
stort behov av terapi”. Invandrarkvinna skall kunna vara julvärd utan att få ”hat”. Man skall också 
kunna få uttrycka sig utan att ”bli kallade rasister, idioter eller outbildade”. 

För första gången i undersökningsperioden står en artikel upp för att även de som kritiserar 
invandringen skall få yttra sig. 

27 november 2015, fredag 38
2: Hemlöshet ökar pga fattigdom, ”Bakom ökningen står framför allt nyanlända och EU-migranter”
2: ”21700 fördelas med ny flyktinglag”, tvingande lag ”föreslås”, ”Med den nya lag som träder i 
kraft i mars kan flyktingar anvisas till kommuner som tidigare varit ovilliga”.49

48 Samma sak gäller handläggare som efter denna våldtäkt och andra liknande händelser rycker på axlarna och säger 
att de saknat klara besked om hur de skulle åldersbestämma. Lösningen blev att låtsas som att alla var barn, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6448519 

49 I Expressen 2014-06-13, säger Jenny Madestam samma sak, ”Tvinga kommunerna att ta emot flyktingar”. 
http://www.expressen.se/ledare/jenny-madestam/tvinga-kommunerna-att-ta-emot-flyktingar/ 
För övrigt finns en statlig utredning, SOU: 1993:89 ”Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpbehövande”, som 
föreslår att staten kan rekvirera fastigheter för att inhysa invandrare när de vill: ”Utredningsmannen föreslår vidare 
att en fastighet eller del av fastighet som tillhör annan än staten genom rekvisition får tas i anspråk för att tillgodose 
behovet av lämpligt belägna och utformade lokaler för utredning och inkvartering. En sådan rekvisition förutsätter 
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Observera ordvalet ”anvisas”, det är neutralt. ”Tvinga” eller ”kvotera” är negativa. 

8: Kolumn, Richard Söderberg, tenor och debattör:  raljerar över kritik mot Gina Darawi och mot 
borttagande av rasistiska och antisemitiska stereotyper i Kalle Ankas jul.
36: Semaur Taskin försäkrar att vi inte behöver vara rädda för små barn i flyktingläger.
36: Debattartikel, Ludvig Lindström och Peter Singer (USA): öka biståndet, det hjälper fler 
flyktingar ”i närområdet”, dvs betydligt fler än de ”några promille av världens totala flyktingantal” 
som kommit till Sverige. 

Detta är ett argument från den invandringskritiska sidan mot de invandringspositiva. 

29 november 2015, söndag 20
1: framsida, med stor bild. Bara två år efter flykten, nu skall Issam läsa till läkare. 
1: framsida, ”Vi måste prata mer om hudfärg i Sverige”
2: om Issam.
4: Åsa Romson, MP, vill öppna Sverige igen, ”Vi behöver migration”.
6: Kolumn, Nada Zaito: mer invandring, själv flykting, Vi vill inte förstöra Sverige, bara leva i fred.
18: Insändare, Mattias Järvi, själv svart, grundare till Fokus Afrofobi, vi måste prata mer om färg, 
strukturell rasism. 

30 november 2015, måndag 24
1: Framsida med bild. ”Nytt projekt för integration. Välkommen till min stad”
2: Helsida, Meet my city projekt, nyanlända träffar svenskar.
2: ”Tummen upp för tvångslag”, ”att myndigheter ska tvinga kommuner att ta emot flyktingar”
4: rasism mot anställd på restaurang, flykting för fyra år sedan.
8: EU ger miljarder till turkisk flyktinghjälp.

DECEMBER (568 s)

1 december 2015, tisdag 20
5: Reach for change. Cirkus. För rekrytering letar vi där nyanlända är. Bla unga romer.

6: Kolumn, Greider: (romantiserat om) det gamla fattig-Sverige, då ingen överkonsumerade 
jordens resurser, svärmor ”ett klimatföredöme som nästan svävar över jorden med lätta, för-
konsumtionistiska steg. Det sparsamma livet!”. Romantik om Joe Hill, ty det mest radikala är att 
inte samla på sig. Jesus ”centrala budskap: Att gemenskap är viktigare än förgängliga rikedomar”
7: Pling, annons från kommunaltrafiken. Projekt fika – perfekt brobyggare i flyktingprojektet. 

(OBS, sidnummer är ”påhittat”, eftersom det är okänt)
23: Insändare, de flesta flyr från krig, inte fattigdom.50

att regeringen gett tillstånd till den. Utredningsförslaget har remissbehandlats och ärendet bereds för närvarande 
inom regeringskansliet.”. Ledarsidorna 2015-09-26, http://ledarsidorna.se/2015/09/handlingsalternativ-i-
folkvandringens-tidevarv/ 
I Halmstad finns ”socialsekreterare Anders Wilhelmsson, på utbildnings- och arbetsmarknadsenhetens avdelning för 
ekonomiskt bistånd”, som vill gå ännu längre och tvångsexpropriera hus och bostäder åt invandrarna 
(Hallandsposten 2014-04-19)
Anekdot: I filmen Gandhi från 1982 finns en scen där huvudpersonen berättar att enligt de nya lagarna kan ”en 
polisman som går förbi en indisk bostad, jag kallar det inte ett hem, gå in och kräva att se (identifikations-) kortet 
hos den indiska kvinna som bor där. Tänk på... att han inte behöver vänta vid dörren. Han kan gå in”. En man i 
publiken ställer sig upp och säger: ”Jag svär vid Allah. Jag dödar varje man som förolämpar mitt hem och min fru på
detta sätt. Och sedan kan de hänga mig efteråt!”, https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhi_(film)

50 Vilket inte stämmer enligt The Telegaph, 2016-01-26:   
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/12123684/Six-in-ten-migrants-not-entitled-to-asylum-says-
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2 december 2015 onsdag 24
1: ”Eva, 79, hjälper flyktingar att gömma sig”, ”väldigt ansvar och väldigt givande”

2: SD högsta siffran någonsin i SCB-mätning, skuffas undan till en liten sidonotis
2: MP-Malmö kritiserar ledningens flyktingpolitik, vill att MP ”kallar till en nationell samling för 
att diskutera hur kapaciteten i flyktingmottagandet kan ökas”. ”fler kommuner ska ta ansvar”. 
4: Rädda barnen larmar om flyktingboende, har det svårt
5: Eva hjälper flyktingar gömma sig, 

22: Debattartikel, David Eberhard, psykiatrispecialist: vinster i barnfotboll förbjuds pga 
”hetsen kring barnfotbollen som anses vara för tävlingsinriktad”. Deprimerande. Inte smart att 
”hantera motgångar genom att förbjuda dem tidigt i livet”. Föräldraförbud istället.

Det ovanliga med denna artikel är icke-jämlikhetsmoralen. Att doktorn medger att de som är 
duktiga i idrott inte skall behöva lida för att de sämre känner sig underlägsna och avundsjuka. 

3 december 2015, torsdag 32
1: Flyktingbarn ”riskerar” vänta länge på besked
1: Sympati för flyktingstöd ökar
2: ”kraftiga skärpningar av asylpolitiken i syfte att minska antalet asylsökande”...”risken att fler 
kommer söka sig till Sverige innan det är på plats”
4: som sid 1, barnen är ”stressade”, ”De har ofta svårt att koncentrera sig i skolan”
5: ”Ensamkommande flyktingbarn hittades i ödehus”, 18 i Mölndal, ”Tre av barnen ska ha avvikit...
De är nu efterlysta”
6: Kolumn, Johan Norberg: det ”sprids mängder av rykten om migranter” som ofta är överdrivna 
eller påhittade. Var kritisk. Läs Metros Viralgranskare (källkritik). ”Jo, det finns asylsökande som 
vägrat lämna bussen”.
8: som sid 1
30: Debattartikel, Anders Westgårdh, fd journalist i bla Aftonbladet: ”Den rådande bilden är att vi 
inte har råd att ta emot fler flyktingar”, ”Har vi verkligen råd att inte ta emot fler flyktingar?”, vi 
behöver fler skattebetalare och därmed fler arbetare. ”Det är en skam att ledande politiker från 
etablerade vettiga partier nu viker sig ner för en talkör, istället för att våga stå upp för en öppen och 
human flyktingpolitik”. Stängd väg ger ”mänsklig monotoni”, ”Vi har fortfarande chansen att bli en 
dynamisk smältdegel”. ”det går. Politik är att vilja”.

Artikeln ger ett exempel på tron på den sociala ingenjörskonsten. Författaren ignorerar kostnader 
och konsekvenser och använder emotionella argument. Han avfärdar motståndare och menar att 
man kan förändra en resurskrävande verklighet med bara vilja.

4 december 2015, fredag 32
5: Två miljarder mer i flyktinghjälp på plats.
5: Regering vill kunna stänga Öresundsbron och ha id-kontroll på bussar och tåg.
8: WKD bilaga. Krogskribent Carl Reinholdtzon Belfrage skriver om ”svensk” mat och den 
”nordiska matkulturen”, The nordic cookbook av Magnus Nilsson. Julbord är en svensk ”tradition”. 
Och Thörnströms Privata rum har stans bästa julbord. 
30: Debattartikel, Amat Levin, journalist: ”Rasismen är på riktigt  - så sluta förneka den”. Allt beror 
på strukturer. Skillnad i kulturell appropriering, dvs utbildade invandrare och ickeutbildade är 
”försök att splittra”. Lika fel som ställa kvinnors tal om löneskillnad, mot det faktum att Sverige är 
jämställt i andra avseenden. 

EU-chief.html eller Svenska dagbladet 2016-05-17, http://www.svd.se/inget-i-sverige-blev-som-vi-tankt-
oss/om/svenskt-flyktingmottagande 
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5 december 2015, lördag Julspecial 16
15: Klara Zimmergren läser nyårsdikt på Götaplatsen, var så imponerad över alla som släppte till 
för flyktingar, ”Alla har lika stor rätt till utrymmet i den här världen”51

7 december 2015, måndag 20
6: Kolumn, Tanvir Mansur, skribent: Läkare som arbetar ideellt med ”papperslösa, EU-medborgare 
eller asylsökande” är hjältar. ”Rätten till vård är en mänsklig rättighet”.

I denna kolumn förespråkas allas rätt till vård, oavsett om de bidragit till svensk välfärd eller inte. 
Mansur har inte skrivit någon artikel till de som skapar välfärden, de som betalar vården. Moralen 
är att ”god” är att få utan att förtjäna, ge i gengäld eller göra en motprestation.

16: Serie Lilla Berlin: mot rasism.

8 december 2015, tisdag 20
9: Mariane ”Le Pens framgångar skakar hela Europa”. Stefan Löfven: ”nationalism och extremism” 
behöver vi inte. 
19: Insändare, yogi T: ”Europa får inte överge sina humanistiska värderingar”, vi har slagit oss för 
bröstet om fina värderingar, nu får de inte överges.

9 december 2015 onsdag 24
1: Viralgranskaren (källkritik) säger att ”I sociala medier påstås ofta att Sverige ligger i 

toppen som våldtäktsland. Men enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, finns inga belägg för det”.
2: Regeringen backar om förslaget att stänga Öresundsbron vid kris. 

3: Sverige högt i våldtäktslistan pga högre benägenhet att anmäla och utvidgat begrepp 
2005. Vissa länder har inga rapporterade fall alls. Enda sättet att veta är brottsofferstudier. 

5: Annie Lööf vill hellre ha lägre standard ”för flyktingar än sätter ett tak för antal asylsökande”, 
problemet är inte bara antalet utan ”bristande politiskt ledarskap”. 
5: Uppgift om båt med flyktingar är falskt.
5: Vit makt fasoner utanför asylboende i Strängnäs.
5: Dubbel Id-kontroll över Öresundsbron ger förseningar.
22: Debattartikel, Patrick Amofah: nyanlända behöver jobb, ”Sveriges arbetsgivare ett stort ansvar”.
Det finns ”ett behov av kompetens i olika områden: läkare, lärare, it-specialister samt ingenjörer”. 
”Att få ett arbete och komma in i samhället är också en del av de mänskliga rättigheterna”.

Debattartikel som åter hänvisar till rätt. Samt till invandrares höga kompetens. Metro-kolumnisten 
Johan Norberg berättar att de flesta invandrare saknar utbildning.52

10 december 2015, torsdag 28
2: Id-kontroll på bussar och tåg efter nyår för att ”få ner antalet asylsökande”.

51 Anekdot: En av världens rikaste män för hundra år sedan hette Carnegie. En socialist kom upp till hans rum och 
sade att alla har lika rätt till allt. Carnegie räknade ut hur mycket pengar han hade och delade det i huvudet med alla 
som fanns. Sedan tog han upp sexton cent, gav till socialisten och sade att nu hade han fått sin del av Carnegies 
förmögenhet. Nu kunde han dra. 

52 Norberg: 2015-12-17 och 2016-02-11. Att invandrarna är högutbildade stämmer inte enligt, SvT: 2015-06-05, 
http://www.svt.se/opinion/svt-borde-ha-namnt-att-endast-0-3-procent-av-de-nyanlanda-har-forskarutbildning och 
Tino Sanandajis blogg, 2015-11-14, http://tino.us/2015/11/aftonbladet-fyra-av-tio-nyanlanda-syrier-ar-akademiker-
om-man-med-akademiker-menar-svetsare-och-mekanier/  samt Dagens samhälle, 2015-11-20, 
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/mytbildning-om-utbildning-foersvarar-integrationen-20291 
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4: Trettiotal bränder vid asylboenden, ”I en del fall finns personer, varav några själva boende på 
hemmen som brunnit, misstänkta för att ha startat bränderna”.
5: Tältläger för flyktingar klart
22: amerikansk skådespelare uttalar sig om att hjälpa flyktingar. 

11 december 2015, fredag 40
1: ”Nya appar skall hjälpa flyktingars integration”
1: Skånetrafiken vill inte ”ta på sig myndighetsansvar” och kontrollera ID.
2: Helsida, Organisation Refugee techs och grundare Milad Fallah jobbar gratis med att utveckla 
appar till ”nyanlända invandrare”. 
4: Skånetrafik som s1
4: Tidskriften Fokus utnämner årets svenskar, ”alla de svenskar som gör insatser för att välkomna 
människor på flykt”. 
5: Metro gör ny tv-serie om rasism, tre mörkhyade berättar om negativa upplevelser. 
6: Kolumn, Rikard Söderberg, tenor och debattör: sarkasm och satir om att jul inte är svenskt 
tradition, för många inslag är ”utländsk integration”. 

Kolumnen är inkonsekvent med artikeln i nummer 4, december 2015, där det slogs fast att det både 
fanns nordisk mat och att julen är en svensk tradition.

26: vapenmässa i USA; skolskjutningar, ”Sådant talas det knappast om bland kunderna”53

14 december 2015, måndag 28
1: Helsida med bild på ung, ensam man. ”EFTER FLYKTEN Ny artikelserie i Metro. ”Man flyr inte
för att få bidrag”.54 
2: Nada Zaito som blivit redaktionsassistent i tre år på Metro, efter sin flykt från Syrien.
4: om Roger, 25, som flydde för fyra år sedan, nu arbetar i Sverige, utbildar sig till apotekare. Bild 
med leende ung man. Ovanligt ljust hår och skägg för att vara från Syrien.
4: Misstänka terrorister döms, varit i Syrien
25: Pling, annons från Kollektivtrafiken, flyktingguide, mötesplats för svenskar och flyktingar. Om 
Mikael som tror på inkarnation, energier, medium och vänskap med iranier.
26: Debattartikel, Ibraim Alkhaffaji, Skribent och debattör: ”Det finns ingen rasism mot vita”, 
”eftersom rasism är strukturell”.55

27: insändare, Melker - ”Lärare som lär flyktingbarn är en fantastisk yrkesgrupp”. Vissa talar bara 
om negativt och ”problem med nyanlända flyktingbarn”. De har inte en kristen värdegrund. 

53 För Metro är det självklart att det finns en koppling mellan tillgång till vapen och skolskjutningar. Denna uppsats har
till syfte att undersöka om Metro anser det finns en koppling mellan tillgången till, dvs antalet, invandrare i samhälle
och (bla) skottlossningar. Samt kopplingen mellan vad liberalernas ledare Jan Björklund kallar dåliga värderingar 
hos invandrare och integrationsproblemen, http://www.svtplay.se/video/8832528/agenda/agenda-partiledardebatt-
29-maj-20-00 (ca 28 min in).
Man kan jämföra med lungcancerpatienten som skrev debattartikeln i Metro 2016-05-21, s18, om farorna med 
rökning: ”En undersökning av vanerökare, de som röker ett paket om dagen, visar att över 90 procent har börjat röka
innan de fyller 18”.  Ingen tror att det är en tillfällighet. Men om "Zigenare står för nittio procent av alla brott mot 
svenska pensionärer" (http://www.dn.se/ledare/signerat/var-skuld-till-romerna/) anses slutsatsen, att 
överrepresentationen av brott riktat mot de gamla beror på den romska kulturen, vara förkastlig.

54 Vilket inte stämmer enligt The Telegaph, 2016-01-26: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/12123684/Six-in-ten-migrants-not-entitled-to-asylum-says-
EU-chief.html eller Svenska dagbladet 2016-05-17, http://www.svd.se/inget-i-sverige-blev-som-vi-tankt-
oss/om/svenskt-flyktingmottagande 

55 Alkhaffaji har fel. I oktobernumret av kyrkans tidning i Göteborg (Majorna-Linné), skriver man om hur en flicka 
tvingades byta skola, så att ”Elisabeth Dahlberg slapp ångest och mobbing”. Orsaken till mobbingen var att ”Jag var 
den enda helsvenska tjejen i klassen och kallades rasist och Sverigedemokrat”. (Kyrkans tidning, s 6)
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15 december 2015, tisdag 24
1: Efter flykten del 2, Elsies berättelse. ”Elsie, 26, från Hasakeh i Syrien, flydde för två år sedan. Nu
jobbar hon (som samtalsstödjare, min anm) på Rädda barnen med att hjälpa ensamkommande 
flyktingbarn och pluggar för att få svensk läkarlegitimation”. Bild med leende, arbetande, ung, 
vacker. Och blonderat hår. 

Metros satsning Efter flykten ger för andra gången positivt exempel på lyckad integration. Förra 
gången var det apotekare, nu läkare. De är unga, vackra, utbildade, välanpassade.56 Det intressanta 
är om denna trend fortsätter, eller om Metro kommer presentera flyktingar på ett mer representativt 
sätt. Exempelvis med bilder på grupper, eller visar könsobalansen i att fler män än kvinnor kommer.

1: Löfven säger att flyktingkrisen inte kunde hanterats snabbare, oroas inte av låga förtroendesiffror.
2 Löfven som ovan.
2: Flyktingbarn får ny boendeform, mindre resurskrävande, klarar sig mer själva. 
2: ”Gode män tjänar stora pengar på flyktingbarn”. 
4: Villa, ”boende för ensamkommande barn” har bränts ner.
5: Efter flykten, som sid 1.
22: från Metro.se, Viktor Banke säger ”Man behandlar inte människor som Danmark behandlar 
flyktingar” (danskarna har konfiskerat flyktingars ägodelar, bla vigselringar. Min amn)

16 december 2015 onsdag 32
1: bild på ung leende flicka, text ”Metros artikelserie Efter flykten fortsätter med Emys berättelse”
2: helsida, EU-kommissionen föreslår att inga asylsökanden skall omfördelas till Sverige pga att 
landet redan tar emot så många.
4: Efter flykten, artikelserie med bild på person, ”korta berättelser från dem som flytt krigets 
Syrien”, Emy 25, hade ett bra liv, fyraårig ekonomiexamen, sedan kom kriget. Många som flytt från
Syrien har hög utbildning. säger Emy57. Jobb på bank kräver två års erfarenhet, var skall jag få den 
ifrån? Bild med leende, ung kvinna. Ser syriansk ut, men blonderat hår. 

Åter presenteras en flykting som ung kvinna, relativt vacker, högutbildad. 

8: riksbankschefen ”Ingves: Invandringen drar upp Sveriges ekonomi”, ”stimulerande effekt”.
28: serie Lilla Berlin, satir om hur rasister finns överallt mitt ibland oss.
30: debattartikel, fyra från MUF Danderyd: ”Media tycker om att måla upp Danderyd som en 
kommun som inte tar sitt ansvar för flyktingsituationen”. Brandattentat mot planerat asylboende 
kallas Danderydeffekt, men det är inte Danderydsandan, 

17 december 2015 torsdag 32
1: ”Bottensiffror för Miljöpartiet”58

1: Efter flykten, ”Nu är vi här och vill jobba”
4: ”Amal 26, I vårt hemland var vi framgångsrika, det kommer vi att bli här också”, Amal har blivit 
antagen till masters-utbildning i ekonomi.

Bilden visar en ung kvinna med ljusare hår än de flesta från Syrien, ensam i ett vinterlandskap.59

56 Det påminner om hur dagens populärkultur riktad till unga flickor framställer häxor – unga, vackra, välutbildade, 
välanpassade; TV- och bokserier som Cirkeln , Sabrina, Förhäxad, Buffy, Den onda cirkeln och så vidare. 

57 Vilket inte stämmer enligt Metro 2015-12-17, ”ibland analfabeter” och 2016-02-11, s 6: ”alltfler av dem som flytt till
Sverige saknar gymnasieutbildning”. 

58 Metros artikel om SD:s minskning var betydligt mindre, undanskuffad till marginalen på sid 2, 2015-12-01.
59 Flyktingarna är 70% unga män, men det framkommer inte i Metro förrän 2016-02-03. I Expressen framkom det 

redan i november, 2015-11-26, http://www.expressen.se/nyheter/sverige-narmar-sig-kinas-konsobalans/
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6: Kolumn, Johan Norberg: Facket försvårar integration pga minimilöner etc, vi måste välja. 

”Sverige har hundratusentals nyanlända, ofta utan postgymnasial utbildning, ibland 
analfabeter60... Vi har fler flyktingar per capita än något annat EU-land, men färre jobb till 
lägre kvalificerade än något annat EU-land. Det går inte ihop. Något måste falla – antingen
fackets privilegier eller vår dröm om att klara integration och arbete åt alla”

Nyliberalen Johan Norberg visar sitt missnöje med fackföreningstraditionen i Sverige.

31: insändare, ”uppmärksamma islams traditioner” också. 

18 december 2015, fredag 48
1: många barn föds in i konflikter
1: ”Efter flykten”, sista delen, om Noura, 23, från Syrien, ”som vill bli journalist”
2: artikel om barn som föds in i ”flykt från krig”
2: svenskarna ger mer denna jul, bla pga bilder på ”döde pojken Alan Kurdi”
2: ID-kontroller införs 4 januari på ”Tåg, bussar och färjor” till Sverige
4: ”Efter flykten - en artikelserie där du får möta människorna bakom siffrorna och läsa om deras 
väg in i det nya livet”. Halvsida. Ung, leende kvinna, Noura, 23, från Syrien berättar att ”Det finns 
mycket okunskap och fördomar gentemot oss syrier”.
6: Kolumn. Evyn Redar berättar om sin pappa som flytt till Sverige. Han och andra som han får 
ingen respekt, de trycks ner, sätts in i fack. ”De flydde från förtryck till förtryck”
12: Sexåring skänker bort sina presenter från födelsedag som julklappar, hon har ”lärt sig mycket 
om flyktingkatastrofen i förskolan under hösten. Modern uppmuntrar alla att göra samma för ”Det 
lär barnen tidigt om alla människors lika värde”.

16: Rapport anklagas för att mörka siffror som visar på högt SD stöd, men det stämmer inte. 
Det var inte enskilda partier som visades, utan enbart de två relevanta partier som visade att de två 
blocken nu har olika stöd.
18: Stor artikel om olika slöjmodeller. Samt liten notis till Metro.se, ”Aleyna, 17, om hatet mot 
slöjan: Han spottade mig i ansiktet”
30: Statsministern vill omfördela flyktingarna i EU, Sverige ”vill inte ta emot fler”.

44: debattartikel, skolkurator Julia Engström, 26, skriver om rädslan när man går hem. 

47: Insändare. ”Besviken medborgare” vill ha Öresundsbron öppen för flyktingar, Sverige är 
”glesbefolkat”, ”fördela pengarna”, ”stabilt och förstående land”, ”Humanistisk grund”

19 december 2015, lördag (extranummer, helg) 24
2: Invandring är den viktigaste frågan enligt 64%. Novus.
2: infrastrukturminister Anna Johansson, ”Ambitionen är att få ner antalet som söker asyl i Sverige”
18: Lilla Berlin, satirserie, om klimatkatastrofer som fått 100 milj människor att fly.

21 december 2015, måndag 40
1: ”Flyktingkris. Över 40 asylboenden har satts i brand sedan i juli”
2: ”Asylsökande barn får klapp på Öland”, 700 barn får julklappar.
4: Halvsida med bild, ”Sverige brinner: Över 40 asylboenden satta i brand sedan i somras”. Polisen 
ser inget mönster.
10: artikel med bild på sjuårigt barn, rubrik: ”Lilly samlar för att hjälpa krigsflyktingar”, samlar in 
12 000 kronor. Kampanjen har ”uppmärksammats av Rädda barnens generalsekreterare, Elisabeth 

60 Vilket är inkonsekvent med  artikel om flyktingar i Metro 2016-12-16. Inte en debattartikel, utan nyhetsartikel.
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Dahlin som kommenterade: 'Helt fantastiskt! Vilken insats'”61.
36: debattartikel, Eva Eriksson,18, vill ta bort julavslutning i skolan, motiv religionsfrihet.

39: Insändare ”Till er som eldar upp asylboenden”, sluta för det är illdåd och rasism. 

22 december 2015, tisdag 28
1: framsida med bild, glada invandrar-ungdomar som spelar biljard, ”Mötesplats för 
ensamkommande. Fika och biljard skingrar mörkret”
2: helsida med rubriken ”Maktlös i väntan på det magiska ordet”, dvs avslag eller inte. Mötesplats 
Otto. Oro pga ”höstens bräder på asylboenden och morden i Trollhättan”. Sverige har förändrats 
sedan 2011. Då beskrevs inte flyktingarna som ett problem i nyheterna”. Bilder. Statistik över 
åldersfördelning. Och kön: jan-nov 29565 pojkar, 2615 flickor. 

När beskrevs flyktingar som ett problem? I vilka tidningar? Inte i Metro under november eller 
december. Tyvärr finns ingen källa till påståendet så man kan inte göra en jämförelse. 

4: politisk oro, ID-kontroller Öresundstågen
6: ”Släkten viktig för svenska julfirare”62

6: kriminalvårdare åtalad, vållade tvångsutvisads död.
6: Fel i gårdagens Metro, 43 asylbränder, men 1/3 anses vara olyckor, och därför inte satta i eld. 
10: ”Flyktingkrisen ger extra skjuts åt svensk ekonomi”. ”Finanspolitiska rådet, en 
expertmyndighet” säger ”en av de största utmaningarna för Sverige på många år (men) det behövs 
fler enkla jobb med låga löner”, för att få in nyanlända, annars ”bakom hörnet väntar problem”. 

15: Danmark, ny lag om att beslagta ”ägodelar från asylsökande”.

23 december 2015, onsdag 28
8: Arbetsförmedlingen söker platser för ”nyanlända”, ”regeringens vädjan”.
27: insändare – ”påhoppad och trakasserad är en muslimsk beslöjad kvinnas vardag”

24-27 december, uppehåll

28 december 2015, måndag 28
1: framsida, ”Flyktingkrisen”, Experter: välfärden är under stark press. ”Utmaningen blir att få 
flyktingarna i jobb”
4: Flyktingsituationen: Stäng gränserna är lösningen enligt experter från fyra nordiska länder. 

”Asylsökande till Norden – absolut flest till Norden”, ”oro för hur samhället skall klara 
tillströmningen /.../ (finsk expert:) kräver att välfärdssystemet förändras; (norsk:) ”det kan 
hända att det krävs justeringar”; (dansk:) Ju mindre man bromsar, desto mindre pengar 
kommer det att finnas kvar för att upprätthålla den nordiska välfärdsstaten... Blir det tal om
kraftiga nedskärningar kommer det att drabba skolor, sjukhus och liknande”... (Metro 
skriver ”i Danmark är tonen hårdare”); (svensk, ”Joakim Ruist, nationalekonom och 
migrationsforskare vid Handelshögskolan i Göteborg”:) antalet som vill ta emot färre ökar, 
”Gränskontroller och regelskärpningar” som nu är jobbiga och dyra, istället säg stopp, men
då sägs upp ”internationella avtal som flyktingkonventionen och rätten till asyl”. 

En mycket annorlunda artikel som dels erkänner ändliga resurser, dels medger att mottagnings-
motståndet ökar. Mest intressant är att den faktiskt beskriver hur välfärden kommer att minska pga

61 Fru Dahlin tjänar 95 500 i månaden; källa: https://www.raddabarnen.se/om-oss/ekonomi/loner-och-arvoden/  Se 
även http://andersleander.bloggplatsen.se/2015/12/28/11240605-radda-barnens-pengar-gar-till-lyx-och-hoga-loner/ 

62 Trots att vi tidigare läst i Metro 2015-12-21 att svensk jul inte finns.
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invandringen. Ett uttalande som går mot alla beskrivningar av invandring som lönsam. Eller 
åtminstone att invandring inte kommer att ta resurser från andra samhällssektorer även om ”Många 
ställer utsatta grupper mot varandra”63. Metro är noga med att påpeka att uttalandet kommer från 
Danmark, inte Sverige, samt att dess ton är ”hårdare”. Dvs. att medge att det finns problem med 
invandring eller att det kommer att innebära negativa konsekvenser för värdlandet är att uppfatta 
som ”hårt”. Oavsett att det är en expert som uttalar sig eller vilka fakta som ligger till grund. 

5: Kolumn, Nina Åkestam: är stolt svensk då ”flyktingmottagandet”, jan-okt 2015, var 120 000.64 

29 dec – 6 jan 2016 uppehåll nyårshelg. 

2016 
JANUARI (370 s)

7 januari 2016, torsdag 20
1: framsida ”De vill ge svar på flyktingarnas frågor. Videoklipp på hemspråket skall hjälpa dem som
kommer hit”
4: Ideell förening Götheburgo nytt projekt för att hjälpa ensamkommande flyktingar. Grundare 
Roozbeh Behtaji. Svar på frågor på det egna språket.

5: två 16-åringar anhållna för barnvåldtäkt , på familjehem i Uppsala.
6: Krönika, Johan Norberg, författare och idéhistoriker: ”Panikbeslut att stänga gränsen”, asylrätt 
sätts ur spel, tanken är att hindra flyktingar att nå gränsen. Ger kedjeeffekt, stängs in i svaga länder
8: EU vill slippa gränskontrollerna som bla Sverige infört så fort som möjligt.
8: Tyskland. ”Massövergrepp väcker tysk avsky”. Fördömanden av ”övergreppsvåg mot kvinnor 
som ska ha skett i Köln och Hamburg under nyårsnatten”. Identifiera de skyldiga säger 
förbundskansler Angela Merkel. Inrikesminister kritisk mot att polisen inte ingripit. 

 8 januari 2016, fredag 24
1: framsida med bild, ”Nej, medierna mörkar inte om Köln”, ”Att seriösa medier skulle undanhålla 
information är struntprat, skriver Metros debattredaktör, s 22”.
4: Metros tv-satsning, asiatisk kvinna ofta frågor om hon är prostituerad pga sitt utseende. 
4: ”Fler flyktingar tar taxi över bron”, pga id-krav.
6: Kolumn, Rickard Söderberg, tenor och debattör: vi skall inte ”tolerera intolerans”

8: Ny terrorattack i Paris
22: Debattkommentar av Pontus Ahlkvist, Metros egen debattredaktör (om bla källkritik); (nedan i 
sin helhet; min fetstil, kursiv, understrykning, färg): 

”I samband med stora nyhetshändelser får rykten ofta eget liv. Fakta och sanningar 
åsidosätts, en tendens som ges ytterligare näring åt de sociala mediernas impulsivitet. 
Under nyårsnatten ska grupper av berusade, aggressiva män ha omringat och begått 
sexuella övergrepp på kvinnor i tyska Köln. Enligt polisen kan så många som 90 kvinnor 
ha drabbats.
På Twitter och i de så kallade ”alternativa medierna” sprids uppgifter om att journalister 
och etablissemanget försöker mörka händelserna. Orsaken påstås vara att förövarna ska ha
invandrarbakgrund.
På både svenska och tyska mediers Facebooksidor ställs frågor om varför vi inte 

63 Metro 2016-04-11, kolumn av Tanvir Mansur
64 En sak som inte ger anledning till att vara stolt svensk är nationaldagsfirandet, vilket enligt Metro är trams (2016-03-

01, kolumn av Cissi Wallin). Samtidigt som den är värd att fira (2016-06-02). Båda åsikterna är sanna samtidigt.
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rapporterar om det som hänt. Problemet är bara att det inte stämmer. I Metro, och alla 
andra stora svenska medier, har bevakningen varit omfattande. Detsamma gäller i 
Tyskland.
Det påstås också att medierna dröjde för länge med att rapportera. Det kan man tycka, men
då skall man ha klart för sig att det inte var förrän i måndags (4/1), på polisens 
presskonferens, som omfattningen framgick. Då drog rapporteringen igång direkt. 
Till skillnad från högerextrema propagandaorgan kan inte seriösa medier sprida uppgifter 
utan bekräftelse. Det är också helt felaktigt att tyska myndigheter har försökt mörka 
händelserna. Inrikesministern har beskrivit det hela som ”avskyvärt”, Angela Merkel 
använde ordet ”vidrigt”. 
När människor inte längre bryr sig om att ta reda på vad som är sant eller inte har vi ett 
problem. Idag står vi inför en situation där många inte ens tycks bry sig när de väl blivit 
motbevisade. Man har en känsla av att det är på ett visst sätt, och då är det så. Det spelar 
ingen roll om allt visar sig vara helt fel. 
Det växer fram en faktaresistens i samhället.
Det är farligt.”

Ahlkvist verkar inte förstå att anklagelsen från alternativmedia är att etniciteten mörkas, inte att 
händelsen faktiskt ägt rum, eller  att ”seriös” media inte rapporterat om händelsen. Etniciteten på 
förövarna framkom i den senare polisutredningen 12 april 2016. Ur Dagens samhälle:

”Utredningen slår också fast att nästan samtliga misstänkta gärningsmän, 149 av 153 
personer, är invandrare. Av dessa kommer två tredjedelar från Marocko och Algeriet. 68 är 
asylsökande, 18 befinner sig illegalt i landet och 47 har okänd status, det vill säga man vet 
inte om de befinner sig i landet legalt eller illegalt. Fyra är ensamkommande minderåriga, 
tio har fått uppehållstillstånd.”65 

Av någon anledning har inte Metro presenterat någon uppföljande artikel som berättar vad 
polisutredningen kom fram till. Inte heller har Pontus Ahlkvist  uppdaterat sin tidiga och alltför låga
siffra på offer. Antalet var inte 90 utan ”1218 offer, varav 529 utsattes för sexualbrott”66. Det är en 
ganska stor skillnad.67

De retoriska tekniker Pontus Ahlkvist använder är att lägga in små-ord för att väcka tvivel (fetstil 
ovan), ”ska ha”, ”kan”, ”påstås”. En annan teknik är att tillskriva meningsmotståndare epitet 
(kursiv), ”så kallade” och ”högerextrema”, för att undergräva deras trovärdighet. Det finns även en 
elitism i som framkommer när man ser uttryck som (understruket) ”man” tycker, och ”människor” 
inte  bryr sig om fakta, bara sina känslor. Underförstått är att författaren till artikeln och tidningen 
Metro, vet bättre. De är utbildade journalister och förstår vikten av källkritik bättre än sina läsare. 
Därför skall inte läsare söka utanför ”seriös” (gulfärgad) media. De skall läsa det som journalisterna
talar om för dem att de skall läsa. Ahlkvist och Metro uppmanar inte läsaren till att själv söka 
sanningen, utan att låta dem själva tala om för folket vad sanningen är. 

11 januari 2016, måndag 20
2: helsida om ”I Stockholm erbjuds sovplatser till EU-medborgare och tredjevärldensmedborgare”,
2: möte för syriska kvinnor i Sverige 
4: skänker kläder till nyfödda, ”Ensamstående, flyktingar och familjer som inte haft mycket pengar”

65 P Neuding:  http://www.dagenssamhalle.se/kronika/vagar-vi-tala-om-vad-som-verkligen-haende-i-koeln-24159 
66 Antalet var inte 90 utan ”1218 offer, varav 529 utsattes för sexualbrott”. Det är en ganska stor skillnad.  

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/vagar-vi-tala-om-vad-som-verkligen-haende-i-koeln-24159 
67 Jag har informerat Pontus Ahlkvist om detta ( mail 2016-04-12, 16:01), men fått upprepningar av samma svar som 

han skrev i Metro (mail 2016-04-13, 16:24), nytt försök ( mail 2016-04-13, 22:15) ledde inte till nytt svar.
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4: Utrikesminister Wallström lanserar civil värnplikt för ”till exempel att ta emot flyktingar”
4: misstänkt flyktingsmugglare gripen
8: Tysklands justitieminister tror sexövergrepp i Köln under nyår var planerade, ”unga män”, ”några
nordafrikaner” hade gjort upprop om att samlas. 516 anmälningar inlämnade.
10: Dalslands folkhögskola med Rädda barnen planerar starta utbildning om människor på flykt.
19: Insändare från signatur Mattias: ”Vi behöver invandringen till Sverige”, vi behöver höra mer om
positiva aspekter, vi får bara höra hur kostsam den är. ”Arena idé” visar att Sverige tjänat 900 
miljarder sedan 1950, det är vår ”skyldighet” att ta emot, enligt Arbetsförmedlingen behövs 64 000 
nya invandrare per år. ”Invandringen är en investering inte en kostnad”

12 januari 2016, tisdag 20
4: Om övergreppen på We are Sthlm, festival i somras. 

”Festivalövergrepp skall internutredas”... ”Enligt DN:s källor var gärningsmännen ofta 
unga utländska män som kommit till landet utan föräldrar”... ”Poliser som DN pratat med 
uppger att de undviker att rapportera om händelser som knyts till gärningsmän med 
utländsk bakgrund”

5: 71 000 nyanlända barn och tonåringar.
8: ”Oro för attacker efter massövergreppen”. ”nästan alla misstänkta är av 'utländsk härkomst'”. 
Utlänningar har utsatts för trakasserier och attacker från gäng.
19: Insändare, Anika - Klimatpolitiken borde stå i centrum för att undvika framtida 
flyktingkatastrofer, ”Sverige är också ett ovanligt väl rustat land för att ta emot många flyktingar”, 
glesbefolkat och vana vid ”solidariska, kollektiva lösningar”.

13 januari 2016, onsdag 16
2: liten notis om mest läst på Metro.se, ”Polisen: massofredanden i Malmö har inte ägt rum”.68

4: ”Misstänkta terrorister” från Syrien häktade i sin frånvaro.
5: Kolumn, Hillevi Wahl, ”författare och journalist”, om källkritik: 

”Metros Viralgranskare startade för snart två år sedan så var det för att för att journalister 
var dåliga på att granska välklickade historier och rykten som fick stor spridning på nätet”, 
men det fungerade inte för ”vi vill bli lurade. Vi vill inte veta sanningen. Vi vill egentligen 
bara få vår egen världsbild bekräftad... - folk vill inte veta”. Många hittar på att exv 
”invandrare är roten till allt ont” och ”bekräfta andra uppenbart störtlöjliga stereotyper”. 
När ”vi får upp pulsen” tjänar vissa pengar. Det är ”nästan alltid muslimer, fattiga, svarta 
och syrianer som hängs ut som skyldiga... De som redan står längst ner i hierarkin, Som 
alltid sparkar vi nedåt. Drivkraften är pengar, och hat. Och rädslor”. Bilden måste 
nyanseras. Och det görs av ”erkända viralgranskare som Sofia Mirjamsdotter, Emanuel 
Karlsten, och halva journalistkåren” samt ”en av Viralgranskarens grundare, Jack Werner”

I kolumnen upprepas ”vi” nio gånger. Även här finns en elitism i att ”folk” inte vill veta. Till 
skillnad från journalister som vill nyansera bilden, och startat saker som Viralgranskaren. Observera
att Viralgranskaren är Metros eget projekt. Wahl skriver alltså i Metro, att vägen till sanningen är 
Metros eget projekt. Hon försöker övertyga läsarna dels att de, eller snarast ”vi”, är dumma, dels att 
man kommer på fel väg om man söker sanningen utanför Metro.

Det har inte funnits två kolumner i samma nummer av Metro, förrän nu. Kolumn två är av Viktor 
Banke, som dök upp första gången i Metro den 19 november 2015, med beskrivningen 

68 Se även http://www.  Expresssen  .se/tv/nyheter/kvp/massovergrepp-under-nyarsnatten-i-malmo/ 
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”migrationsrättsforskaren Louise Dane som tillsammans med asyljuristen Viktor Banke 
lanserat podcasten Myter om migration på vänstersajten politism.se”

7: Kolumn 2, Viktor Banke ”Biträdande jurist och skribent”: poliser vågar inte berätta att 
sexövergrepp på festivalen We are Sthlm förra året begicks av ”flyktingungdomar”, pga att det kan 
ge ökat stöd till Sverigedemokraterna, säger polisen. Men vi har ett fungerande samhälle som kan 
hantera även utländska gärningsmän:

”Bara ett fördummande samhälle är så fäst vid gärningsmannens etnicitet att andra 
vidkommande faktorer helt glöms bort” /.../ ”Om det behövs kan vi även prata om 
gärningsmännens bakgrund. Men vi har inte råd att att låta debatten om kvinnors utsatthet 
kapas av människor vars intresse för kvinnors rättigheter väcks först när de vädrar 
gärningsmän med en annan hudfärg. Låt oss samtidigt minnas att etnicitet ibland nämns, 
även när det saknar relevans /.../ 
Det är en balansakt, och den utförs bäst av den som håller sig neutral till konsekvenserna. 
Nämn etnicitet när det behövs, låt annars bli. Det är inte svårare än så”

Banke tillskriver avsikter till de som framhäver förövares etnicitet vid sexualbrott samt anklagar 
polisen. Han berättar inte enligt vilka kriterier Metro anser att etnicitet behöver nämnas. Banke 
säger att etnicitet ibland nämns, men från 1 november till 13 januari (detta nummer) har mängder 
med övergrepp mot kvinnor redovisats för i Metro, och etnicitet har aldrig nämns. När Banke talar 
om ”ibland” talar han om andra tidningar, inte Metro. 

9: Svenskt handbollsproffs i Ungern berörd av ”flyktingkatastrofen”
15: Insändare: Arbetslösheten beror på kompetenta inte kommer in, ”Främst är det invandrare. Att 
stoppa diskrimineringen på arbetsmarknaden skulle vara billigare än att öka utbildningen”.69

14 januari 2016, torsdag 20
1: framsida, halvsida med bild, ”Sa upp sig från jobbet. Nu hjälper hon flickor som flyr från IS”
1: framsida, Metro-debatt, ”Konserttafsandet har funnits länge” (om We are Sthlm)
2: Helsida om Delal Sindy som åkt till Irak för att hjälpa på plats.
2: Läst på Metro.se, ”Benjamin, 24, bjöd in flyktingar att bo hos sig – firade nyår tillsammans”
3: helsida reklam för nytt TV-program, presentation ”Litet samhälle med stor flyktingmottagning. 
Hur förändras människor?”, säsongstart ikväll
4: ”Nu skall flyktingtälten i Revinge avvecklas”
18: Debattinsändare, Peter Lindholm, tidigare Metro-medarbetare: Rubrik, ”Tafsande på konserter 
är inget nytt fenomen”

”Konserttafsandet är knappast ett nytt fenomen som kommit med flyktingströmmarna. 
Men det är på tiden att vi sätter stopp för det. 'Taharrush game', sexuella grupptrakasserier 
har blivit inneordet på hat-och trollsajterna efter att övergreppen under 'We are Sthlm' 
uppdagats”. 

Lindholms insändare är en kontra-artikel, med inslag av angrepp på alternativ media. Då problemen
med sexuella övergrepp på konserter eskalerat pga invandringen kommer Metro omedelbart med en 
kontra-artikel som försöker frånskriva kopplingen till invandrarna. Ett sådant argument är att 
tafsande har förekommit före invandring. Trots att ingen påstått att det inte förekommit tafsande 
före invandringen. Det som påstås på ”hat- och trollsajterna” är att problemet har ökat i omfattning. 

69 Se 16-02-11, om invandrares låga utbildningsnivå
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Genom att dra bort uppmärksamheten från frågeställningen besvarar Lindholm sin egen fråga. Inom
argumentationsanalysen kallas detta retoriska grepp för att göra en ”Halmdocka”70.

15 januari 2016, fredag 16
1: framsida, helsida. Bokstavlig helsida. Allt utom en liten reklamsträcka i nedre delen är bild ur 
serien Lilla Berlin av Ellen Ekman, som är återkommande i Metro. Texten ovan som förklaring till 
varför de har en hel sida med en serie som oftast brukar var i litet format och inne i tidningen, lyder:

”det här serien skulle egentligen ha publicerats i ett litet format bredvid horoskopet. Men 
när vi insåg att den var viktigast i hela tidningen så tänkte vi om. Läs varför på sidan 2”. 

Text i serierutan lyder:
”Augusti 2015:
A (kvinna): 98% av alla som misstänks för våldtäkt i Sverige är män. (not till BRÅ, 2014)
B (man): Alla män är faktiskt inte så! Det är en fråga om individer!
Januari 2016:
B: Alla invandrare är våldtäktsmän!
A: Vad hände med att det var en individfråga?
B: Man måste faktiskt kunna se strukturer...”

Låt oss analysera denna förstasida: I första raden påstår kvinnan A att 98%, (dvs i princip alla, men i
alla händelser de flesta), ”Alla våldtäkter begås av män”. I sitt svar tolkar mannen B påståendet 
som: ”Alla män begår våldtäkt”, vilket är fel. Det är inte det kvinnan säger. Det kvinnan A påstod 
var  att (i princip) ”Alla våldtäkter begås av män”, inte att ”Alla män begår våldtäkter”. 

Serierutan nedanför inleds med att mannen B säger: ”Alla invandrare är våldtäktsmän”. En märklig 
utsaga, som till skillnad från kvinnan A:s påstående inte har en fotnot med källa. Det är omöjligt att 
veta var påståendet kommer ifrån. Om någon hävdar eller säger detta i någon av de forum Metro 
kallar ”hat- och trollsajter”71 borde det kunna beläggas. Snarast borde mannens utsaga vara en 
statistisk siffra som meddelar hur många våldtäkter som begås av invandrare. I tabellform ser 
diskussionen ut på följande sätt:

Ruta 1: Ruta 2:

Påstående: Alla/de flesta våldtäkter begås av män. Alla/de flesta invandrare begår våldtäkt. 

Tolkning: Alla/de flesta män begår våldtäkt Alla/de flesta invandrare begår våldtäkt. 

Hade diskussionerna i de två rutorna varit konsekventa hade de sett ut på följande sätt:

Ruta 1: Ruta 2:

Påstående: Alla/de flesta våldtäkter begås av män. Alla/de flesta våldtäkter begås av invandrare

Tolkning: Alla/de flesta män begår våldtäkt Alla/de flesta invandrare begår våldtäkt. 

Exemplet ovan är att dra satslogiska slutledningar. I dem utgår man från utsagor, premisser, och drar
en slutsats. Inom satslogiken finns det flera slutledningsregler och dess skuggor, dvs deras ogiltiga 
motsvarigheter. I fallet ovan används regeln Modus ponens. Uppställt enligt Modus ponens ser 
diskussionen i ruta 1 ut som följer:

70 https://sv.wikipedia.org/wiki/Halmdocka
71 Metro 2016-01-14, s 18, Peter Lindholm, tidigare Metro-medarbetare.
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Premiss 1: Om det sker en våldtäkt så begås den av en man 
Premiss 2: Det sker en våldtäkt
Slutsats: Alltså har den begåtts av en man 

En  giltig slutsats. Den följer med nödvändighet av premisserna. Tolkningen i rutan ser ut så här:

Premiss1: Om det sker en våldtäkt så begås den av en man.
Premiss 2: Det finns en man 
Slutsats: Alltså har det begåtts en våldtäkt. 

Denna slutledning är ogiltig. Den är Modus ponens skugga och en sammanblandning av tillräckliga 
och nödvändiga villkor; att det finns en man är inte ett tillräckligt villkor för att det skall ske en 
våldtäkt. I ruta 2 försiggår följande diskussion:

Premiss 1: Om det sker en våldtäkt så begås den av en invandrare.
Premiss 2: Det sker en våldtäkt 
Slutsats: Alltså har den begåtts av en invandrare. 

Vilket är logiskt giltigt. Sedan kommer vi till hur de två serierutorna skiljer sig. Hade tolkningen av 
utsagan varit konsekvent med ruta 1 hade tolkningen sett ut på följande sätt:

Premiss 1: Om det sker en våldtäkt så begås den av en invandrare
Premiss 2: Det finns en invandrare
Slutsats: Alltså har det begåtts en våldtäkt.

Det gör den emellertid inte. Istället ser tolkningen ut exakt som påståendet i samma ruta:

Premiss 1: Om det sker en våldtäkt så begås den av en invandrare
Premiss 2: Det sker en våldtäkt 
Slutsats: Alltså har den begåtts av en invandrare.

Detta är ett giltigt resonemang enligt satslogikens regler. De två rutorna använder sig av olika 
former av resonemang genom att byta ut orden i premisserna. En konsekvent satslogik skulle varit 
att i ruta 2 slå fast att alla/de flesta våldtäkter begås av invandrare. Huruvida detta är sant eller inte 
vet vi inte då Brottsförebyggande rådet i sin rapport 2005 slagit fast att det inte är meningsfullt att 
registrera etnicitet på våldtäktsmän.72

I likhet med Peter Lindholms artikel 14 jan 2016, är dessa artiklar kontra-artiklar som publiceras på 
grund av den ökade uppmärksamheten av sexuella trakasserier begångna av invandrare. 

2: Helsida, artikel av Malin Hansson: ”Experter slår hål på sex myter om våldtäkter”.
Presentation av Johanna Cardell, nyhetschef: 

”Viktigt stoppa lögnerna. I veckan har debatten om sexuella övergrepp blossat upp. Igen.... 
Mäns sexuella våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som behöver belysas – men 
ingenting blir bättre av att de myter och rena lögner som sprids på nätet och i det offentliga
samtalet. Därför har vi tagit hjälp av fyra experter för att slå hål på några av de vanligaste 

72 Källa: Brottsförebyggande rådets rapport 2005, s44: https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2005-
12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html
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felaktiga påståendena om våldtäkter och tapetserat vår förstasida och löpsedel med Ellen 
Ekmans lysande seriestrip. Dagens etta är viktigare än någonsin”

Ovan rubrik finns en faktaruta: 2015 anmäldes 17 605 sexualbrott; 5828 rubricerades som våldtäkt.

”Bakgrund. Bland personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar är andelen som 
utsatts för sexualbrott högre än bland personer som själva är utrikesfödda och bland 
personer födda i Sverige med minst en inrikesfödd förälder, enligt NTU (BRÅ:s Nationella
trygghetsundersökning,min anm)”73

Stor rubrik:”Experter slår hål på sex myter om våldtäkt”. Experterna är Klara Hradilova Selin, 
utredare på BRÅ; Jerzy Sernecki (ev Sarnecki, min anm), kriminolog; Hans Knutagård, forskar om 
maskuliniteter och om män som blivit våldtagna av män; Elisabeth Massi Fritz, försvarsadvokat. 

Ingen av experterna är från Brottsofferjouren, eller är en av de som själva blivit utsatta. 

1. Sverige är drabbat av en våldtäktsvåg
Svar K H Selin: Det stämmer inte, eftersom i Sverige registreras varje enskild händelse. Om 
en person våldtas 52 gånger räknas det som 52 våldtäkter, i andra länder bara en. 

Tyvärr bemöter inte Selin frågan om den eventuella ökningen eller ger några siffror.74 Hon tar inte 
heller upp frågan om nya fenomen, som Nyårs-tafsande i Köln eller de sexuella trakasserierna under
festivalen We are Sthlm.

2. Alla våldtäktsmän är män 
Svar, K H Selin: nej, 98% är män.

Det känns mest som meningslös sifferexercis att ta upp detta som en ”myt”.  Problemet med män 
som blir våldtagna av kvinnor är så löjligt marginellt att man inte behöver ta upp det. 

3. Killar kan inte bli våldtagna
Se punkt 2

4. Du borde vara rädd – överfallsvåldtäkter är vanliga 
Svar K H Selin: De är en väldig liten andel av de anmälda våldtäkterna. Ca 2-300 årligen. 
Det vanligaste är ”i hemmet av en person man känner”.

Det är svårt att varför denna punkt ses som en myt. Det finns ingen källa på att någon påstått något 
annat än att överfallsvåldtäkter är en liten del av de som begås. Frågan om de är ”vanliga” borde 
snarast tolkas som frågan, är de mer vanligt förekommande idag än förr. 

5. Men hen hade ju kjol och var flörtig, så hen bad om det 
Svar, E M Fritz: Det är aldrig kvinnans fel, ”Vi måste arbeta med attityderna i samhället” 

Det skulle alltså vara en myt att hon ”bad om det”. Inte heller här finns en källa till påståendet.
Jag har svårt att uppfatta det som en samhälls-”myt” att kvinnors klädsel skulle vara en ursäkt för 
våldtäkt och har aldrig stött på den. 

6. Alla våldtäktsmän är invandrare
Svar, J Sernecki (ev felstavning, min anm): Stämmer inte, men ”invandrare som 
gärningspersoner är överrepresenterade bland de våldtäkter som klaras upp av poliser”. 
”huvudförklaringen är att det finns socioekonomiska skillnader mellan majoriteten svenskar 
och de med utländsk bakgrund”. Brottsoffer är mer benägna att anmäla om förövaren är en 

73 Tyvärr berättar inte artikeln om hur statistiken ser ut för etniciteten hos förövarna.
74 SvD intygar att det skett en stark ökning, 2009-04-27: http://www.svd.se/flest-valdtakter-i-sverige/om/sverige
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invandrare, poliser är mer benägna att utreda och rapportera misstänkta med utländsk 
bakgrund. ”Att invandrare från vissa länder har en annan kvinnosyn kan påverka 
sexualbrott, med det finns det för närvarande ingen forskning som visar”.75

Mörkertalet vid sexualbrott är stort. Små övergrepp anmäls inte: 

”Enligt kriminologen Jerzy Sarnecki behövs mer forskning om sexualbrott och efterfrågar 
mer engagemang från staten. -Det finns alldeles för lite fakta att använda sig av inom 
området sexualbrott. Det kan man lätt avhjälpa genom att staten beställer och då ger bidrag
för den forskningen”

6: Kolumn, Evyn Redar, skribent och DJ: Om ”sexuella trakasserierna som skett på 
sommarfestivalen We are Sthlm”. Många fokuserar på ”förövarnas etnicitet och kultur”, men de är 
inte ”skrivna för att stötta mig som kvinna, utan mer för att kunna rättfärdiga rasistiska åsikter”.  
”Använd inte mig för er rasism”

Ordet rasism återkommer fem gånger i artikeln.

11: Svensk (hockeyspelare) utsatt för rasistattack.
14: från Metro-debatt.se, om artikel igår om tafsande på konserter, ”Etnicitet är inte problemet”

18 januari 2016, måndag 20
1: ”Hyllad förstasida”, om uppskattningen Metro fick för sin framsida i fredags.
1: Metro-debatt, debattören Erik Petterson skriver om budord för män, ”Låt aldrig din sexualdrift 
vinna över din respekt för andra människors integritet”.
4: 2/3 sida om Metro fredag. Upprepningar av ord som ”fördomar”, ”myter”, ”falska påståenden”, 
”myter” ”-anledningen till att Metro valde att byta ut ettan var att det på nätet och i det offentliga 
samtalet ofta sprids falska påståenden o sexuella trakasserier och våldtäkt”. Fyra intervjuas, två 
invandrare. Två ”väldigt viktigt” om förstasidan, en ”viktigt”. Åtgärd som föreslås i Metro är: 
”belysa debatten”, ”ställer många frågor”, vill att man”pratade mer”, vill att man ”pratade mer”.
4: nedre del, ”RFSU: Alla ensamkommande bör få sexualundervisning”
5: småorter har fått problem pga ”nyanlända” och med skolorna. ”Från 1 mars blir alla kommuner 
skyldiga att ta emot nyanlända”.
5: annons, halvsida, Göteborgs stad, ”Bli jourfamilj för ensamkommande barn och ungdomar”76

6: Påven välkomnar flyktingarna
6: ”Finland. Clownpatrull möter flyktingfientliga med ett leende”. Möter Soldiers of Odin.
18: debattartikel, Erik Petterson, ”Frilansmusiker och musiklärarstudent” - olika kvinnosyn i olika 
kulturer är inte ”viktig i sammanhanget”77. Förstå ”feminism, könsmaktsordning och privilegier”.

75 Med tanke på punkt 4 om de ovanliga överfallsvåldtäkterna är det intressant att i Norge är 100% av alla 
överfallsvåldtäkter begångna av invandrare. http://www.svd.se/krismote-efter-norsk-valdtaktsvag
http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/ 
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/vil-at-asylsoekere-skal-psykosjekkes/a/10091945/ 

76  En kvinna  rånades ombord på spårvagnen på morgonen fredagen 15 januari 2016 i Göteborg. Det finns ingen 
artikel i Metro om detta. Det borde ha allmänintresse för de som bor i staden. Flera andra medier tar upp händelsen:
Expressen 2016-01-15, http://www.expressen.se/gt/kvinna-ranades-av-fyra-man-pa-sparvagn/ 
Göteborgsposten 2016-01-15, http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/nicklas-ingrep-vid-st%C3%B6lden-h
%C3%B6ll-fast-misst%C3%A4nkt-1.13683
Svt 2016-01-16, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kvinna-ranad-pa-sparvagnen, ”Antalet personrån i centrala 
Göteborg har hittills i januari månad ökat kraftigt jämfört med samma period förra året.” 
Ingen av ovan media nämner något om etniciteten på de fyra gärningsmännen. 

77 Liberalernas ledare Jan Björklund håller inte med, http://www.svtplay.se/video/8832528/agenda/agenda-
partiledardebatt-29-maj-20-00 
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19 januari 2016, tisdag 20
1: ”Så är vardagen i krigets Syrien”
1: Kvinnor på flykt trakasseras

2: 4,8 milj människor befinner sig på flykt i och runt Syrien.
5: asylsökande som är gifta med barn säras inte åt
5: Olivia överfölls, ”Hon fick även motta rasistiska kommentarer. - Folk har skrivit att jag som 
svensk tjej bara försöker skydda gärningsmannen eftersom jag inte angett någon hudfärg”

Tyvärr lämnas Olivias kommentar hängande i luften. Förövarens hudfärg återkommer inte. 

7: Amnesty: Kvinnor på flykt blir hotade
7: Språkkrav på dansk nattklubb pga sextrakasserier av ”utländska män”, fördöms av Amnesty.
15:”Flyktingkrisen märks på teaterscenen i vår”

20 januari 2016, onsdag 18
1: ”Saras språkkurs hjälper asylsökande”
2: Språket kan vara nycken. Åsa Larsson, onlinejournalist
5: ”Sara hjälper asylsökande med språket”.
5: samarbete  mellan Sverige och Marocko om hundratals gatubarn från Marocko som inte har 
asylskäl. De måste identifieras och återvända, säger inrikesministern.
6: Kolumn, Lisa Magnusson: ”Inte rasist. Men du vet vad du vet”. Praktiskt taget ingen är öppet 
rasistisk.”Magkänslan handlar inte om raser utan om kultur som ett slags kollektiv natur”. Det har 
skett sexuella övergrepp i Köln och We are Sthl. Men invandrare är ingen homogen grupp 
De som begick brotten visste vad de gjorde. Det behövs inga kurser för invandrare att de inte skall 
använda sexuellt våld78. Alla är inte ansvariga för någras brott. Det finns en fara i att ”sluta se andra 
som människor”, dvs individer.79

17: artikel som är för nyårstalet vilket var mot intolerans.

21 januari 2016, torsdag 16
1: stor bild från debattsida, Julia Engström, ”Till dig som kallar mig 'äckelhora' och vill att jag skall 
bli våldtagen”. 

2: ”Sverigedemokraterna sin högsta notering hittills – 28,8%”.80

5: ”Moderater tycker inte det är självklart att personer med tillfälliga uppehållstillstånd ska ha rätt 
till välfärd och förmåner från dag ett”

6: Kolumn, Norberg: ”Problemet är inte ojämlikhet, utan fattigdom”
7: Under rubriken ”Flyktingkrisen”, ”Flicka dog av kyla på väg mot Europa”.
14: Debattartikel, helsida, Julia Engström,skolkurator: jag anklagas för att ha indirekt orsakat 
våldtäkter pga jag inte är mot invandrare, men:

”Otryggheten kvinnor känner har inte kommit med invandringen, den har funnits här hela 
tiden”... ”alla som utför sexualbrott enligt honom är män med utländsk bakgrund”... ”Män 
med utländsk bakgrund är något överrepresenterade inom uppklarade våldtäktsbrott i 
Sverige, men studier visar att den socioekonomiska skillnad som finns mellan majoriteten 

78 Ungefär en månad senare har Metro artiklar om kurser för invandrare om svenska värderingar 2016-02-23. 
79 Det verkar inkonsekvent med den tidigare artikeln av samma författarinna, Lisa Magnusson, 20 mars 2012, där hon 

invandrarnas våldtäktsbenägenhet skrev att ”det kanske inte är så konstigt att någon som flytt undan våld och tortyr 
själv är känslomässigt invalidiserad och beter sig illa”. Dvs. att man inte kan skylla på invandrarna själva när de 
begår våldtäkter i Sverige. Då var de inte individer utan grupp med gemensamt beteende.  Kolumnen är även 
inkonsekvent med 15 januari 2016 som tog upp som ett argument mot män att de står för 98% av våldtäkterna. 

80 I Metro 2016-11-19 förklarade experten Stina Morian på Yougov att Sverigedemokraterna fått 26,7%, att det var 
deras max, och att de inte kunde stiga mer. Metro publicerar ingen artikel om korrigering. Inte heller om de 
kontaktat Morian och frågat varför hon hade fel. Eller om de kommer anlita Morian igen. 
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män med svensk bakgrund gentemot män med utländsk bakgrund är en viktig inspelande 
faktor”. Spelar in gör även att de flytt ”från krigsdrabbade länder, fördomar samt Sveriges 
bristande sätt att motta invandrande människor”.  Kvinnors utsatthet är inte begränsat till 
nationalitet eller kultur. Det finns överallt och i alla tider, att tro annat är ”skamlöst och 
naivt”. Det gemensamma är att de är män.

22 januari 2016, fredag 20
1: liten notis om att ”6 av 10 oroliga för sexuella övergrepp” 
2: ”6 av 10 kvinnor är oroliga för övergrepp”, ”pågående debatt”.81

4: ”Dödens hinderbana – så beskrivs flykten från kriget till Europa av läkare utan gränser”. EU:s 
politik har förödande konsekvenser. ”antalet asylsökande minskat kraftigt” till Sverige efter 
införandet av id-kontroller.
6: Kolumn, Richard Söderberg: ”FN förutspår uppemot en miljard (!) klimatflyktingar är 2050”
16: serie, Lilla Berlin: följande diskussion utspelas: 

Man: ”Invandrare som kommer hit har en annan kvinnosyn. De måste lära sig våra svenska
värderingar och behandla kvinnor med respekt, som vi gör”.
Kvinna: ”Jag håller inte helt med dig där......”
Man: ”Håll käften din äckliga jävla horfitta! Någon borde våldta dig ditt vidriga lilla PK-
luder!!!”
Man: ”Var var jag...? Jo, de svenska värderingarna! Vi måste värna om våra kvinnor...”

18: Debattartikel av Cassandra M Klatzkom: ”Våldtäktskulturen är på riktigt”.

25 februari 2016, måndag 32
2: från Metro.se, danska skolor måste servera gris

4: ”Häktad för attack mot småbarnsmamma”, greps hos Migrationsverket, utvisas om han döms.
5: Kvinna sökt asyl i Sverige, Dublinförordning upphävd pga hot.
5: under notis ”Flyktingkrisen”, Det tar allt längre tid att få asylprövning
5: ”(rubrik) Risker för flyktingbarn i badhus. Simning. Många kommuner har öppnat sina badhus 
för de ensamkommande flyktingbarn” (sic). Ökning av tillbud pga de är inte simkunniga. Svenska 
livräddningssällskapet vill komma in på asylboenden för att utbilda tvåspråkiga simlärare, 

”Bad kan vara en 'helt fantastisk 'möjlighet till integration, menar Mille Örnmark, 
ordförande i Svenska badbranschföreningen”.82

Samma dag, 25 januari 2016, rapporterar Expressen om hur en flicka våldtagits på Eriksdalsbadet, 

”Enligt uppgift handlar det om ensamkommande flyktingbarn”. 

Expressen berättar också hur det skett en stark ökning av antalet sexuella ofredanden på badhus i 
Sverige. En tolkning av att Metros artikel om faror för flyktingbarn på badhus dykt upp just nu är att
den är en kontra-artikel. Rapporteringen kom som ett svar på de allt mer uppmärksammade sexuella
trakasserier som vissa invandrare gjort sig skyldiga till på badhus. Avsikten med Metros artikel är då
att dra bort uppmärksamheten från dessa händelser genom att framställa invandrarna som offer. En 

81 Det förefaller inkonsekvent med specialnumret 15 januari 2016, där Metro verkade föra fram åsikten att det finns 
lika mycket oro hos män som hos kvinnor för att bli våldtagna. 

82 Expressen 2016-01-25, http://www.Expresssen.se/nyheter/barn-valdtogs-pa-bad--okar-bevakningen/  Se även:
DN 2016-01-07: http://www.dn.se/sthlm/separata-bubbelpooler-efter-ofredanden/ 
DN 2016-01-08: http://www.dn.se/sthlm/sexuella-ofredanden-pa-flera-simhallar/ 
DN 2016-01-12: http://www.dn.se/sthlm/14-polisanmalningar-pa-eriksdalsbadet/  
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ytterligare indikation på att det rör sig om en kontra-artikel är att det dagen efter, 26 januari, 
kommer en artikel om just dessa sexuella trakasserier – utan att Metro, till skillnad från övriga 
media, nämner etniciteten på förövarna. 

8: kolumn, Nina Åkestam, ”reklamforskare och skribent”: om Star Wars, imperiesjuka och

”innan ni mejlar det där våldtäktshotet, innan ni röstar på partiet som vill rädda färre 
människor från förtryck, innan ni säger 'men det är ju helt orealistiskt att vi skulle kunna 
hjälpa alla”

Retorisk teknik är att inte nämna namn, istället säga ”partiet”. Inte heller ger Åkestam något svar på
hur det är realistiskt att kunna hjälpa alla. Eller tar upp argumentet att man kan hjälpa fler 
människor på plats än här. En åsikt som framfördes i Metro 28 nov 2015 av Lindström och Singer.

26 januari 2016, tisdag 24
1: ”Löfvén: Det här är en tragedi” om ”22-årig kvinna knivdödades igår i ett bråk på ett HVB-hem 
för ensamkommande flyktingbarn där hon jobbade”.
2: som 1. ”pojke i 15-års åldern misstänks för dådet”. ”Hot och våld ökar”, från 2014: 148, 2015: 
322. Våld mot personal, 2014:19, 2015: 27. Tar ”betydande resurser utav polisens förmåga”. 

4: SD politiker avgår, kallade muslimer jordens avskum.
4: tältläger monteras ner, 20 000 platser behövs
4: om Eriksdalsbadet, (liten notis i nedre hörnet), ”misstänkt våldtäkt”, flera sexuella trakasserier, 
ökad polisbevakning – artikel av Johan Wikén.83

6: stor annons, bli ”jourfamilj för ensamkommande barn och ungdomar”.
9: riskerna för ”barn på flykt” är för stora.
9: ”Asylsökande kan portas från badhus” i Belgien, pga sextrakasserier från irakier mot 11-åring. 
Men minister vill inte straffa alla för någras brott. 
9: konst-projekt mot polisens hårda tag i flyktingläger, Frankrike. 

27 januari 2016, onsdag 20
1: stor bild, ”Idag är det 71 år sedan förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades. Men judehatet 
lever vidare, debattartikel s18.
1: Banke: ”Vi kan inte utvisa folk till en möjlig död”
2:  ”Rasistattack mot Tenstas ofödda barn”
2: ”Antisemitismen blir alltmer påtaglig i samhällsklimatet, inte minst efter dödsskjutningarna i 
Paris och Köpenhamn”. 
4: dödad 22-åring på asylboende jobbade ensam, facket kritiserar.
4: Asylsökande vann 250000 på triss. 
6: kolumn, Viktor Banke, biträdande jurist och skribent: Rubrik,”Sverige ska inte skicka folk i 
döden”. Kvinna knivmördad av asylsökande, ”Vad ska man tänka? Hur ska vi göra?” Skribenter i 
GP, Dagens samhälle och SvD vill att den som ”dödar, hotar eller trakasserar under sin asylprocess 
skall återvända till sitt hemland”. Det går enligt utlänningslagen. Men principer skyddar oss från 
lynchjustis. Ljugande om sin ålder eller mördare skall ”Naturligtvis inte” utvisas då de

”riskerar att dödas eller torteras. Det är en vedertagen internationell princip som anses stå 
över ländernas egna rättsliga system”...”Vi helgar ju rätten till liv. Även för de som släcker 
liv. Vi följer ju rättsstatliga principer, även när det tar emot. Så fungerar civiliserade 
samhällen”. 

83 Etniciteten på förövarna är utelämnad. Till skillnad från Expressen och DN. Som enligt Metro inte är hatsajter utan 
seriös media. Etniciteten är för övrigt icke-svensk.
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Retoriken är liksom hos Göran Greider vad man ”naturligtvis” skall göra. Det slås fast som något så
självklart att det inte behöver motiveras. Lika påfallande är synen på ”vi”, dvs Sverige, som 
moralisk stormakt inte skall riskera någons liv. Bakom ställningstagandet hos Banke står åsikten 
att det inte kan existera någon form av beteende som diskvalificerar en person från att vara 
asylsökande eller få flyktingstatus i Sverige. Det är viktigare för en moralisk stormakt som Sverige 
att acceptera vilken sorts beteende som helst från nyanlända än att inskränka deras rätt till att bli 
invandrare84. Tanken är för Banke motbjudande att asylrätt skulle kunna vara villkorat. Det är ett 
högre moraliskt gott att inte förtjäna något än att förtjäna det.85 

18: Debattartikel, Johanna Schreiber, 29:”Tonen mot judar i Sverige liknar den i 30-talets Europa”. 
”I Sverige ägs de största mediebolagen av personer med judiskt påbrå”. Den pågående kritiken i 
media mot (utrikesminister) Wallström sker enligt vissa pga hon kritiserar Israel. Kopplingen är 
antisemitism. ”flyktingar” idag vill ha en chans att börja om i ett nytt land. 

28 januari 2016, torsdag 28
2: Metro.se, läst på sida är bla Jimmie Åkesson gillar danska smyckeslagen

4: S har dåliga siffror. TT ringer runt, ”vädras oron för att regeringens fokus på att hantera 
flyktingfrågor gör att hjärtefrågor som jobb, skola och bostad hamnar i skymundan”. Hans Ekström:
beror på allt övrigt drunknat i invandrings- och flyktingpolitiken. Monica Haider: ”många 
människor som kommer till Sverige just nu”. 
5: regeringen ger pengar till Skåne pga ”stor ansvar för flyktingmottagandet”. 
6: Kolumn, Johan Norberg: mot Trump. ”världen är för komplex för enkla lösningar ovanifrån”. I 
Europa, ”När etablissemanget ger oss skuldkris, ungdomsarbetslöshet och integrationsproblem 
väcks jakten på syndabockar och drömmen om en stark ledare”. 
10: flykting dog pga kö
10: ny lag i Danmark, ”konfiskera flyktingars värdesaker”. 
27: insändare, fel att stjäla från flyktingar i Danmark, deras system är inkompetent och krisar.

29 januari 2016, fredag 36
1: ”Inte bara att 'skicka hem' tiotusentals asylsökande”. Svenska myndigheter står inför svårt arbete 
med skicka hem avslag. ”Migrationsministern: Stor utmaning”.
2: ”stort bråk på asylboende”. 

2: terroristrättegång uppskjuten, Syrier. 
4: mordmisstänkte 15-årig asylsökare ville mörda fler
5: ”Av ensamkommande flyktingbarn i Sverige försvinner 5-10% varje år”, 2015 var det 288 
personer. Orsaken oklar. Nationell kartläggning beställd. 
6: Kolumn, Evyn Redar, skribent och DJ: ”Alla ungar har samma värde”, ändå uppmärksammas 
förortsungar mindre, det har skett flera dödsskjutningar. Men de skedde i förorten.
 

”Klass spelar roll” (upprepas på egen rad två gånger, min anm)... ”Vad hade hänt om en 
15-åring skjutits till döds i stan?” (denna kommentar upprepas tre gånger, min 
anm)86.”Juridikstuderande Rami Alkamizi skrev så här på sin Facebookprofil: 'unga män 

84 En man som ibland dyker upp i samhällsdebatten och även citerats av statsminister Löfvén är Henrik Arnstad, vilken
hävdar samma sak: Föreläsning ABF Göteborg, 2014-10-22.

85 Intressant, men utanför ramen här, vore att jämföra Bankes och övriga på Metros syn på brott begångna av deras 
politiska motståndare mot grupper de stödjer.  Ett hypotetiskt exempel vore om finska Soldiers of Odin mördar 
asylsökande. Skulle Banke stödja deras ”rätt” om de riskerade att råka illa ut i vårt östra grannland?

86 Lyckligtvis går Redars fråga att kontrollera, fredagen 20 maj 2016, omkring kl ett mitt på dagen, sköts en man ner 
med flera skott inne i staden, nära korsningen Avenyn/Vasagatan i Göteborg. I ett av de dyraste bostadsområdena. 
Tyvärr har inte Evyn Redar återkommit under undersökningsperioden med en artikel där hon tar upp den nya 
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från förorten passar inte in i bilden som offer för förtryck. Inte när ytterligare en stämpel 
håller på att formas till deras ära som samhällets syndabockar'” 

Retoriken i denna kolumn är upprepandet. Samt en önskan om social utjämning, nivellering, och en 
socioekonomisk förklaringsmodell. Föreställningen att samhället skapar människan, inte tvärtom. I 
detta fall sina syndabockar. Människor är blott offer, oavsett gärning – om man bara bor i förort.

8: Upplopp på asylboende. Emmaboda. 19 ungdomar misstänkta, en anhållen. Vaktbolag anlitas. 

”efterfrågan på väktare i Sverige ökat markant”, ”Flyktingsituationen har medför ett ökat 
behov av väktare även vid exempelvis bussterminaler och tågstationer”.87

14: Tufft jobb att skicka tillbaka de som fått avslag. ”Migrationsministern betonar dock att de som 
inte har rätt att stanna måste åka hem. - Annars har vi i praktiken infört en fri invandring och det 
klarar inte Sverige”. 7600 har försvunnit. 12000 som fått nej har försvunnit.” 
22: flykting som dog i kö var falskt rykte. 
35: Insändare, ”den nya vänsterregeringen gör allt i sin makt för att få ordning på flyktingkris”.

FEBRUARI (446 s)

1 februari 2016, måndag 20
4: ”svensk” dömd för terrorbrott nu gripen på väg till IS 
5: ”Fotbollshuliganer och högerextrema gjorde i helgen gemensam sak i Stockholm när ett 
hundratal män gick till angrepp mot migranter”
5: ”Ensamkommandes ålder ska kollas mer”. Ej specifika medicinska åtgärder, men samtal. 
6: Kolumn, Mansur: Statens institutioner flyttar från förorter, de menar inte allvar med integration, 
”Det borde vara en självklarhet att de skall vara kvar”, ”Allt annat vore skamligt”. 

Retoriken hos Mansurs är som hos Greider och Banke. Påståendet är en ”självklarhet”. Det 
förefaller som om alla åsikter och värderingar hos de som skriver i Metro är en ”självklarhet”, 
”naturligtvis” uppenbara, och behöver ”givetvis” inte motiveras.88

18: Debattartikel, Madeleine Schantz, 22, studerar litteraturvetenskap: mot rasism och 
”heteronormen i samhället”, men också mot intolerans inom feminismen89. 

2 februari 2016, tisdag 20
4: asylboende eldhärjades,orsak okänd
4:  Viralgranskaren (källkritisk), rykte om invandrare får bonus för att lära sig svenska är falskt. Den
var inte 12 500 utan mellan 6000 till 12000 – artikel av Malin Hansson.

situationen. Dvs att det numera, fr.o.m. maj 2016, även skjuts skarpt mitt inne i centrala Göteborg och mitt på dagen.
87 I övriga samhällsdebatten försiggick samtidigt en diskussion om polisens direktiv 291. Dagens nyheter, 2016-01-20: 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/  Siffrorna släpps sedan, 
Aftonbladet 2016-01-19: http://www.  Aftonbladet  .se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22295566.ab 

88 Anekdot: Det är aldrig bra att vara kaxig. Svante Folin skriver: ”Bentham ansåg att talet om mänskliga rättigheter 
var ”nonsens på styltor” – men även om man ser välvilligare på saken rör det sig onekligen om en västerländsk idé 
som vi nu med lock och pock försöker pracka på resten av världen. Den mönsterbildande amerikanska 
självständighetsförklaringen anno 1776 deklarerar storvulet att alla människor är skapade lika och att härav följer 
diverse omistliga rättigheter som är självklart (self-evident) sanna. Ernst Gellner har påpekat det absurda i att 
Jefferson hävdade att ett antal rättigheter som 99 procent av den samtida mänskligheten skulle ha betraktat som 
totalt obegripliga eller i bästa fall blasfemiska, kätterska eller subversiva var – självklara. Tala om etnocentrisk 
arrogans.” (Botulfbladet, 2009-1)

89 Schantz debattartikel går emot presentationen av feminism i Metro 2016-02-01

 37

https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4tteri
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4delse
https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ernest_Gellner
https://sv.wikisource.org/wiki/USA:s_sj%C3%A4lvst%C3%A4ndighetsf%C3%B6rklaring
http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/who
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22295566.ab
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22295566.ab
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22295566.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/


5: Fas 3 tas bort, 39 000 berörs, vissa erbjuds istället ”svenska för invandrare”. 
6: Kolumn, Cissi Wallin, frilandsskribent och programledare: vill kunna bada utan att bli tafsad på. 

”småflickor som knappt kommit in i puberteten utsätts för grovt sexuellt våld när de badar 
med sina kompisar. Då kommer jag nämligen ha svårt att inte bryta mot lagen och utdela 
våldsamma sparkar mot dessa gärningsmäns nedre regioner”. Det daltas med dem. Sluta 
med det, ”oavsett ursprung”. Det går att vara mot rasism och inskränkning av kvinnors 
rättigheter samtidigt. 
”Att klä sig i svart och uträtta något slags självutnämnt medborgargarde med devisen 
'skydda våra kvinnor' eller liknande är också skäl nog för strikt utegångsförbud”... (jag vill 
inte) ”'skyddas' av våldsromantiserande rassesvin som använder fejkat civilkurage för att få
chansen att misshandla folk med invandrarbakgrund. Överallt pratas det integration och 
flyktingfrågor, just nu kokar frågan”.

Retorisk metod hos Wallin är att tillskriva avsikt. Kolumnen är en kontra-kolumn som skapats efter 
sextrakasserier på badhus begångna av invandrare. 

3 februari 2016, onsdag 16
1: ”Vädjan från boendet: Snälla rädda oss!”. ”Efter klagomål på ett asylboende i Västmanland har 
nu ledningen för boendet bytts ut med omedelbar verkan. Boende berättar att de känt sig hotade av 
ledningen. Sjuksköterskan Israa Abdali vittnar om en förtvivlad stämning på boendet”
1: debatt, ”För mig är det uppenbart att ni så kallade ”vikingar” inte alls bry er om kvinnor – ni vill 
bara ha ensamrätt på att tafsa”
2: som 1, kaos på asylboende
4: Danmark förlänger kontroll vid tysk gräns, bra enligt Sverige.
5: avslagna asylanter skall kunna utvisas snabbare.
6: Kolumn, Lisa Magnusson: ”Är det inte ironiskt så säg”. Satir mot medborgargarden, (gruppen) 
Folkets demonstration och (sajten) Avpixlat för de säger sig skydda svenska kvinnors heder. 

Magnussons retoriska metoder i sin kolumn är satir och sarkasm.

7: nio döda på flykt till Europa
7: svensk häktad för terrorbrott

14: Debattartikel, Leone Milton, 29, journalist, författare till boken ”Ta makten”: de män som nu 
säger sig vilja värna kvinnor vill bara pinka revir. Det har alltid varit otryggt i Sverige. Rapporter 
om ”Köln, Kalmar, Malmö, på We are Sthlm och på badhus som Eriksdalsbadet”. Ser vissa bara 
”det onda män från andra länder gör oss?”. Nyfrälsta är de främlingsfientliga. Ny situation. 
Könsobalans är större än i Kina, pga ”71 procent av migranterna är män”.90 

Hela detta nummer av Metro är ett kontra-nummer:
• Först återfinns en artikel om hur svårt det är på ett boende för flyktingar. Artikel är avsedd 

att skapa sympati för flyktingar, att lägga en riktning för åt vilket håll man skall tänka. 
• Sedan kommer Magnussons kolumn där hon öser förakt över de som oroar sig över nya 

problem i samhället som invandringen för med sig, och försöker göra något åt dem 
(demonstrationer, diskussioner, bevakning). 

• Sedan återfinns en debattartikel som också tar upp sexuella trakasserier och ofredanden. 

90 Även Expressen tar upp könsobalansen, men redan i november, 2015-11-26,  
http://www.  Expresssen  .se/nyheter/sverige-narmar-sig-kinas-konsobalans/
DN tar upp sextrakasserier i Kalmar: http://www.dn.se/nyheter/sverige/otal-sexuella-ofredanden-i-kalmar/
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Alla dessa artiklar och kolumner är en direkt respons på de eskalerande bråken på 
flyktingförläggningarna och det ökade antalet sexuella ofredanden som invandrare begått på badhus
och festivaler. En sak ingen tar upp är kritiken från vad Milton kallar nyfrälsta, dvs alternativmedia. 
Den går ut på att otrygghet har visserligen alltid funnits i Sverige, men vad som skett i och med 
invandringen är enligt alternativmedia (eller är vad de frågar om):

1. Ökning av våld mot kvinnor, 
2. Överrepresentation av invandrare i brott mot kvinnor
3. Grovheten i våldet och hoten, och de sexuella trakasserierna. Har den ökat?
4. Nya företeelser som hedersvåld, könsstympning och barnäktenskap, vilka var okända i 

Sverige innan invandringen.91

5. Känner sig kvinnor i Sverige otrygga? Enligt Metro själva är svaret ja92. Frågan som kvarstår
är, känner de sig mer otrygga idag än vad de gjorde innan invandringen?

Att ta reda på svaren görs genom brottsofferstudier93. Det har inte gjorts någon sådan undersökning 
i Metro. Inte heller har de rapporterat om en sådan undersökning om den existerar. Inte heller har 
Metro uppmanat samhällets institutioner att genomföra den. De skulle kunna haft en kampanj där de
lobbade för en sådan undersökning. Alternativmedia menar att Metro och mainstreammedia inte 
vågar genomföra en sådan kampanj, då de är rädda för svaren om resultatet blir att kvinnors 
otrygghet ökat och det finns en direkt koppling till den ökade invandringen. 

4 februari 2016, torsdag 24
2: glasögonbidrag även till ”asyl, ensamkommande flyktingbarn och barn som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd”

5 februari 2016, fredag 16
1: minister vill minska asylsökande
2: som 1. ”Det är fullt”, inga bostäder. 
5: förslag att dra in pass för terrormisstänkta. 
15: insändare, mot rasism och förståelse för asylbränder.

8 februari 2016, måndag 24
4: gränskontrollerna kostar mycket
4: brist på väktare, bla pga ”bevakning av flyktingförläggningar”
4: jourlinjer samtal ökar, bla ”öka nyanländas möjligheter att kontakta”; om psykisk ohälsa
5: ”Regeringen avser att tvinga myndigheter att ta emot minst 1000 asylsökande per år som 
praktikanter”, ”det är viktigt att staten tar sitt ansvar” säger civilminister Ardalan Shekarabi.
5: ingen omröstning i MP om nya flyktingpolitiken
5: polisens nya förslag om att få fler utvisade.
6: Kolumn, Nina Åkestam, reklamforskare och skribent: Har fått många mejl ”angående att jag i 
höstas skrev att svenska folket är positiva till att vi tar emot många flyktingar”, skribenter håller inte
med, bla en taxichaufför som talar om sin erfarenhet med passagerare. Men man kan inte ”dra 
statistiska slutsatser utifrån dem man själv träffar” (källkritik). Svarar alla här i kolumnen för 

”Det känns viktigt i och med att högerextrema organisationer ofta säger sig representera 
'folket' eller 'svenskarna'. Eftersom jag är forskare är det självklart för mig att inte 
argumentera för något utan fakta från en ordentlig källa”. 

91 Se tex i Metro 2016-02-17 och 23
92 Metro 2015-12-18, 2016-01-22
93 Metro 2015-12-09
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Källan är Ipsos. I oktober ville 70% ta emot det antal som togs emot. Senaste undersökning säger att
26% vill ta emot fler, 42% färre och 32% är nöjda, dvs nästan 6 av 10 vill inte minska antalet. 46% 
vill att politiker lägger 

”mer fokus på att lösa de utmaningar som invandringen för med sig”... ”I Sverige är vi 
jätteduktiga på att mäta och räkna saker. Om fler utnyttjade det och tog reda på fakta innan 
de hasplar ur sig saker skulle diskussioner bli mycket intressantare”.94

8: ny utveckling i Aleppo ”leder till ökade flyktingströmmar. 
22: debattartikel, Ulf Öberg, advokat: mot nya förtalslagar, ty det stoppar ej näthat

23: insändare, Christian – bygg inte murar runt Europa, ”Vissa har ett värde, andra är som gott som 
helt värdelösa. Man har börjat snacka om 'vi' och 'dem'”, ”Dagens samhällsklimat påminner 
skrämmande mycket om 1930-talet”.

9 februari 2016, tisdag 24
5: Nyanlända, KD vill ha introduktionslön, 75%, ”integrationsutmaning”. 

6: Greider är för ”sociala rättigheter” och Sanders, presidentkandidat i USA.
8: fler flyktingar har dött i Medelhavet
8: stängsel byggs i Makedonien mot flyktingar. 

10 februari 2016, onsdag 16
4: högerextrema polacker planerade attack mot asylboende. 
5: Om kod 291: ”polisen behåller omtalad migrantkod”, ”5000 ärenden har rapporterats som 'kod 
291'”, (en kod) ”för åtgärder med koppling till migranter”.95

Retoriken i artikeln är att  medvetet använda neutralt ord, ”åtgärder”, och undvika negativt laddade 
ord som  kriminalitet eller kostnader.

6: Kolumn, Viktor Banke (observera att understrykning i texten görs av författaren till denna 
uppsats, trots att det är ett referat): ”Sluta utmåla flyktingbarnen som onda”, det är synd om de 
ensamkommande barnen. Det finns de som är mot mottagande, ”föräldrar som öppet förklarade att 
de bara bryr sig om säkerheten för sina egna barn, inte de nyanländas”. I Haninge motsätter de sig 
ett boende för 32 stycken. Det är så få, varför motstånd? 

”Visst finns det vuxna som utger sig för att vara barn. Det finns även de som bråkar och 
begår brott. Allt annat vore mycket märkligt, med tanke på den trångboddhet, oro och 
sömnlöshet de nu måste hantera. Att en individ begår misstag gör dock inte att hennes 
behov av omsorg upphör. I synnerhet inte om individen är minderårig.”... ”denna 
generation av nya svenskar... behöver nu läka och få stöd. De behöver vår hjälp för att 
kunna bli en del av samhällsgemenskapen. De behöver vår förståelse”. Det minskar 
”onödiga motsättningar”, vilket minskar risken för ”just sådana oroligheter som många 
svenskar tycks vara rädda för”. 

Retoriken i Bankes kolumn utmärks av eufemismer, dvs att hitta förskönande omskrivningar av ord.
Som tidigare rapporterats i Metro sker det bråk på flera flyktingförläggningar. Det beskrivs som 
”kaos (3/2), ”stort bråk”, ”upplopp” och att man måste anlita vaktbolag (29/1). I Bankes 

94 Jämför nya siffror i Metro 2016-04-20, s 2. Ingen korrigering har gjorts av Åkestam. 
95 Siffrorna hålls hemliga, men släpps sedan, Aftonbladet 2016-01-19, 

http://www.  Aftonbladet  .se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22295566.ab 
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framställning har allt detta reducerats till individer som ”begår misstag”. Bara tre dagar efter att 
denna kolumn publicerats skedde en ny ”individ begår misstag”: ”En anhållen efter mord på 
asylboende. Runt 15 personer var inblandade i bråket där en person dog”.96

Det är svårt att finna någon jämförbar situation som presenteras på det sätt som Banke gör. Om en 
kriminell MC-klubb, nynazister eller Ku Kux klan hade betett sig likadant på fängelser eller i 
klubblokaler som dessa invandrare gör på asylboende, hade ingen skrivit om enskilda individer som
begår misstag. Endast och endast om förövarna är asylsökande kan de räkna med undanflykter och 
bortförklaringar från Metros kolumnister – ty mönstret är likadant i samtliga artiklar och insändare. 

15: insändare, Marika – EU-tiggares barn bör få gå i skola. ”Om utsatta människors rättigheter och 
behov inte ska räknas, kan vi ju lika gärna ersätta all socialpolitik och alla människorättsåtaganden 
med några välplacerade stoppskyltar: 'Stopp – flyktingar är inte välkomna'”.

11 februari 2016, torsdag 28
4: polisen ökar bevakning boenden, pga högerextrema polackerna.
4: antalet ”svenskar” som åker till IS ökar. 
6: Kolumn, Johan Norberg: ”LO gör flyktingar till underklass”. I Sverige är lägstalönen 80% av 
fullön, inte 50% som i resten av Europa. LO vill ha lika lön, det innebär att man bara kommer att 
anställa etniska svenskar som pratar svenska och är bäst utbildade. Lika lön skapar apartheid. 
”problemet just nu är att alltfler av dem som flytt till Sverige saknar gymnasieutbildning”.97 
Mittenspalt:  Negativt är ”Populisternas triumf”, ”Trump – ett skämt och en mardröm”. 
11: Grekisk ö, namninsamling mot flyktingläger.

12 februari 2016, fredag 24
1: En som utvisas kommer få bo på gatan
1: ”En rasifierad person kan inte tala för alla”
2: helsida, som 1, Karam ”tappade sin plånbok där passet låg”, får ej nytt, han vet många andra som
ljugit om sin nationalitet för att få stanna, men Karam talar sanning, hans ”pappa fått en allvarligt 
cancerform och kommer inte att få den vård han behöver om de utvisas”. 
4: Folkhälsomyndigheten vill ge invandrare gratis vaccinering.
6: Moderaterna vill att det skall bli lättare att utvisa brottslingar
6: Man häktad som misstänkt terrorist 
6: ”Nyanlända lärare skall få snabbspår”, regeringsförslag.
8: Kolumn, Evyn Redar: få i media ”har en annan bakgrund än etnisk svensk”, inte bra. ”Vi når 
mångfald genom att presentera mångfald”, invandrare är olika, jag kurd, kan inte tala för alla.98

12: brand i Borås moské anlagd, ”skrämmande” säger muslimerna. 
14: Lars Vilks lever dolt och under hot

20: debattartikel, Sofie Strandberg, 35, relationskrönikör: Alla hjärtans dag är dum och borde inte 

96 Metro 2016-01-15.  Se även Svenska dagbladet 2016-02-13: http://www.svd.se/misstankt-mord-pa-asylboende 
97 Stöds inte i SvT: 2015-06-03, http://www.svt.se/nyheter/tusentals-valutbildade-flyr-till-sverige och 

Expressen 2014-10-11, http://www.expressen.se/nyheter/jag-angrar-att-jag-akte-till-sverige/ 
I annan media hävdades samma som i Metro:
SvT: 2015-06-05, http://www.svt.se/opinion/svt-borde-ha-namnt-att-endast-0-3-procent-av-de-nyanlanda-har-
forskarutbildning 
Tino Sanandajis blogg, 2015-11-14, http://tino.us/2015/11/aftonbladet-fyra-av-tio-nyanlanda-syrier-ar-akademiker-
om-man-med-akademiker-menar-svetsare-och-mekanier/ 
Dagens samhälle, 2015-11-20, http://www.dagenssamhalle.se/kronika/mytbildning-om-utbildning-foersvarar-
integrationen-20291 

98 Följande är kolumnister i Metro under undersökningsperioden: Belfrage, Greider, Magnusson, Norberg, Mansur, 
Redar, Julia Skott, Söderberg, Hillevi Wahl, Cissi Wallin, Werner, Zaito, Nina Åkestam. Av dessa är tre invandrare. 
Det finns – hittills - ingen med avvikande åsikt i frågor om etnicitet och invandring. 
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firas, däremot hade jag gjort det om det gällde ”att hjälpa till på ett flyktingboende”. 
21: insändare mot vulgärt språk.99

15 februari 2016, måndag 20
1: ”Leila, 22, åker till Libanon för att hjälpa flyktingar. Ingen tänker på de som är kvar i regionen”
1: ”En anhållen efter mord på asylboende. Runt 15 personer var inblandade i bråket där en person 
dog”. 
2: Nästan en helsida, Leila Berjaoui, 22, samlar in kläder, flyktingarna lider. Tre bilder. 
2: Stefan Löfven: det gått för långsamt i flyktingfrågan i EU.
4: som sid 1, ”20-årig man anhållen för mord på asylboende i Ljusne”, en bild. 

Observera hur den positivt laddade artikeln om klädinsamling till flyktingar (s2), fick nästan en 
helsida och tre bilder. Artikeln som berör ett problem med asylanter inblandade skuffas undan till  
nedre fjärdedelen av sid 4, med en bild. Bilden visar två polisbilar och en skuggestalt med texten 
”Tungt beväpnad polis”. Eftersom texten handlar om invandrare borde det vara just invandrare, 
asylsökande, på bilderna. Liksom bilderna på sid 2 visade en aktuell karta, den inblandade 
insamlaren och en del av det som samlats in. Istället har Metro valt att inte ha en bild på 
asylsökande samtidigt som de skriver om mord och bråk. Istället visas en bild på polisbilar. 
Avsikten är att koppla negativa fakta till polisen och deras närvaro. 

5: man skjuten vid prokurdisk demonstration Fittja. 
7: EU har problem pga ”flyktingkrisen där beslut om gemensam fördelning av asylsökande tagits – 
men sedan inte genomförts av medlemsländerna”.
18: debattartikel, Bodil Sidén, 24 år, från MUF: 

”Den svenska drömmen respekterar olikhet”. ”Populismen är ingens vän. Den förenklar 
verkligheten och sprider hatfulla lösningar”. ”Den svenska drömmen byggs på flit och 
strävan. Att göra rätt för sig och att samlas kring en strävan, är fundament i ett modernt 
samhällsbygge”. Med ”grannar från hela världen” är samhällskittet en ”rättsstat som till-
varatar mänskliga rättigheter som äganderätt, jämställdhet och att du får älska vem du vill”.

19: insändare, Per – vi har inte råd att hjälpa hela världen. Vissa verkar tro att ”skattepengar bara 
finns där ute och är till för alla och envar”.  Sverige och dess skattebetalare har ingen skyldighet 
mot hela världen, eller EU-medborgare.

För första gången på länge presenteras en insändare som tar upp det faktum att man inte kan trolla 
fram resurser. Samt förnekar att Sverige har något ansvar för alla jordens medborgare. Till skillnad 
från samtliga hittills skrivande kolumnister.

16 februari 2016, tisdag 20
1: om tvångsäktenskap, Turkiet. 15 år.

2: som ovan, plus ”Det finns en rädsla att ta upp frågan”. Hjälper även ”ensamkommande barn”
4: ”Fyra män misstänks för mord och mordförsök vid ett asylboende i Ljusne utanför Söderhamn”. 
Tolkbrist försvårar utredning. 
6: ”Nynazister agerade 'trygghetsvärdar'” genom att patrullera på badhuset Oasen i Kungälv, likt ett 
medborgargarde. ”Det är personalen som skall stå för tryggheten i simhallen”. 

16: debattartikel, Caroline Erica Åström, författare och student: inför ”medborgarlön utan 
krav på motprestation”, ”tag hand om sig själv”, ”leva på riktigt”.

99 Att vulgarisering av språket i Metro skett kan man se bla i debattartikel 2015-11-24, 2016-04-26.
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Intressant moraluppfattning i denna artikel som stämmer överens med de flesta krönikörer. 

17 februari 2016, onsdag 16
1: helsida mot tvångsäktenskap och ”hederskulturen”
2: som 1, helsida, ”Den senaste tiden har det rapporterats om en ökning av antalet gifta asylsökande 
barn som kommit till Sverige. Trots att barnäktenskap är förbjudet har kommunerna ofta låtit barnet 
bo tillsammans med den vuxna partnern”. ”Samhället behöver göra mer för att motverka 
hederskulturer”. 50 fall, inga åtal. 
4: Österåker vill ta emot fler flickor, ty ”144 ensamkommande flyktingbarn varav tre är flickor”. 
4: regeringsförslag, rutavdrag, ”Fler nyanlända i Sverige ska på det viset kunna få jobb”. 
6: Kolumn, Lisa Magnusson, journalist: Liberaler fattar inte liberalism. Tror på individen. Men 

”De bortser från att alla har olika förutsättningar. För dem singlar den enskilda människan 
liksom runt i ett tomrum. Särskilt från vänsterhåll betraktas ofta dessa skrivbordsliberaler 
som onda”. (Problemet är att) ”av tron att alla kan allt följer att misslyckanden beror på att 
den enskilda personen helt enkelt inte försöker tillräckligt” (den osynliga handen existerar 
inte för) ”så länge folk har hyror att betala kommer maktförhållandet mellan arbetsgivare 
och arbetstagare aldrig att vara helt jämlikt”.

Liberaler vill inte underställa individen ”nationen eller familjen”, eller ett ”grått kollektiv” där alla 
är lika. Ändå förstår de inte individens komplexitet. Den ”enskilda människans frihet inte är en 
utgångspunkt. Den är målet”
7: ”Dansk polis beslagtar ensamkommande flyktingbarns mobiltelefoner för att kunna identifiera 
dem”. De blir än mer utsatta säger Röda korset. 
12: skådespelare hoppar av pga ”Antisemitismen växer, särskilt i Malmö där vi spelade in Bron. Det
är inte säkert som jude där”. 
14: debattartikel, Amineh Kakabaveh, 45, riksdagsledamot V, socionom100: ”hederskulturen inte har 
nationsgränser eller religionsgränser, det är ett globalt problem grundat på traditionella sedvänjor 
som bygger på patriarkala värderingar”. 

18 februari 2016, torsdag 24
1: Metro-debatt, ”Vi måste ta emot fler asylsökande kvinnor”... ”menar Sveriges kvinnolobby”.
1: SD rasar kraftigt enligt Yougov, ”men den viktigaste politiska frågan bland väljarna är fortfarande
flyktingfrågan”.
2: ”SD tappar men är fortsatt störst”, Sören Holmberg Gbg universitet, flyktingfrågan kommer inte 
”att öka mer med tanke på att många partier blivit mer flyktingkritiska och närmat sig SD:s politik”.
2: 300 åkt från Sverige till IS, 35 är kvinnor.
4: Två häktade efter mord på asylboende.
22: som 1, plus Clara Berglund, Johanna Dahlin: ”70 procent av de asylsökande vuxna och 90 
procent av de ensamkommande barnen som kom till Sverige i fjol var pojkar och män”, hitkomna 
skall få utbildning i jämställdhet. 

19 februari 2016, fredag 16
2: Sjukvårdsbuss skall åka runt i Skåne och erbjuda vård till ”EU-migranter och papperslösa”. 

4: 10-åring fick inte vara med i fotbollsklubb för att han inte talade svenska. 
9: flyktingar räddade i Grekland, havet. 

22 februari 2016, måndag 20
1: Framsida, ”Flyktingar tvingas bort när turister vill campa”

100Se not till Kakabavehs artikel Metro 2016-11-03. Där hon för övrigt upprepar exakt samma sak.
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Ordvalet ”tvinga bort” antyder att flyktingarna är utsatta. Språkbruket är till för att skapa sympati.

4: Rubrik ”Tusentals flyktingar måste flytta till våren”. ”Andra lösningar kan bli båtar och pråmar 
och Migrationsverket hoppas även på att nya kommuntvånget ska ha effekt”. Bild och namn på 
familj, man med fru och treårig dotter.

Bara några dagar tidigare, i Metro 18/2, slogs fast att ”70 procent av de asylsökande vuxna och 90 
procent av de ensamkommande barnen som kom till Sverige i fjol var pojkar och män”. Här 
presenteras en orepresentativ bild på flyktingar. Istället för en grupp unga män, visar bilden en 
familj med man, fru och en treårig dotter. 

4: ”Myndigheter oroas över fler svartjobb. Tusentals nya papperslösa, som trots asylavslag stannar i 
landet väntas ta sig ut på den svarta arbetsmarknaden”. 
5: ”Sjunger med nyanlända: 'Ett universellt språk'”. Regeringen satsar 75 miljoner till 
studieförbunden ”för att stärka nyanländas kunskaper i svenska”. ”Jag hoppas att fler ska bli lite 
mindre rädda för att träffa 'de andra. Att förstå att vi är ganska lika”.
6: Kolumn, Nina Åkestam, reklamforskare och skribent: Jag betalar gärna skatt till invandringen 
”för att rädda liv” och röstar på partier som vill ”stärka kvinnors rättigheter”. Fått mail, 

”Nästan samtliga mejl landade dock i samma fråga, nämligen: Varför tar jag inte mitt 
personliga ansvar för att svenska kvinnor inte känner sig trygga i Sverige längre”... ”För 
det stämmer att kvinnor inte är trygga i Sverige. Men det är inget nytt, och har väldigt lite 
med invandring att göra” (kvinnor har alltid varit utsatta. De) ”förföljs, hotas och 
misshandlas. Så var det för 100 år sedan och så är det i dag”.

Till skillnad mot vad de som skickat mail till Åkestam hävdar, menar Åkestam att det inte skett 
någon förändring av kvinnors situation i samhället parallellt med invandringen. Att förtrycket mot 
kvinnor är exakt lika stort och likadant. Kolumnens sätt att bemöta frågor om otrygghet är likadan 
som i tidigare artiklar i Metro: Det finns ingen koppling mellan invandring och en otryggare 
situation för kvinnor i Sverige eftersom: 

a) det har alltid begåtts brott mot kvinnor, även före invandringen; 
b) svenska män begår också sådana brott. 

Argumenten från kritikerna, vilket inte tas upp eller besvaras av Åkestam är: 
1. Eventuell ökning av våld mot kvinnor. 
2. Frågan om överrepresentation av viss kriminalitet bland vissa invandrargrupper.
3. Nya företeelser i det svenska samhället som könsstympning, hederskultur, 

tvångsäktenskap eller barnäktenskap.
4. Är våldet och de sexuella övergreppen mot kvinnor är grövre nu än förr.
5. Upplever kvinnor i Sverige av idag en större otrygghet på gator och torg eller 

arbetsplatser som sjukhus, skolor, bibliotek, osv, än förr. Finns det undersökningar av
hur svenska kvinnor känner sig idag på gator eller inomhus, dagar eller kvällstid?

23 februari 2016, tisdag 20
2: Hetast på Metro.se, här sjunger de med nyanlända

4: Det är nu fler män än kvinnor i Sverige, orsak invandring. Farhågor finns om mer våld. 
Kriminolog Sarnecki ”tonar dock ner oron”. Statistiskt ja, brottsligheten kommer att öka, 
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”Men samtidigt är trenden generellt i Sverige att män går mot att vara mindre 
brottsbenägna”... ”Dessutom finner jag sannolikheten för att den här könsobalansen 
fortsätter ganska liten”

Vad baseras det sista på? Flyktingströmmens könsmässiga obalans minskade inte under våren. 
Fascinerande är att en kriminologi faktiskt accepterar att ja, våldet kommer statistiskt att öka. 
Sverige kommer att bli ett land mer mer kriminalitet, mer otrygghet och mer våld. Framför allt 
riktat mot kvinnor. Som kommer att känna en ytterligare ökad otrygghet101. Men detta skall vi enligt
Sarnecki inte oroa oss för. 

Finns det någon motsvarighet på samhällets andra områden till Sarneckis svar? Vi tar ett 
låtsasexempel: Finns det en transport- eller kommunikationsminister som apropå nya trafiklagar 
konstaterar att ja, statistiskt sett kommer fler att dö och skadas i trafiken med de nya lagarna att man
får köra med alkohol i kroppen eller utan bilbälte. Ministern tonar ner oron. Visst kommer fler att 
dö och invalidiseras rent statistiskt, men trenden är att folk blir mer och mer intoleranta mot 
rattfylleri, vare sig det finns en lag eller inte. Dessutom finner ministern det osannolikt att det ökade
superiet i trafiken, även om vi sett det accelerera på sistone, kommer att fortsätta. 

Skulle ett sådan resonemang tillåtas inom något annat samhällsområde förutom invandringen?

5: Asylsökande kan få gå samhälls-”kurs om ”svenska värderingar”102

5: Få hedersbrott leder till åtal. Sedan 2006 två fall av könsstympning lett till åtal och fängelse. 
Förra året 47 ärenden om tvångsäktenskap. Inget åtal. 
6: Göran Greider gillar inte att ”arbetsgivare och borgerliga politiker vill exploatera nyanlända med 
låglönejobb”
8: Portugal vill ta emot fler flyktingar för att minska befolkningsminskning, ber Sverige skicka.
18: Debattartikel, Mats Danielsson, vett- och etikettexpert: mot näthatet, bla ord som ”svartskalle”, 
anmäl, blockera skräm nättrollen.
19: Insändare: mot mobbing, gott exempel är att ”Våga släppa in de nyanlända som våra grannar, 
arbetskamrater, lagkamrater, kompisar, etc. Hur skall vi annars lyckas med en bra integration?”

24 februari 2016, onsdag 20
2: SD vill ha tillfälligt stopp för medborgarskap, det bör vara ”skillnad i tillgång till välfärd mellan 
medborgare och icke medborgare”.
4: ”Stefan Löfven kräver fler ålderskontroller på asylsökande efter den misstänkta våldtäkten på en 
12-årig ensamkommande pojke i Alvesta”. Löfven säger att alla barn har ”rätt att vara trygga”.  
Enligt tandröntgen är ”den ena 18-19 år gammal, den andra kan var upp emot 45”. 

Dagens nyheter tog upp detta redan 4/2. Aftonbladet, Expressen och Växjö nyheter 18/2. Varför har 
inte Metro skrivit om denna händelse tidigare? Sveriges radio anklagar senare öppet 
Migrationsverkets inställning att vägra åldersbestämma som orsaken till att barnet blev våldtaget.103 

101I en tidigare artikel 2016-01-22, s 2, står att ”6 av 10 kvinnor är oroliga för övergrepp”. Metro tar aldrig upp någon 
jämförelse med tidigare forskning. Det enda den slår fast är att otrygghet alltid funnits. Det intressanta är om den 
förändrats över tid. Det måste finnas tidigare studier om hur kvinnor upplever sin tillvaro i Sverige genom de 
senaste decennierna, eller ens åren, men Metro skriver aldrig om en sådan jämförelse. 
Åter en jämförelse: skulle man i slutet av 1930-talet accepterat någon som forskade om judarnas otrygghet i det 
samtida Nazityskland, och drog slutsatsen att eftersom judarna alltid varit förföljda lite då och då genom historien, 
så finns det inget speciellt att oroa sig för apropå kristallnatten eller Nürnberglagarna? Hur rimligt låter det?

102 Jämför seriestripen Metro 2016-04-22. Det finns svenska värderingar, och det finns inte svenska värderingar. 
103 Dagens nyheter 2016-02-04, http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdtakter-mot-asylsokande-pojkar-oroar-1/

Aftonbladet 2016-02-18, http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22285912.ab
Expressen 2016-02-18, http://www.expressen.se/kvallsposten/flyktingpojke-valdtogs--tva-ungdomar-atalas/ och 
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5: ett ”ensamkommande flyktingbarn” placerades hos par som dömts för misshandel. Orsak ”det 
stora antalet nyanlända”. 
6: Kolumn, Viktor Banke, biträdande jurist och skribent: ”Varför skall man skärpa straffen?”,”Det 
är någons liv det handlar om”, så tydlighet krävs i motivering.  

”varför skall man skärpa straffet för mord när det dödliga våldet minskar? Varför skall fler 
människor kunna utvisas?”, (satsa istället på) ”åtgärder som kan antas leda till färre 
brottsoffer”, ”den som läst ett avslagsbeslut från Migrationsverket vet att svensk asylrätt 
inte är någon särskilt generös historia”104. 

Bankes kolumn kommer omedelbart efter avslöjanden om våldtäkter mot barn begångna av 
asylsökanden (se ovan). Det är en kontra-artikel, direkt avsedd att ta förövarna i försvar och angripa
föreställningen att Sverige skulle minska antalet dylika händelser med en mer restriktiv 
invandringspolitik eller starkare lagar för återförande. 

8:  Amnesty kritiserar Sverige, pga oskuldskontroller på några vårdcentraler, Skånepolisens 
romregister och att utvisa till krigets Somalia. 
8: Idag ”den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget med över 60 miljoner människor”
16: seriestrip, Granqvists bildande: ”Vad är rasism för dig?”, svensk flicka klagar över att det är ok 
att hon kallas ”jävla svenne”, svensk ung man hycklar att han inte gillar det för att framstå som 
reko, äldre svensk man kallar det verktyg för att behålla privilegier, ung invandrarkvinna kallar det 
”Ett samhälle jag försöker leva i”.

25 februari 2016, torsdag 28
1: nyanlända Marina anser förslag om lägre löner ”att tänka på lägre människovärde”
5: ”Flyktingar” snabbspår för att bli lärare, men ”det fångar inte upp utländska lärares eventuella 
brottslighet i hemlandet”
5: asylsökande anhållen för krigsbrott i Syrien. 
6: Johan Norberg: pro EU, mot Putin, EU i kris ”misslyckats med att hantera migrationskrisen”. 
26: debattartikel, Marina Takla, 22, från Syrien arbetar i Stockholm: jag har jobbat för min lön, vill 
ha samma som andra, annars är det ”samma sak som att sänka mitt värde som människa”. 

26 februari 2016, fredag 26
1: Metrodebatt, ”Debattören Ange Musekura om hur det är att uppleva rasism”. 
2: ”Bebis övergavs på migrationsverket”
6: Kolumn, Evyn Redar: om Erik Lundins musik, handlar om invandrare som inte ”passar in”, 
”nekas inträde”, ”livet som ung kille i de mest smutskastade områdena”.

Dvs det är smutskastning och inte tillåtas passa in som är fel, inte deras beteende. Det är samhället 

http://www.expressen.se/kvallsposten/aldersfraga-i-fokus-efter-barnvaldtakt/ 
Växjö nyheter 2016-02-18, http://vaxjonyheter.se/flyktingpojke-misstanks-vara-45-ar-gammal-atalas-for-valdtakt-
pa-12-aring/. 
Sveriges radio 2016-06-08 skriver ”Bara den senaste tiden har vi en våldtäkt mot ett tolvårigt barn i Alvesta från två 
vuxna män. Det här är konsekvenser av er tillämpning faktiskt, av hur man bedömer åldern.” 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6448519

104 Bankes kommentar stämmer  inte. Sverige har haft EU:s mest generösa asyllagstiftning enligt Migrationsverkets 
hemsida: rubrik ”2016 - Sverige går från EU:s mest generösa asyllagstiftning till EU:s miniminivå”, 
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html . Se även Expressen 2012-
09-09, http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vi-maste-valja-vag-i-flyktingpolitiken/. Se även Metro-
kolumnen 2015-12-17, s 6. Metro säger emot sig själv.
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det är fel på. Deras eget beteende har enligt Redar ingen koppling till hur de behandlas. 

11: ”Statsminister Stefan Löfven öppnar för fler kontroller på arbetsplatser för att motverka 
svartjobb och att hitta papperslösa och asylsökande som fått avslag”
11: krigsbrottsmisstänkt häktad
12: Folkpartiet vill återinföra vårdbiträden för att få in fler ”nyanlända på arbetsmarknaden”, fel 
anser facket
17: ”EU. Flyktingfrågan skapar irritation”. 
24: debattartikel, Ange Musekura, 20, ”Studerar mänskliga rättigheter på Lunds universitet”. Svart 
kvinna som i krogen sades av en man inte vara svensk, pga ”tvärsvart”, ”så ser rasismen ut idag”. 
Har dokument, betalar skatt, röstar, följer lagen. 
25: insändare, Claes, om invandringen (min understrykning): ”Tillskott av unga människor är en 
tillgång för Sverige, som har en åldrande befolkning”, men könsobalansen för stor bland nyanlända,

”mansdominerat samhälle (kan) medföra att flickors och kvinnors frihet blir kringskuren. 
De tvingas välja bort tider och platser eftersom det finns en risk att de utsätts för våld. Man
kan befara ökad kriminalitet, risk för gängbildning och sexuellt våld när för många unga 
män dominerar det offentliga rummet”. 
”jämställdhetsundervisning måste bli obligatorisk för nyanlända och ensamkommande”. 
Borde ha ”feministiska perspektivet i migrationspolitiken”. ”Det politiska etablissemanget 
har hävdat att Sverige ska ha Europas mest generösa flyktingpolitik. Vad som saknas i 
budskapet är en konsekvensbeskrivning av generositeten”

Insändaren återger att Sverige har en åldrande befolkning. Tyvärr ingen källhänvisning105. Risken 
för ökad kriminalitet inser han och även ökning av övergrepp mot kvinnor; liksom tidigare 
Sarnecki. Den retoriska tekniken för att dölja och förminska problemet är att använda ord som 
”befara”, ett arkaiskt språkbruk. Lösningen uppfattar författaren som mer undervisning. Han 
eftersträvar även en ”Konsekvensbeskrivning”. Exakt vad som avses är oklart. 

29 februari 2016, måndag 24
1: stor bild med ”de 15-åriga kusinerna från Afghanistan” som bor i familjehem. Vacker bild med 
leenden. Stor bild, tar upp det mesta av framsidan.
2: ”Ändrade nationalsången under melodifestivalen”
2: Flyktingströmmen och svårt att hitta familjehem
4: tog emot flyktingar i sitt hem, jourhem, skall sedan gå över till familjehem
4: ”Ny lag. Alla kommuner måste ta emot flyktingar.” Anvisningslagen. Under 2016 skall 21700 
fördelas, tre gånger fler än 2015. Länsstyrelser ser ett problem i bostadsbristen. 
6: Grekland, många flyktingar kvar pga blivit fast, kommer inte vidare. 
6: Vapenvila i Syrien
7: Helsidesannons, ”Talar du... arabiska, dari, persiska, somali eller tigrinska? Jobba som tolk”
18: ”Med budskapet att alla får vara med, oavsett bakgrund eller ursprung, gjorde programledarna 
Gina Dirawi och Sarah Dawn Finer en mellanakt”, ändrade nationalsången på Melodifestivalen, dö 
i norden blev dö på jorden, rykte spreds att de ”sjöng nationalsången på arabiska”, men de 
”sammanvävt sången med svenska folkvisor översatta till hebreiska och arabiska”. 
22: het debatt på Metro.se om artikel av Ange Musekura

105 Johan Norbergs bok När människan skapade världen hävdar samma sak s 212. Norberg hävdar även att tanken att 
skydda ett land från mass-arbetskraftsinvandring är som att skära av ett kvarter i en stad. (193). Han uppmanar även 
till att leta möjligheter istället för att se problem (212). Han säger också att välstånd måste skapas innan det kan 
fördelas (63) samt att det är ok att vetenskapen tar bort mystik och mening från livet (83). 
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MARS (520 s)

1 mars 2016, tisdag 16
2: V-politiker friad för misstanke brott vid ”tumult utanför Migrationsverket”
4: Migrationsverkets generaldirektör vill lättare kunna sända hem flyktingar som fått avslag.
5: Kolumn, Cissi Wallin: Kritik om nationsfirande. Rubrik, ” 'Sverigevänner' vet inte vad 
nationalism är”. Nationalister gnäller över nationalsångs-ändring. I Sverige har inte nationalister 
någon trovärdig nivå, deras nationalism är ”illojalt och skenheligt”. Den är ”loj”. Inte allvarligt 
menad. Gnäll över nationalsången på Melodifestivalen är bara för att vissa ”fejknationalister” ”ha 
tråkigt och hitta på nåt att känna sig kränkt över som egentligen inte betyder ett skit”.

Wallin angriper nationalister och deras firande. Den är inte oikofobisk (kulturellt självhatande). Den
riktar sig inte mot Sverige, utan de som firar Sverige. Retoriskt kännetecknas kolumnen av antalet 
invektiv, men också en vulgär ton som inte funnits tidigare i Metro. 

6: imam i Århus hetsar mot kvinnor, integrationsminister vill jämna moskén med marken.
6: Syrien, tusentals kan ha svultit ihjäl.

2 mars 2016, onsdag 16
2: flyktingkrisen, den nya anvisningslagen har trätt i kraft. ”Många kommuner får ta till 
provisoriska lösningar för att lösa det ökade behovet för flyktingar”. 
3: Kolumn, Lisa Magnusson, journalist (understrykningar av uppsatsförfattaren, inte kolumnisten): 
Det finns massor med hat. Detta kan övergå i ressentiment, ”övertygelsen om att ens liv är skit, och 
att det beror på någon annan, att denna någon har all makt”. De som har tid att hänga på nätet är 

”de som varken har jobb eller socialt liv. Där ligger nog en del av förklaringen till det allt 
större politiska ressentimentet. Så börjar folk hålla på sådana som Donald Trump, som bara
är ute efter att jävlas. Så ökar partier som helt saknar idéer förutom att de andra – 
invandrarna – ligger bakom allt ont och skall bort. Så skapas en logik där detta parti i 
Sverige bara får fler röster ju mer företrädarna gör bort sig. Det viktiga är ju inte att man 
själv får det bra, utan att det blir dåligt för andra. Särskilt då för den som har makten över 
ens liv, för etablissemanget; eliten. De verkliga ”skäggbarnen” är nämligen inte 
invandrarkillar som nog är över 18, utan de förvuxna svenska barn till män som fick en 
barndom i fred och frihet, helt gratis”

I likhet med Wallins kolumn i förra numret är tonen uppskruvad. Det räcker inte längre med att vara
mot kritiker. Istället haglar invektiv och pikar. En sak som genomlyser kolumnen är Magnussons 
elitism. Hon angriper ”folk”, vanligt folk, de där som inte är journalister eller reportrar. De som inte
vet bättre. Eller ens bra. Som till och med kan rösta fel. På Trump106. Magnusson säger mer eller 
mindre i sin kolumn att hon står över ”folk” som är dumma. Hon ser sin roll som uppfostrare. Inte 
förmedlare av nyheter. Eller upplysare. Utan som just uppfostrare. Som vet bättre än ”folk”. 

Metro följer i detta traditionen hos en av Sveriges främsta medieforskare, professor Jesper 
Strömbäck, som säger samma sak. Samt Aftonbladet som angriper problemet med artiklar vars 
åsikter inte stämmer överens med Aftonbladets kan få ”lika stor spridning på Facebook som riktiga 
nyheter, skrivna av riktiga journalister.”107  

106 Hatet mot Trump är massivt i Metro. Framför allt från Johan Norberg. Se bilaga 3.
107 Journalisten: professor Jesper Strömbäck,, http://journalisten.se/nyheter/de-forstar-inte-hur-journalistik-gar-till 

Aftonbladet 2016-06-10, http://www.aftonbladet.se/debatt/article22972426.ab
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Ordet ”skäggbarn” syftar på den kritik från alternativ media där vuxna män med skägg presenteras 
som ”ensamkommande flyktingbarn”.108 Retoriken Magnusson använder för att minska 
konsekvensen av att beskriva vuxna män som barn är att lägga in små ord som ”killar” och ”nog” 
samt sätta citattecken runt ordet ”skäggbarn”. I övrigt innehåller kolumnen enbart tillskrivna 
avsikter, och utan att nämna namn på kritiker (det räcker med att kalla dem ”partier”, som sedan 
mystiskt förvandlas till ”detta parti”. Helt plötsligt blir flera lika med en, och dessutom specifikt 
”detta”). De som inte har samma uppfattning som Magnusson i invandringspolitiken är bittra 
förlorare utan jobb eller socialt liv, som känner hat och ressentiment. Hur hon kan veta detta 
framkommer inte någonstans i hennes krönika. 

5: migranters läger i Calais rivs. Tårgas sköts mot stenkastare. De vill inte tvingas söka asyl i 
Frankrike, de vill till Storbritannien.

3 mars 2016, torsdag 28
1: Dansk åkte till Syrien som extremist, dog.
4: Terrorhot fortfarande högt enligt SÄPO
5: Migrationsverket får 12,5 miljarder. Vill ha 40,9 miljarder för förra året. Vill ha 44,5 för 2016. 
5: SD krav på invandrare, skall ha arbetat minst ett år under två år. SD tror inte det leder till ”ökade 
samhällsklyftor”. 
9: ”Situationen allt värre för kvinnor på flykt”

26: debattartikel, Ebba Lagercrantz: ”Sluta jaga lyckan och acceptera livet som det är”
27: insändare, fel att ändra på nationalsången, helgerån, grät, ska vi inte ens få ha den ifred?

4 mars 2016, fredag 32
6: EU-bas Tusk avråder migranter, kom inte till Europa
6: Norge vill direktavvisa vid gränsen till Sverige. 
6: Danmark förlänger gränskontroller. 
11: serien Lilla Berlin. Man 1: (ordet Negerbollar antyds), ”Gud vad ni överreagerar! Det är bara ett
ord!”. TV: den ändrade nationalsången sjungs, ”jorden” istället för ”norden”. Man 2: ”'Jorden', nu 
har det gått för långt!!! Systemkollaps”, Man 1: ”Herregud vart är vi på väg?!” 

108 http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/tv4-profil-kranker-pa-facebook/ 
Här följer några exempel på kontroversiella bilder enligt alternativ media. Enligt Magnusson kan personerna på 
bilderna klassas som ”killar” och är ”nog” över arton år:
Se Bilaga 1 i slutet av denna uppsats, skärmdump från Svt 2015-10-20. Samt 
https://www.google.se/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpetterssonorg.files.wordpress.com
%2F2015%2F11%2Ffake_ensamkommande2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpetterssonsblogg.se
%2F2015%2F11%2F05%2Fbarnen-kostar-mer-an-polis-och-domstolar-tillsammans
%2F&docid=Z5eHqgCEgN5hZM&tbnid=50A_WkZpjEcTNM
%3A&w=608&h=664&bih=590&biw=1125&ved=0ahUKEwjlue23geHMAhXoIJoKHYNTDFMQMwhNKCcwJw
&iact=mrc&uact=8
https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.exponerat.net%2Fwp-content%2Fuploads
%2F2015%2F10%2FMuhammad-Amiri.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.exponerat.net%2Fskaggbarn-
langtar-att-borja-skolan-pastar-sig-vara-17-ar%2F&docid=XHXXwIhdzi_MxM&tbnid=7mu9AWv_zBz1iM
%3A&w=472&h=561&bih=591&biw=1125&ved=0ahUKEwjNiMPeguHMAhXFKJoKHakVAE0QxiAIAygB&iact
=c&ictx=1
https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.informationskriget.se%2Fwp-content%2Fuploads
%2F2015%2F10%2Fensamkommande-barn-ramish-002.jpg&imgrefurl=http%3A%2F
%2Fwww.informationskriget.se%2F2015%2F10%2F30%2Fannu-ett-ensamkommande-barn-som-ar-en-vuxen-man
%2F&docid=FY-qgmefyFARwM&tbnid=stm4t_UWSqy01M
%3A&w=571&h=531&bih=591&biw=1125&ved=0ahUKEwjNiMPeguHMAhXFKJoKHakVAE0QxiAIBCgC&iac
t=c&ictx=1 
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https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.informationskriget.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2Fensamkommande-barn-ramish-002.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.informationskriget.se%2F2015%2F10%2F30%2Fannu-ett-ensamkommande-barn-som-ar-en-vuxen-man%2F&docid=FY-qgmefyFARwM&tbnid=stm4t_UWSqy01M%3A&w=571&h=531&bih=591&biw=1125&ved=0ahUKEwjNiMPeguHMAhXFKJoKHakVAE0QxiAIBCgC&iact=c&ictx=1
https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.exponerat.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FMuhammad-Amiri.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.exponerat.net%2Fskaggbarn-langtar-att-borja-skolan-pastar-sig-vara-17-ar%2F&docid=XHXXwIhdzi_MxM&tbnid=7mu9AWv_zBz1iM%3A&w=472&h=561&bih=591&biw=1125&ved=0ahUKEwjNiMPeguHMAhXFKJoKHakVAE0QxiAIAygB&iact=c&ictx=1
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https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.exponerat.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FMuhammad-Amiri.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.exponerat.net%2Fskaggbarn-langtar-att-borja-skolan-pastar-sig-vara-17-ar%2F&docid=XHXXwIhdzi_MxM&tbnid=7mu9AWv_zBz1iM%3A&w=472&h=561&bih=591&biw=1125&ved=0ahUKEwjNiMPeguHMAhXFKJoKHakVAE0QxiAIAygB&iact=c&ictx=1
https://www.google.se/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpetterssonorg.files.wordpress.com%2F2015%2F11%2Ffake_ensamkommande2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpetterssonsblogg.se%2F2015%2F11%2F05%2Fbarnen-kostar-mer-an-polis-och-domstolar-tillsammans%2F&docid=Z5eHqgCEgN5hZM&tbnid=50A_WkZpjEcTNM%3A&w=608&h=664&bih=590&biw=1125&ved=0ahUKEwjlue23geHMAhXoIJoKHYNTDFMQMwhNKCcwJw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.se/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpetterssonorg.files.wordpress.com%2F2015%2F11%2Ffake_ensamkommande2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpetterssonsblogg.se%2F2015%2F11%2F05%2Fbarnen-kostar-mer-an-polis-och-domstolar-tillsammans%2F&docid=Z5eHqgCEgN5hZM&tbnid=50A_WkZpjEcTNM%3A&w=608&h=664&bih=590&biw=1125&ved=0ahUKEwjlue23geHMAhXoIJoKHYNTDFMQMwhNKCcwJw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.se/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpetterssonorg.files.wordpress.com%2F2015%2F11%2Ffake_ensamkommande2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpetterssonsblogg.se%2F2015%2F11%2F05%2Fbarnen-kostar-mer-an-polis-och-domstolar-tillsammans%2F&docid=Z5eHqgCEgN5hZM&tbnid=50A_WkZpjEcTNM%3A&w=608&h=664&bih=590&biw=1125&ved=0ahUKEwjlue23geHMAhXoIJoKHYNTDFMQMwhNKCcwJw&iact=mrc&uact=8
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/tv4-profil-kranker-pa-facebook/


Serien beskriver kritik av hur vissa uppfattar ändring av nationalsången. De menas ha överreagerat. 
Liksom Wallins kolumn 1 mars är det en kontra-replik på ett fenomen i samhället. Så fort det kom 
kritik från nationalister, kommer omedelbart kontra-artiklar i Metro som förlöjligar reaktionen. 

7 mars 2016, måndag 22
4: 197 barn ringde om hedersrelaterat förtryck under 2015
6: Kolumn, Nina Åkestam, reklamforskare och skribent: Svensk ekonomi går bra. Politiker är 
oärliga som säger ”vi gärna skulle göra mer för vården, de äldre, de nyanlända, om vi bara hade 
råd”. Pengarna finns. Olof Palme sade ”Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra
på det”. Vilja och ha råd inte samma sak. 

Kolumnen bekänner sig till åsikten att verkligheten är en social struktur. Att man med politiska 
medel kan förändra verkligheten, oavsett begränsningar i naturen. Vilka kvalifikationer har 
Åkestam? Hon är ”reklamforskare och skribent”, inte ekonom.  Av kolumnen kan vi dra slutsatsen 
att historikern Peter Englund aldrig kommer att få skriva i Metro, han säger att verkligheten 

”visar misslyckandet på politikens gränser. Totalitära regimer som Hitlers nazistiska eller 
Stalins kommunistiska finner sitt fundament i tron på att allt är möjligt att göra, hejda, 
forma, kontrollera, styra, skapa eller krossa. Och det är just denna övertygelse som gör att 
regimerna väcker så mycket entusiasm bland de egna, och så mycket skräck bland de 
andra. För alla tror att det är sant... Men en hel del låter sig inte framkommenderas. Som 
t.ex. god konst.”109 

7: kritik mot Turkiet om flyktingkris 
21: insändare, Jasmine: nationalsångs-ändring var inte ändring utan annan sång, ”Man skall inte 
behöva känna sig mindre värd för man inte är född i Sverige om man då känner sig som en del av 
det svenska samhället. Det är absurt att ta den känslan ifrån en människa”
21: insändare, ändra inte vår nationalsång, känner ”sorg och hopplöshet”

8 mars 2016, tisdag ( tema kvinnodagen) 24
2: hetast på debatt Metro.se, sluta dalta med våldtäktsmän, inför hårdare straff.
2: 8 myter om feminism, Rebecka Selberg, genusvetare, Lund – hatar inte män, systemet 
systematiskt missgynnar kvinnor; förnekar inte övergrepp mot män; kan bry sig om sitt utseende, 
men ”grundläggande feministisk hållning att inte falla för trycket att döma människors utsidor”110; 
kan vara vilken politisk inställning som helst; vem som helst oavsett  kön kan vara feminist.
4: 33-åring häktad för mord på asylboende Lindesberg i fredags, knivskärning, hävdar nödvärn. 
5: asylsökande etiopier hittades i container. 
6: översyn om varför lagen om tvångsäktenskap inte ger effekt.
6: Kolumn, Greider: ”Klass och kön rusar samman”, ”näthatet visar hur starkt det patriarkala 
urberget” är i Sverige. Bara för att klassamhället är borta försvinner inte kvinnoförtrycket, som 
socialister trodde förr. Det krävs gemensam kamp. Socialism och feminism. 
8: toppmötesutkast, vägen är stängd, till flyktingarna.
8:  fakta om kvinnors situation, omskärelse och barnäktenskap.
15: ”Experten: därför är det viktigt med mångfald”, olika ”ålder, religion, etnicitet, funktionshinder, 
kön och sexuell läggning” ger bättre arbetsplats.
20: Debattartikel, två kvinnor, liberaler: ”Genusteori biter inte på islamistiska terrorister”, försvara 

109 https://peterenglundsnyawebb.wordpress.com/2015/09/02/hitler-som-konstnar/
110 Artikeln går emot en tidigare debattartikel av Madeleine Schantz 2016-02-01: ”För att leva upp till genusfolkets 

drömbild av felfri godkänd feminist ska du inte plocka ett hårstrå på kroppen, eller använda smink. Du ska gärna 
hata män för alla vet att hat gör världen bättre”. (I förbigående sagt ser denna Schantz påfallande bra ut, min anm)

 50



kvinnors rättigheter med vapen, ingen pacifism som hos vänsterfeminismen

9 mars 2016, onsdag 16
1: framsida, ”Syrien behöver din hjälp”
1: ”Viktor Banke om att mycket i Sveriges flyktingmottagning gått bra”
2: helsida, kriget i Syrien nu fem år, allt pga regim mötte fredliga demonstrationer med våld. Metro 
startar nu en insamling ”för att lindra nöden i flyktinglägren”.

Det har knappast alls tidigare sagts i Metro att man skall hjälpa i hemländer. Enda undantaget är en 
debattartikel 2015-11-27. Tidningen har bara skrivit att invandrare skall komma till Europa. 

4: ”Polisen får inte mörka uppgifter”. 
”Polisen har anklagats för att mörka uppgifter om övergrepp på ungdomsfestivalen 'We are
Sthlm' och brott kopplade till asylsökande. Nu har polismyndighetens etiska råd yttrat sig 
över när polisen får offentliggöra uppgifter om etnicitet, religion eller sexuell läggning... 
Rådet slår fast att polisen inte får mörka känsliga uppgifter, det måste finnas sakliga skäl 
för att offentliggöra dem och de måste vara relevanta i sammanhanget”

I Metro har det under undersökningsperioden förekommit dussintals med exempel på gärningar 
begångna av invandrare, positiva och negativa. Vid positiva händelser har Metro alltid framhållit 
etnicitet. Vid negativa har tidningen inte rapporterat etnicitet. Två förklaringar är möjliga: antingen 
är ingen av dessa negativa händelser sakliga och relevanta och en saklig och relevant händelse har 
ännu inte skett. Eller också finns det inget tillfälle då Metro anser att det är väsentligt att nämna 
etnicitet, för den händelse ett brott eller ett övergrepp skett. 

5: Kolumn, Victor Banke: ”Till asylrättens försvar”,  

”Flyktinginvandringen är vår viktigaste fråga och vi pratar om den hela tiden. Trots detta är
det inte enkelt att förstå vilken princip vi nu följer. Ska vi bibehålla människors 
ovillkorliga rätt att söka asyl i Sverige, eller överge asylrätten?”. ”att stänga landet” är en 
”tankefigur”. ”Jag tror på en minsta förändringens princip där asylrätten alltid värnas”. 
Hösten var en ”stor framgång för asylrätten”, oförberett ta emot 163 000 asylsökande, ”En 
fantastisk insats”, ”Nu återstår frågan hur myndigheterna ska arbeta ifall en liknande 
situation uppstår”. 
”En del skriker om en svensk systemkollaps, trots att det är uppenbart förljuget. Andra 
påpekar som svar att svensk ekonomi går som tåget, trots att den största utmaningen inte är
ekonomisk utan social. Några anser att vi inte kan ta ansvar för all världens flyktingar trots 
att vi inte tar ansvar för en bråkdel, medan vissa påpekar invandringens vinst, trots att det 
varken är anledningen till att människor flyr eller att vi tar emot dem. Och så håller det på. 
Argument och motargument som förvirrar snarare än förtydligar, som befäster positioner 
snarare än att utkristallisera en linje att förhålla sig till. Så hur skall vi göra? 
Nationalekonomen Joakim Ruist föreslår ett avskaffande av asylrätten och vill se ett max-
tal för antalet flyktingar. Timbro har givit ut tre essäer med olika förslag, samlade under 
namnet 'Migrationsdebattens karta. Tre liberala perspektiv', vilka alla är läsvärda. Andra 
vill helst bara stänga landet omedelbart.”

Kritiker av Metro skulle säga att Banke själv är en del av de befästa positionerna, vilket visar sig av 
retoriken i hans artikel. Märk hur ordet ”trots” upprepas fyra gånger, som för att understryka att han 
har rätt. En standardmodell inom retoriken är upprepningen. Mer dold är presentationen av olika 
sidor. Banke skriver (mina format-ändringar):
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”Nationalekonomen Joakim Ruist föreslår ett avskaffande av asylrätten och vill se ett 
max-tal för antalet flyktingar. Timbro har givit ut tre essäer med olika förslag, samlade 
under namnet 'Migrationsdebattens karta. Tre liberala perspektiv', vilka alla är läsvärda. 
Andra vill helst bara stänga landet omedelbart”

Den första och andra åsikten presenteras av ett namn (understruket), samt en positiv presentation 
eller omdöme (fetstil). De flesta som deltar i samhällsdebatt känner till den marknadsliberala 
tankesmedjan Timbro111. Den tredje åsikten  kommer från ”Andra” och är att ”stänga landet”, det 
saknar någon form av positivt omdöme eller hänvisning till någon särskild titel eller organisation. 

Förslaget att ”stänga landet” kommer från ”Andra”. Inte ett namn, märk väl, utan bara från de 
”Andra”. Att medvetet undvika att ens sätta ett namn på den eller de som förespråkar åsikten är ett 
försåtligt beteende från Bankes sida. En form av härskarteknik, så kallat osynliggörande.112 Lika 
försåtlig är att Banke inte lägger till någon  beskrivning av  ”Andra”. De har inga titlar, ingen 
organisation, ingen gemenskap som de är en del av. 

Jag har allvarliga svårigheter att se hur den här sorts härskartekniker skulle kunna tillåtas i någon 
annan samhällsdiskussion. Skulle det passera obemärkt om låt oss säga tre personer, Per, Pål och 
Lisa, diskuterade kommunaltrafik på debattsidorna i en kommuns dagstidningar och de tre 
ståndpunkterna var buss, spårvagn och tunnelbana. Varje gång buss nämns, nämns även deras 
fördelar samt vilken bildad och sakkunnig herre Per är som minsann underbygger det han 
förespråkar! Varje gång spårvagn nämns påpekas hur läsvärt det är att ta del av argumenten samt 
vilken påläst och utbildad man Pål är och att han minsann vet vad han pratar om!

- Sen' finns de an'ra som gilla tricken..........

6: Dansk polis har avslöjat terrorplaner, bla en ”tidigare Syrienkrigare”.
6: FN kritiserar avtal mellan EU och Turkiet, ”folkrätten”, ”kollektiv utvisning av utlänningar är 
förbjuden enligt Europakonventionen”. Stefan Löfvén sade att ”den farliga flyktingsmugglingen 
måste stoppas”, ”från okontrollerat flyktingkaos till en mer säker och kontrollerad migration”. 

14: Debattartikel, Elisabeth Massi Fritz, advokat: ”Sluta dalta – skärp straffen för våldtäkt”. 
Problemet är ”attityder och värderingar mot kvinnor” som dricker, klär sig eller går hem med en 
okänd. Ingen frågar varför en man gör det. Lägg ansvaret ”på förövarna”.

10 mars 2016, torsdag 28
2: reklamannons, ”Syrien behöver din hjälp”

6: kolumn, Norberg: ”Wilhelm Moberg... menade att Sverige hade blivit en.... 'demokratur'”.
Denna epok ”som Filip och Fredrik har kallat DDR-Sverige”. Pro Sture Eskilsson, ”även hans 
opinionsbildning präglades av tron på individen och friheten”.
9: Löfven till EU, ”Sverige tagit emot många asylsökande och att andra länder inte tar samma 
ansvar”, ”rättvis fördelning”, agera, samarbete, kontroll. 

11 mars 2016, fredag 20
1: ”Flyktingbarn har placerats på olagliga boenden.”
2: som 1, ”Omid Mahmoudi är vice ordförande för Ensamkommandes förbund”
2: reklamannons för Syrien.
4: ”Regeringens nya asylförslag sågas”. Anpassning till EU-minimum krav. ”Flera remissinstanser 

111https://sv.wikipedia.org/wiki/Timbro 
112https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknik 
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anser att förslagen kan strida mot barnkonventionen, EU-rätt och internationella rättigheter”.
9: terrorrättegång i Danmark. Attentatet på Alla hjärtans dag 2015. 
12: debattartikel, biodlare: ”Så kan vi bidra till ökad integration”, vi behöver nya bisamhällen, ”en 
fråga som många nyanlända är i en utmärkt position att lösa”, ”Vi vill ta tillvara den kunskap som 
finns hos flyktingar och nysvenskar”.

14 mars 2016, måndag 20
1: IS rekryterar på facebook. 
2: som sid 1. 299 ”svenskar” har rest till IS, 133 kom ”hem”. 
6: Kolumn, Tanvir Mansur: pro juridik, ”välfärden drogs tillbaka från förorten... Den som invånarna
egentligen har rätt till”, om man lär sig lagen ”kan vi pressa tillbaka de sociala orättvisor som blir 
allt starkare i samhället”. S.k. Rörelsejurister. ”poliser skjuter svarta medborgare helt godtyckligt. 
Det rör det mest extrema exemplet på strukturell diskriminering i USA”. 

Mansur skriver för social utjämning, samt ur perspektivet verkligheten som social struktur, 
företrädesvis diskriminerande strukturer. 

18: debattartikel, Per Fosshaug, fd bandyspelare, 51: Idrott kostar för mycket. Bild med Fosshaug 
som ”leder det somaliska bandylandslaget, som har sitt säte i Borlänge”. ”Idrott spelar en stor roll i 
ungdomars liv. Grabbar med utländsk bakgrund är den grupp som anser att idrotten har störst 
betydelse för dem jämfört med andra grupper, men idrott har också stor betydelse för tjejer med 
utländsk bakgrund”. 

15 mars 2016, tisdag 20
1: stor helsvart framsida, om Syrien, ”den värsta humanitära katastrofen i modern tid”.
2: många lider, ”Därför ägnar vi större delen av utrymmet i dagens Metro åt att skriva om kriget i 
Syrien”.
2: många är på flykt. 
2: reklamannons, Syrien 
4: rapport från flyktingläger, svår situation.
5: ”Läkare, sjuksköterskor och lärare – de syriska flyktingarna har mycket att bidra med till det 
svenska samhället. - Den syriska flyktinggruppen är väldigt välutbildad – många har en akademisk 
bakgrund, säger Helena Lindholm, prorektor på Göteborgs universitet”.113 Artikel av Åsa Larsson
5: Agneta, 51, i Sala öppnade sitt hem för ”att ta emot ensamkommande flyktingbarn”, 15-åring, 
”väldigt go kille, kan visa känslor och kramas”.
5: annons för ”hjälpa till i flyktingkrisen”
6: utrikesministern om Syrien 
6: svensk hjälparbetare bistår flyktingar i Syrien 
6: Kolumn, Nada Zaito, tidigare redaktionsassistent på Metro: minns Syrien före kriget, sentimental.
9: ”Ny rapport. Invandring påverkar skolresultatet”, ”85% av den försämrade 
gymnasiebehörigheten kan förklaras av en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie 
skolstart”. ”Vi kan till en liten, men inte helt obetydlig del, förklara de sjunkande 
kunskapsresultaten i Pisa med en ökad andel nyinvandrade elever. Det största resultattappet kvarstår
oförklarat, säger (generaldirektör på Skolverket) Anna Ekström”.
16: seriestrippen, Marie Tillman ritar satir apropå flyktingkrisen, kommentaren i bilden lyder:

”Det är helt rimligt att inte sträcka ut en hjälpande hand till människor som behöver hjälp. 
Det är en kulturell grej. Det är en del av den svenska kulturen”.

113 Inkonsekvent med Norbergs kolumn i Metro 2016-02-11, s 6: ”problemet just nu är att alltfler av dem som flytt till 
Sverige saknar gymnasieutbildning”. Metro säger emot sig själva igen. 
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Till skillnad från tidigare kritik av invandrings-kritik som mest bestått av okvädningsord består 
denna av oikofobi. Ett självhat mot den svenska kulturen, dess syfte är att degradera svenskhet samt
skapa dåligt samvete mot de som inte instämmer med en hög invandring. Samma döljande gäller de 
försämrade skolresultaten. Att de beror på invandringen är dolt i en mängd artiklar avsedda att 
skapa sympati. 

18: debattartikel, Ibrahim Mouhanna, 31, ”syrisk journalist och dokumentärfilmare”: det är synd om
de som ”drunknar i Medelhavet”.
19: insändare, pro ”solidaritet och välvilja” med flyktingar 
19: insändare, Sverige har dragit ”stort lass för att hjälpa många av de syriska flyktingar”, 
”Regeringen borde omedelbart utöka biståndsbudgeten och då främst anslagen till seriösa 
hjälporganisationer som Röda korset”

16 mars 2016 onsdag 20
4: ”Regeringen bör inte försöka dölja migrationskostnaderna genom budgettricksande. Höj istället 
skatterna med 30 miljarder, anser Lars Calmfors, professor i nationalekonomi”
4: ”Antalet mord ökar kraftigt i Sverige”. ”Det dödliga våldet har dock minskat totalt sett till de 
senaste åren och i relation till befolkningstillväxten”.114

Dvs de som inte kan överbevisas ha mördat utan istället ”bara” kan fällas för dödligt våld blir fler i 
relation till mördarna. Det skulle lika gärna kunna bero på högre bevisvärde i rätten, eller att fler 
kriminella hittar sätt att komma undan. Detta är ett exempel på vad alternativmedia menar när de 
talar om ”mörkande” - inte så mycket ett döljande av fakta, som ett försåtligt sätt att skriva om 
sanningen. Att gräva ned sig i den sortens teknikaliteter är en form av obstruktion, med det 
outtalade syftet att se till att inga invandrare kan kopplas till något negativt, som kriminalitet. En 
liknande situation gäller Aftonbladets syn på IKEA-morden och ”hatsajter”. AB skriver 

”I en tidigare granskning presenterad av LO i höstas upptäcktes att vissa artiklar med 
rasistiskt innehåll, ofta rena lögner, kunde få lika stor spridning på Facebook som riktiga 
nyheter, skrivna av riktiga journalister /.../ Ett exempel var hur falska rykten om 
dubbelmordet på Ikea i Västerås fick en större spridning i sociala medier än i traditionella 
nyhetskanaler, som exempelvis Sveriges Radio.”115

Alltså. Det som hänt är att en invandrare, eritrianen Abraham Ukbagabir, knivmördar en oskyldig, 
hjälplös mor med sitt barn, mitt inne på IKEA, mitt på dagen, mitt inför flera vittnen.116 Detta skrivs
det om på s.k. hatsajter, vilket irriterar ”riktiga journalister” på AB, som skriver ”riktiga nyheter”. 
Deras svar på rapporteringen av denna fasansfulla händelse är att klaga över ”falska rykten” och om
”större spridning” - observera betydelseglidningen. Först anklagelser om ”rasistiskt innehåll”, sedan
om ”lögner”. Till slut är det enda som förs i bevis att det fanns ”falska rykten”.

Saken alternativmedia klagar över är att människor inte längre är trygga. Att vem som helst kan bli 
mördad när som helst, var som helst, av invandrare eller andra. Aftonbladet visar en total likgiltighet
för offren och skräcken de måste känt. AB är totalt ointresserad av den vanmakt vanliga Svensson 
känner inför dessa nya fenomen som en gång var så långt borta från vårt trygga Sverige. Det enda 
AB har att säga i sakfrågan är att hatsajterna är fyllda med ”falska rykten”, och tar teknikaliteten om
”större spridning” som intyg för detta. Allt för att undvika att ta tag i sakfrågan: att de s.k. 

114 Det kan också bero på förbättrad sjukvård. Något som alternativmedia hävdar. 
115 http://www.aftonbladet.se/debatt/article22972426.ab
116 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22185397.ab
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hatsajterna anser att händelsen inte är oväsentlig som beskrivning på det moderna, multikulturella, 
invandringsmottagliga Sverige. 

17 mars 2016, torsdag 32
2: annons om pengar skänkta till Syrien. 
2: Moderaterna ökar pga ”Flyktingfrågan är fortsatt den överlägset viktigaste politiska frågan”, 
moderaterna har ”blivit alltmer negativa till flyktingmottagande”, säger Sören Holmberg, professor 
i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
6: Kolumn, Johan Norberg: Anti Trump och ”dagens fascister” och ”skränande pöbel” som vill 
”bygga murar och uppviglar anhängare att misshandla motståndare”. 
30: debattartikel, Madeleine Schantz, 22: Feminism finns ej hos SD. ”98 % av alla som misstänks 
för sexualbrott är män”. ”Hatet mot diskriminering är vår kanaliserande kraft”

18 mars 2016, fredag 26
2: annons hjälp Syrien.
4: 6-åring samlat in 1200 åt barnen i Syrien, de skall inte ”dö när de flyr”
4: kvinnokämpe i Afghanistan, biståndspengar hamnar i händerna på ”plundrare och kvinnohatare”, 
idag värre än 2001. ”Sveriges största biståndsland”. 
6: SD:s Karin Forell sparkas pga ”jämfört flyktingbarn med grisar”
15: nytt förslag, avtal EU Turkiet. För att undvika att ”desperata människor ger sig ut på livsfarliga 
sjöresor”. 30 miljarder. ”Statsminister Stefan Löfven uppger att Sverige är berett att satsa mer om 
pengarna inte räcker. Regeringen är också redo att avstå från sin begäran om att tusentals 
asylsökande i Sverige ska omfördelas till andra EU-länder”.
20: debattartikel, Anna Carlstedt, ordförande Röda korset: ”vi inte fortsätta att passivt se på medan 
människor dör på vägen mot en trygg plats i Europa. Vi har ett ansvar”. Asylrätt är en 
”grundläggande mänsklig rättighet”.117

21 mars 2016, måndag 28
2: ”Svensk insats i Grekland förbereds”, bistå flyktingar.
2: ”Stort stöd för skärpta asylregler”, 70% för, Tillfälliga uppehållstillstånd istf permanenta, 
”anhöriginvandringen begränsas och försörjningskraven skärps”

22 mars 2016, tisdag 20 
5: bostadsbolag frågar om svensk eller utländsk, ”traditionella svenska namn”118

18: debattartikel, Anna König Jerlemyr, moderat: ”Feministerna är skrämmande tysta om 
hedersförtryck”. Globalisering ger ”mångfald, kreativitet och utveckling”, samt ”utmaningar när 
olika kulturer med olika värderingar om hur barn och kvinnor bör behandlas möts”. Många ringde 
stödtelefon om ”hedersrelaterat våld och förtryck”, ”barnäktenskap, tvångsäktenskap, barn som 
förts ut ur landet mot sin vilja, sexuella övergrepp och könsstympning”. Det krävs 
”samhällsutbildning” för ”nyanlända och ensamkommande”. Hedersvåldet ”sprids i hela Sverige”. 

Det finns ingenting i artikeln, eller i någon annan artikel i Metro som föreslår: få stopp på detta 
genom att stoppa invandringen. 

19: insändare, jag är kvinna och vill inte gå runt och vara rädd för ”män”. 

117 Själv har fru Carlstedt 62 400 kr/mån. Röda korsets generalsekreterare har 92 300. http://www.redcross.se/om-
oss2/ekonomi/ersattning-och-arvode/ Se även: http://www.svd.se/sa-mycket-tjanar-cheferna-pa-
valgorenhetsorganisationerna , http://www.fokus.se/2007/12/de-vinner-pa-valgorenheten/ 

118 När Metro skriver om diskriminering av ”muslimskt” namn använder de citattecken. Men de skriver även att det 
finns namn som är ”traditionellt svenskt, amerikanskt eller muslimskt klingande” och ”typiskt svenskt, traditionellt 
muslimskt eller modernt amerikanskt”, 2016-04-14. Underligt att det ens finns ”svenska” namn. 
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19: insändare, SÄPO försöker skrämma oss med ”krigsförbrytare bland syriska flyktingar”, jaga 
upp stämningen mot ”muslimer, flyktingar och invandrare i allmänhet”. 

23 mars 2016, onsdag 32
(pga terrorattentat i Bryssel, är det lite annat i tidningen )
8: Kolumn, Viktor Banke, biträdande jurist och skribent: ”Vem tänker på källkritiken?”. Efter 
terrorattentatet i Belgien sprids rykten. ”på sociala medier är rasister inte sena att utnyttja 
situationen. Mot bakgrund av de senaste dagarnas debatt om de så kallade alternativa media letar 
jag mig dit”. ”På den största” nämns rykten, utan källor eller artikelförfattare att fråga. Den mer 
mainstream-mediala tidningen Expressen däremot tar upp ett rykte som sedan direkt avvisas. ”Det 
är som att bevittna en reklamfilm för de källkritiska, traditionella medierna i nutid”. ”nästa stora 
alternativa nyhetssajt”, har inget om Bryssel. Bara soldyrkare.

Viktor Banke ger en kompakt version av de retoriska metoder Metro använder i sitt förhållningssätt 
till alternativ media. Man kan hålla i minnet att Banke också skrev kolumnen om asylrättens försvar
(9/3), med vilken man kan se likheter till denna artikel. Låt oss se närmare på framställningen:

• Det första Banke gör är att kalla motståndarna för ”så kallade” alternativ, dvs han 
underkänner i inledningen att de är alternativ. Liksom vi tidigare sett från andra, 
framför allt professor Strömbäck. 

• Nästa teknik är att inte nämna namn. De två sidor han hänvisar till kallas ”den 
största” och ”nästa stora”. Det är samma teknik som Banke använde i sin tidigare 
kolumn då han nämnde sina egna åsikters förespråkare med namn, för att sedan kalla
meningsmotståndare ”Andra”, dvs de har inget namn. 

• Det finns en elitism i Bankes presentation; Expressen beskrivs som riktiga proffs, 
som mer äkta journalister vilka verkar i de ”traditionella medierna”. Bankes budskap 
är att amatörer göre sig icke besvär. Journalistik och nyhetsrapportering skall ges av 
utbildade, godkända rapportörer. De är de enda som uppfattar koncept som källkritik.
Inte underförstått, utan rakt uttalat är att ”så kallade alternativa media” inte klarar av 
detta, och att de har fel, och att man bör undvika dem. 

Det känns som att om inte mainstream-media hade något att dölja, varför skulle de då behöva ta till 
dessa retoriska knep? Varför måste Viktor Banke gång på gång berätta för svenska folket att 
traditionella media är så mycket bättre än de andra, om de nu är så mycket bättre? 

En vandringskänga som Meindl eller Haglöf säljer inte på att berätta för folk att de inte skall testa 
andra märken. De lever på att leverera en bra sko. Varför gör inte Metro likadant? Varför inte 
uppmana folk att söka information själva, och sedan jämföra med Metro? Om Metro har rent mjöl i 
påsen så finns en självreglerande mekanism. Sanningen vinner i slutändan. Liksom i frågan om 
vilken vandrings-sko du skall välja. Den som säljer skräp, åker ut till slut. 

”den största” är för övrigt avpixlat: avpixlat.se
”Nästa stora” är Nyheter idag. Artikel återfinns på: http://nyheteridag.se/soldyrkare-lever-langre-liv/

24 mars 2016, torsdag 36
6: Kolumn, Johan Norberg: ”Nationalisterna och rasisterna vill få oss att tro att muslimerna i sig är 
problemet”, men det är islamister, vilka avskys av muslimer. Resultatet kan bli polisstater som 
”jagar hela folkgrupper”. Terroristerna ”vill att vi ska förfölja och utvisa muslimer”. 
14: Flera hjälporganisationer avbryter arbetet på grekiska öar pga det nya avtalet, som enligt dem 
omvandlar platser till interneringsläger för skicka tillbaka migranter och asylsökande till Turkiet.
14: restriktioner vid finsk-ryska gränsen pga flyktingström.
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35: Insändare, svensk muslim lika förfärade som alla över terrorn.
35: insändare, giv pengar till tiggare, dela med er, det är lite pengar, staten har mycket.

Påskhelg

29 mars 2016, tisdag 28
4: SACO kallar det ”dumt” att invandrade forskare arbetar under sin kompetens.
5: Metros läsare har samlat in en halv miljon till flyktingar i läger i Syrien, Metro tackar.
6: Kolumnist Cissi Wallin berättar om sin psykiska sjukdom, ADHD. ”tio procent av befolkningen 
har någon form av så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf)”
8: Klass i Gårdsten, Göteborg, ”bara en av de 22” pratar svenska hemma. De lär sig med Metro, 
”Språket är ju en förutsättning för integration”.

30 mars 2016, onsdag 20
2: Asylboende nerbränt, främlingsfientliga klistermärken hittade.
4: ”Fler flyktingar behöver akutvård”. ”Andra grupper får stå tillbaka”
5: Bland asylsökande har man hittat 132 gifta barn, varav 129 är flickor.
5: Bara tre länder tar sin ”del av ansvaret för vidarebosättning av syrier”
6: Scoutkår demonstrerade mot utvisning av person i Solna.
6: Kolumn, Lisa Magnusson, journalist: Det är ”ytlig analys” att skylla terror på islam,

”I Sverige tänder de politiska makthavarna ljus för de döda i europeiska terrordåd med ena 
handen. Den andra handen försöker stoppa anhöriginvandringen med ödesdigra 
konsekvenser för de syriska kvinnor och barn som stannade i korselden mellan IS och 
diktatorn Bashar al-Assad medan deras män och pappor försökte staka ut en säker väg hit”

Finner det förvånande att en feministisk debattör inte ger kritik mot fegheten i att lämna sina 
kvinnor och barn  i korselden. Inte heller får vi några källor på om dessa ”män och pappor” 
verkligen har dessa anhöriga kvarlämnade. Kolumnen är ett exempel på manipulativ retorik avsedd 
att skapa sympati för dessa män, som tidigare nästan alltid kallats ”ensamkommande flyktingbarn”. 
Nu är de plötsligt vuxna ”män och pappor”. Sedan kastas skulden för deras kvinnor och barns 
utsatthet över på Sveriges politiska makthavare. 

18: Insändare, Semanur Taskin, Grön ungdom (uppsatsförfattarens understrykning): ”Som 
mörkhårig måste jag vara dubbelt så bra (har) samhällsstrukturerna och normerna tyst, men 
konstant, viskat i mitt öra hela mitt liv”. ”Det handlar om vad samhället fick, och får, mig och 
många andra att känna och tro. Hur människor, på grund av alla möjliga parametrar, låses in i 
identiteter som samhällsstrukturernas viskningar tilldelat dem”. Integration handlar inte om bli 
svensk, utan att ”känna sig som en bit av samhället”. Minns hur speciellt det var när Mehmet 
Kaplan kom in i riksdagen 2006, han var ju muslim och mörk119. 

31 mars 2016, torsdag 36
2: ”Terrorsvenskar döms till livstids fängelse”

4: FN:s kommitté för mänskliga rättigheter kritiserar Sverige för ”rasistiskt och främlingsfientligt 
våld” samt ”kritiserar också Sveriges misslyckande med att förhindra att ett stort antal 
ensamkommande barn som försvunnit”
4: ”Chefredaktör för Gefle dagblad hotad efter publicering” av uppgifter om ”personer vid 
Gävlemoskén”
5: SD vill ha egen skola för nyanlända 

119 Kaplan blev tvungen att avgå som minister bara ett par veckor senare, Metro 2016-04-16
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6: Brand på HVB-hem anlagd.
6: Kolumn, Johan Norberg: Moral kommer underifrån, i ”samspel mellan människor”, i dagens 
”utmaningar som globalisering, migration, ny teknik och ekonomisk omvandling” vill fler och fler 
se politiska lösningar uppifrån, men det är fel väg.

Intressant att detta är en artikel som är motståndare till social ingenjörskonst. Den säger att det 
INTE skall vara politiker och samhället som skall skapa, forma människan. Den går därmed mot i 
princip alla artiklar i Metro, då de hävdar motsatsen. Tyvärr ger inte Norberg några svar. Norberg tar
inte upp vilka ”utmaningar” han talar om. Han ser dem som abstrakta principer frånkopplade de 
sociala och ekonomiska problem som skapas. Det är skillnad mellan principiella ställningstaganden 
ifråga om tex exporttullar och de förändringar som ett helt samhälle står inför när det tar emot en 
sådan mängd människor så snabbt som Sverige har gjort de senaste tjugo åren. 

12: FN:s chef, flyktingkrisen måste lösas med mer solidaritet.
12 om Syrien, krig och kostnad.
16: reklambild, glad invandrare.
20: intervju Roy Fares, ”En libanes boende i Sverige”. Positiv.
22: Reklam, Ny YH-utbildning, ”studiehandledare på modersmål”, bild med invandrare.
30: positivt om Zlatan
31: Rapparen ”Ken Ring släpper nytt album” 

Det finns ingen kritik mot denne Ken Ring, en svart kriminell gangster-rappare från förorten, 
varken mot hans tidigare utsagor och beteende.120 En svensk nazistisk sångare som sagt likadana 
saker skulle hamnat i fängelse, och hans album skulle knappast ha recenserats eller nämnts i Metro. 
Genom sin egenskap att ha svart hud och komma från en förort ges Ken Ring amnesti. 

APRIL (530 s)

1 april 2016 fredag 26
2: ”Polis förbereder massutvisningar” - man ”påverkas av det som människa”,  säger polis.
2: TV sänder nyheter för nyanlända. ”Äntligen en bra satsning”. 
4: sportbilaga ”Rasism mot FC Rosengård”. 
8: Skillnaden mellan regler för id-kontroll och gränskontroll: 1, ha pass o pengar, 2, ej vara i 
Schengens register, 3. uppge syfte och medel 
20: Debattartikel, Lisa Brynedal: kvinnor är ”indoktrinerade” att vara tacksamma över mäns hjälp. 
”förlegad syn på könsroller”, biologi betyder inget, ”sociala konstruktionerna” skapar beteende. 

4 april 2016, måndag 24
4: bråk med Soliders of Odin inblandade
7: migranter börjar deporteras från Grekland till Turkiet. 

5 april 2016, tisdag 20
4: medborgargarde, kvinnor som skrev ner bil-nr, knarklangare åkte dit. Framställs positivt. 

6: ”Migranter skickas tillbaka till Turkiet”, sedan hem. En miljon kom över Egeiska havet 2015. 
Avtalet EU-Turkiet är enligt Amnesty ”ett historiskt nederlag för mänskliga rättigheter”.

6 april 2016, onsdag 16

120 Aftonbladet 2013-03-16, http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article16427335.ab
Svenska dagbladet 2013-11-09, http://www.svd.se/fel-av-tv4-att-hylla-ken-ring 
Expressen 2014-10-14, http://www.expressen.se/noje/ken-hatar-inte-judar-eller-homosexuella/ 
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2: utvisning av kriminell, Marocko vägrar ta emot.
3: Kolumn, Viktor Banke, biträdande jurist och skribent: fotboll är bra, spelas i ”olika delar av 
samhället och av världen”, ”Ett ojämförligt integrationsverktyg” för ”nyanlända”. 

Banke ger en positiv bild av fotbollens roll för integration. Man kan jämför med artikel om att 
sporten måste bli billigare skriven av mannen med det somaliska bandylaget i Borlänge (2016-03-
14). Vad händer om det inte finns pengar till att upprätthålla fotbolls- och bandyplanerna? Eller till 
att investera i ungdomsidrottens klubbar och lag? 

6: hårdare regelverk mot asylsökanden i Norge
6: dansk smyckeslag, beslagta värt över 10000, två månader, inget beslagtaget än. Kritik från FN. 

7 april 2016, torsdag 32
4: Det har skett en våldtäkt på en färja, en studentkryssning med 18-års gräns. Omkring 1700 
deltog. Händelsen relaterar till insändaren på sid 20: 

”ytterligare tre män anhållna misstänkta för delaktighet i våldtäkten ombord på en färja i 
mitten av förra veckan. Enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten är de nu 
misstänkta männen i samma åldrar som de sedan tidigare häktade, två 19-årigar (sic) som i 
helgen häktades på sannolika skäl misstänkta till våldtäkt”

Händelsen skedde 30 mars, en vecka före artikeln. Underligt att Metro inte har skrivit om våldtäkten
tidigare. Flera andra tidningar tog upp händelsen (se not nedan). Har det inte nyhetsvärde att det 
bara är två förövare? Eller fick det nyhetsvärde när man anhöll tre till? Jag återkommer till frågan, 
då debattartikeln på sid 30 tar upp händelsen.

5: ”Regeringen backar delvis efter kritiken mot förslaget om begränsningar av 
uppehållstillstånden”, ”den svåraste uppgiften jag haft” säger migrationsministern. 
8: färre flyktingar till Grekland, ”Vart skall vi ta vägen? Säger en irakisk man vid en strand”
10: ”EU brådska om nytt system för asylregler”, Sverige vill att asylanter fördelas i enlighet med 
kapacitet, men motstånd från ”invandringsovilliga länder i Öst- och Centraleuropa”

Det är första gången ordet ”invandringsovillig” används i Metro. Kritiker mot invandringspolitiken
i Sverige har genomgående i denna undersökningsperiod kallats främlingsfientliga eller rasistiska.

12: konsekventa chefer är bäst. De som lyckas är redan som barn ”snälla, hjälpsamma, 
omtänksamma och förstående i kontakten med andra barn”, visar studier. ”Sambanden fanns kvar 
även efter att forskarna tagit hänsyn till sådant som kön, etnisk bakgrund och klass”. Trygga miljöer
där alla vågar säga sin mening leder till fler idéer kommer upp, och bättre idéer.
30: debattartikel, Stina Stefansson, 19, student: 

”jag var  på kryssningen där en tjej blev våldtagen och där flera killar senare greps 
misstänkt (sic) för brottet”. Jag känner ”manshat”, ”dygnet ganska osmakligt, extremt 
mycket fylla och så ett heteronormativt, patriarkalt klimat”, ”Snälla män, ta lite ansvar”. Ni
bör ”skapa en miljö där ingen är rädd”. 

Observera hur Metro hela tiden ger kontra-artiklar som berör ett aktuellt ämne. Exempelvis när 
kvinnor blev antastade på badhus, kom direkt en artikel som presenterade flyktingbarn på badhus på
ett positivt sätt, samt tog upp faror för de stackars barnen (2016-02-16). I detta nummer har man en 
– kort - artikel om våldtäkter på en färja. Omedelbart kommer en kontra-debattartikel om att män är 
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ansvariga, inte svenska eller utländska män, utan ”heteronormativt, patriarkalt” strukturerade män. 
Avsikten är att dra bort uppmärksamheten från de grova våldtäkterna på färjan. Samtidigt undviker 
Metro att nämna etniciteten i sin egen artikel sid 4 i detta nummer, liksom i denna debattartikel. 
Andra tidningar/media som skrev om samma händelse undvek även de att nämna etnicitet. Den 
närmaste beskrivningen är att de är ”Västeråsare”.121

Tyvärr går det inte att ta reda på om det stämmer att Metro, Aftonbladet, Expressen, Dagens nyheter 
och Sveriges radio, mörkar etniciteten på förövarna, då ingen av dem tar tar upp frågan. 

8 april 2016, fredag 16
2: gränskontroller förlängs till 8 maj
2: man åtalas för planerat terrordåd i Sverige. 
4: Försäkringskassan nekar utrikesfödda oftare än svenskar
5: MP lovade att ”aldrig göra det svårare för människor att komma till Sverige”, men partiets 
revisor ”säger att partiet bröt sina vallöften”.
7: Kolumn, Evyn Redar, skribent och DJ: ”Diskutera vithetsnormen”, ”påtvingat självhat” finns för 
mörka, jag själv var elvaåring med ”självhatande tankar kring sina medfödda gener”, ”opassande 
behåring mina kurdiska gener”, klasskompisarna var ”väl medvetna om att mina tjocka ögonbryn 
inte var något vackert”, ”barn uttrycker självhat på grund av normen”122

11: Norge är bättre att integrera invandrare än Sverige och Danmark, ”delvis förklaras med Norges 
starka ekonomi och goda arbetsmarknad”.

13: (Weekendbilaga): Molly Sandén släpper låt om näthat. 
14: debattartikel, Matilda Nordh, 24: Fått son, kön oviktigt, ”När jag tänker på samhällets 

normer för hur en kille skall vara, och att de snart kommer att börja påverka honom, blir jag rädd”, 
”tusen möjligheter istället för två”, misstänkta för sexualbrott är 98% män. 

11 april 2016, måndag 28
1: SFI lärare saknar ofta behörighet
4: 6 av 10 SFI lärare har inte legitimation, 3385 undervisar. 
6: Kolumn, Tanvir Mansur: nytt TV-program om tiggare av Alexandra Pascalidou. 

”Många ställer utsatta grupper mot varandra istället för att se var de verkliga resurserna 
finns. Fattiga pensionärer ställs mot fattiga romer. Flyktingar ställs mot arbetslösa 
ungdomar. Men de som säger så, de väljer aldrig att prata om hur de rika skattesmitarna 
stjäl från välfärden... Låt ingen komma undan med att skylla på utsatta människor”. 

Ingenting av det Mansur säger stämmer. 

121 Andra tidningar/media som skrev/rapporterade om samma händelse:
http://www.  Aftonbladet  .se/nyheter/krim/article22539690.ab
http://www.  Aftonbladet  .se/nyheter/krim/article22577050.ab
http://www.dn.se/sthlm/fyra-man-gripna-for-valdtakt-pa-finlandsfarja/
http://www.dn.se/sthlm/Aftonbladet-valdtaktsmisstankta-i-mordutredning/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/femte-misstankt-for-grov-valdtakt-pa-finlandsfarja/
http://www.dn.se/sthlm/ytterligare-tre-misstankta-for-gruppvaldtakt-pa-farja/
http://www.  Expresssen  .se/nyheter/tre-begars-haktade-for-valdtakt-pa-farjan/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6407041
Inte ens när de blir frikända avslöjas etnicitet: http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article23020170.ab

122 Strax efter kommer en helsides-artikel om hur man bäst tar bort kroppsbehåring, ”Skönhet” i Metro 2016-05-30. 
Inkonsekvenser och självmotsägelser i Metros dubbla budskap är påfallande. ”Dubbeltänk”. Redar verkar inte förstå 
att något är värdefullt om det dels är svårt att få/uppnå, dels beroende på tillgång och efterfrågan. Tjocka ögonbryn 
kräver ingen ansträngning. Och de är vanliga. Alltså är de inte vackra. Samma sak gäller fetma och en mängd andra 
saker. Det är därför som idrottsstjärnor är bättre än vanliga människor och behandlas annorlunda.
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• Att ställa intressen mot varandra, det är det som är politik. Att resurserna inte räcker till allt. 
Det är ingenting exklusivt för de som kritiserar romska tiggare. 

• Det andra är att de som kritiserar romerna gör det för att de anser att romerna inte har här att 
göra. Eftersom de 
◦ borde försöka skapa sig ett liv i sitt eget land
◦ inte medvetet välja en livsstil som innebär att inte arbeta, utan leva på andra123.

• De som är motståndare till de som medvetet aktivt tar sig tvärs över en kontinent för att 
tigga, skapa tältläger och smutsa ner i naturen, de kritiserar skattesmitarna också. Bara för 
att man kritiserar ”utsatta människor” betyder inte att man inte kritiserar privilegierade.

• Var skall då resurser komma ifrån? Inga svar från Mansur, utom att ta från de som har. Vad 
gör man när någon annans pengar tar slut? 

7: Terrorhäktad är ”svensk”, han är ”23 år gammal, född och uppvuxen i Malmö-stadsdelen 
Rosengård. Han är ostraffad men tros ha varit knuten till kriminella kretsar i Malmö”, gått med i IS,
misstänkt för terrormord i Belgien. 
7: Makedonsk polis sköt tårgas mot migranter som försökte ”forcera stängslet”, 11 200 flyktingar. 

12 april 2016, tisdag 20
2: Fd fånge hos IS berättar, men känner inte hat ty ”alla är en produkt av samhället de lever i”
4: ”alltfler ensamkommande unga och barn söker hjälp för drog- och alkoholproblem” pga trauman 
från hemländer och flykten. 
5: MP kongress i maj, förslag på ”flyktingpolitiken måste bli mer generös” eller flyktingamnesti.
5: Kolumn, Cissi Wallin, frilandsskribent och programledare: 

”I dagens samhällsklimat är det snudd på olagligt att ens yppa en stavelse om det 
(trumvirvel...) egna ansvaret”. Många är kränkta och lättstötta, tror de har alla rättigheter 
och inga skyldigheter. Att peka på preventiva åtgärder ”är tydligen att pracka på en 
kontraproduktiv känsla av skuld”. ”alla vet inte hur farligt det är att sola”.

Kolumnen är unik. Och inkonsekvent med samtliga andra kolumner utom Johan Norbergs. Speciellt
de många kolumner som handlar om kriminalitet begånget av invandrare. Företrädesvis sexualbrott.
I dem läggs ansvaret i samtliga fall över på samhället, inte förövarna. Eller också förnekas ansvaret 
helt. Den mest frapperande är Lisa Magnussons kolumn i Metro 20 mars 2012, där hon skrev 
apropå den ökade mängden sexualbrott i Sverige att ”det kanske inte är så konstigt att någon som 
flytt undan våld och tortyr själv är känslomässigt invalidiserad och beter sig illa”. Dvs. man inte kan
skylla på invandrarna när de begår våldtäkter i Sverige. De är inte individer med ansvar. 

18: debattartikel, Mattias Järvi, ordförande Fokus afrofobi, Tess Asplund vice ordförande och 
talesperson Fokus afrofobi: ”Mellan 2008 och 2014 har hatbrotten mot afrosvenskar ökat med 40 
procent”, alla goda krafter enas mot rasism, ”Vi lever idag i ett polariserat samhälle, där många som
kämpar för människors lika värde utsätts för hat och hot”. 124

13 april 2016, onsdag 24
2: Löfven frustrerad över negativ bild av Sveriges utveckling, positiva faktorer, tillväxt och fler i 
arbete, överskuggas av ”flyktingsituationen”. 
4: ca 100 IS sympatisörer i Borås. 

123 Det som moderatledaren Anna Kinberg Batra kallar ”svenska värderingar”, och  ”Bland de som hotar de svenska 
värderingarna pekade hon ut "de som inte gör rätt för sig"”. Aftonbladet 2016-06-06, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22952629.ab

124 Det finns många insändare om afrofobi och antiziganism. Det finns inga om asiatofobi.
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6: Kolumn, Lisa Magnusson: om Lars Vilks, hot är sorgligt, ”lika sorgligt är de rasister som 
använder honom för att hetsa mot muslimer”, sorgligt är även de som ”menar att det är onödigt att 
uttala åsikter som sårar andra”. 

”Men att tycka att Lars Vilks får skylla sig själv år inte bara att antyda att han är ett 
våldtäktsoffer som har en lite för kort kjol på sig. Det är även att verkligen indela 
människor i vi och de, de civiliserade och dem vi måste akta som barn. Som inte kan spela 
efter samma regler som vi andra. 
Sverige var det första landet som avskaffade censur. Det var 250 år sedan i år. Vad de ystra 
jubileumsfirarna glömmer nämna är att det gjordes kraftiga inskränkningar i denna lag så 
sent som in på mitten av 1900-talet. 
Utgivningsprivilegium och transportförbud hindrade den fria opinionsbildningen från att 
bedrivas och distribueras”. 

En av avsikterna med denna undersökning av Metro är att utröna hur olika åsikter kan hindras i fri 
opinionsbildning genom att aldrig få komma till tals. Hittills har nästan inga argument från 
invandringsovilliga tillåtits i Metro, utom i vad som verkar vara ett par omedvetna felsägningar av 
Jerzy Sanecki och Johan Norberg. Däremot finns en stor mängd invandringspositiva artiklar, 
insändare och kolumner. Detta kan vara en indikation på en inskränkning av fri opinionsbildning, 
vilken Lisa Magnusson säger sig vilja beskydda.

8: ”Terrorsvensk inför domare i morgon”, 23-åring.
8: Cecilia Wikström L, övertygad om att de flesta EU-medborgare ”vill se ett rättvist system som 
ger skydd och värdighet till folk som flyr”. 

14 april 2016, torsdag 24
1: Regeringens vårbudget, höjning av ”migrationsverkets anslag med 31 miljarder”
1: ”Lägre betyg - med ett 'muslimskt' namn”. 
2: ”Statens kostnader för migrationspolitiken beräknas uppgå till 70-80 miljarder kronor årligen de 
kommande åren. Det minskar regeringens utrymme för nya reformer”. SD:s Oscar Sjöstedt kallar 
det sinnessjukt och ”tycker att Migrationsverket borde få klara sig utan höjningen, utan att precisera
hur det skall gå till”

Vad Metro inte preciserar är hur deras kommentar mot Sjöstedt går ihop med tidigare kolumner om 
att inte ställa grupper mot varandra och att resurser inte kan ta slut (2016-03-07 eller 2016-04-11) 

4: ABF sparkar ut Turkiska riksförbundet efter Leylanis hat-tal mot armenier. 
5: muslimskt namn, som sid 1
5: Sveriges befolkning ökar med rekordfart, ”förklaringen är den höga invandringen”. 

6: kolumn, Norberg, ”De företag som skapar välstånd och jobb är nämligen utsatta för 
sådant rofferi”, dvs statlig skatt. Pro skatteparadis.

För att vara i Metro är detta en ovanlig kolumn. Nyliberalen Norberg säger faktiskt, till skillnad från
alla andra som skriver kolumner i Metro, att man måste skapa resurser innan man kan använda dem.
Samtliga andra som skriver för Metro hävdar att det enda man behöver göra för att nyttja en resurs 
är att hävda sin rätt till den.125 Vill man exempelvis ha en tårtbit behöver man inte baka en tårta. 
Faktum är att det inte ens behöver finnas någon som bakar den. Inte heller behöver man köpa en 
eller arbeta i utbyte för den. Ingen betalning och ingen motprestation. Det enda man behöver göra är
att hänvisa till att sina mänskliga rättigheter och att man har ett lika stort värde som de människor 

125 De enda undantagen är ett fåtal insändare, bla 2016-02-15 och 2016-04-21.
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vilka arbetat eller betalat för sin tårtbit. Därmed har man rätt till tårta. 

15 april 2016, fredag 24
1: Migrationsverket, kötid asyl från fyra till åtta månader, nu krafttag för kortare väntan. 
2: Emmelie Wahlroth, nyhetschef, tre Metro-journalister fick i november ”Stora journalistpriset för 
den mest framgångsrika satsningen i tidningens historia – Viralgranskaren”, ”Sedan dess har 
källkritik på nätet bara blivit allt viktigare”. 
2: Kolumn, Jack Werner: ”förtroendeslampigt: Att acceptera vilka källor som helst så länge de ger 
bekräftelse”. Kritiskt tänkande är bra. 
4: Flyktingfamilj levt i ovisshet fem månader. Väntetid skall kortas.

Bilden visar hur pappa pussar sin dotter och moder håller i bäbispojken mot bakgrund av en lekpark
för små barn. Bilden kan ses i relation till statistiken att de allra flesta invandrare är ensamma män 
som lämnat sina familjer. Statistiken framkommer inte av bilden. 

8: Kolumn, Rickard Söderberg är för ”lagarna om jämställdhet, frihet och rättvisa”, mot de som 
”könsstympar, handlar eller gifter sig med barn i Gudarnas namn måste vi våga sätta ner foten”. 
12: ”23-årige svenskens” häktad för terrordåd i Bryssel.

18 april 2016, måndag 28
5: Pajala, 6200 invånare, 700 flyktingar, S-kommunalråd ”Det har skapats 70 nya jobb”

5: Svenska bönder har starka höfter enligt ”nationellt kvalitetsregister”. 
6: Kolumn, Nina Åkestam: religionskrav, fel ibland. ”könsapartheid som miljontals kvinnor i 
muslimska länder tvingas leva under, och som sträcker sina hedersklor ända in i svenska 
högstadieklasser”. Religion är inte en ursäkt, inte heller att alla andra gjorde ju så.
8: fd statsminister Göran Persson ”ger sig åter in i debatten om flyktingkrisen och invandringen” 
och ifrågasätter om invandrare skall ha rätt till bidrag från dag ett.

Rubriken är ”Invandringspolitik”, inte ”Flyktingkrisen”. Det är något nytt i Metro att man beskriver 
frågor om flyktingar som något annat än en kris, och använder ett neutralare ord som invandring. 

19 april 2016, tisdag 20
4: Könsneutrala, ickebinär, Freja, 18, ”strukturer dödar transpersoner”
6: Kolumn, Göran Greider: könsstereotyp grundläggs redan på förskola. Samhället är patriarkalt. 
”Familjen förblir en hörnsten i varje samhälle”. 
9: Italien och Malta oroar sig för ”flyktingtrafiken över Medelhavet”.

20 april 2016, onsdag 24
2: Viktigaste frågan för svensken idag är invandringen.  Henrik Ekengren Oscarsson och Marie 
Demker, professorer i statsvetenskap i Göteborg säger att åsikterna blir mer polariserade.

”en ökad andel som ser flyktingfrågan som ett samhällsproblem och en ökad beredskap att 
engagera sig i organisationer som vill stoppa invandringen”.126 

4: Regeringen vill öka antalet medicinska bedömningar, 

”Idag presenteras en omfattande kunskapsöversyn av medicinska åldersbedömningar”, 
”Förra året kom 35 369 ensamkommande flyktingbarn till Sverige, fem gånger fler jämfört 
med 2014” (barn) ”har mer rättigheter och för med stöd och annat boende än vuxna. De 

126 Jämför kolumn av Nina Åkestam 2016-02-08, s 6. Ingen korrigering har gjorts av Åkestam i efterhand. 

 63



kan inte heller skickas tillbaka på samma sätt som en vuxen”.

Bilden som ackompanjerar artikeln är ca 4x4 cm. Man ser ryggtavlor vid en tågstation. Texten 
”Barn eller vuxen – det är frågan”. Observera att bilden visar ryggtavlor, inte ansikten. I en mycket 
liten bild. Det finns ingen möjlighet att avgöra ålder eller motsvarande. Bildens syfte är att inte 
väcka tvivel på ålder eller presentera några bilder som säger för mycket.127

6: ca 9000 sökt asyl jan-feb-mars, ca 90000 sökte okt-nov-dec.
8: Kolumn, Viktor Banke: Det är synd om de som utvisas tillbaka till Afghanistan, och som ”tittar 
på sitt barn som ovetande leker i bakgrunden”

21 april 2016, torsdag 28
2: lagråd ger bifall till ny asyllag, ”svårare att få uppehållstillstånd i Sverige”
4: MP:s Yasri Khan tar inte kvinnor i hand, ”Det fungerar inte i Sverige om man är förtroendevald 
att inte ta kvinnor i hand, säger EU-parlamentarikern och tidigare språkröret Peter Eriksson (MP)”
10: Ökning av hot mot journalister: ”Det är inte otroligt att tänka sig att den här förändringen beror 
på ett hårdare klimat i samhället, där hot och hat mot journalister faktiskt ser ut att öka och även 
fysiska överfall, säger Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet”

27: insändare, det finns inga gratis frukostar. Någon betalar.

Insändaren går mot Metro-kolumnisternas hänvisning till allas ”rätt”.

22 april 2016, fredag 28
2: ”I Sverige hälsar man på varandra. Man tar både kvinnor och män i handen, säger Stefan Löfvén”
6: Kolumn, Evyn Redar: ”ungdomar från socioekonomiska områden tydligt verkar ha ett mindre 
värde än andra ungdomar”. Vi behöver ej ”tillsätta fler poliser”, ”det är människor vi pratar om och 
inte smuts som kan sopas under mattan”. Politiker bara ”står och tittar på”.
15: artikel om terrormisstänkt (kallades tidigare ”svensk”) skall utlämnas, Salah Abdeslam
19: Seriestrip, Lilla Berlin. 

Blond  man: ”Om ni skall bli en del av samhället måste ni lära er de svenska 
värderingarna”
Svart man: ”Okej, vad är det för värderingar då?”
Blond man: ”Det är hemligt”

Efter att en invandrare vägrade hälsa på en kvinna genom att ta henne i hand uppstod en 
samhällsdebatt om denna form av hälsning. Seriestrippen är en kontra-artikel/strip som följer direkt 
som ett svar på en aktuell samhällsdebatt. Det har uppstått ett problem, i de här fallet om hur en 
invandrare beter sig kontra en svensk. Metros respons är att omedelbart publicera Redars kolumn 
som berättar om hur synd det är om invandrarungdomar. När stämningen slagits fast till positiv 
förmån för invandrare, kommer en seriestrip som förnekar svenska värderingar. Tidigare låter man 
statsministern tala om hur man gör i Sverige. Detta trots att Metro slagit fast att det inte finns några 
svenska värderingar, även om man också skrivit att det finns svenska värderingar.128 Seriestrippen i 
detta nummer av Metro följer linjen att det inte finns några svenska värderingar. 

25 april 2016, måndag 28
2: kort notis om färjevåldtäkt

127 Tex http://www.familjeliv.se/forum/thread/71548192-ensamkommande-flyktingbarn-som-behover-en-familj/4#m38
128 Ja: 2016-01-22; 2016-03-15. Nej: 2016-02-23, s 5, asylsök. samhälls-”kurs om 'svenska värderingar'”; 2016-03-22
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6: Kolumn, Mansur: ”Romernas rättigheter begränsas”, får inte ”protestera mot 
diskrimineringen”. ”Polisen i Malmö ägnar nu inte resurser för att på riktigt ge dessa fattiga romer 
utrymme för att manifestera sina åsikter. Det som vi alla ska ha rätt till”. 

En tidigare insändare säger att dessa romer inte har rätt att bli försörjda av svenska skattebetalare. 
En annan att det finns inga gratisluncher.129 Tydligen har Mansur en annan åsikt. Vad han inte 
berättar är vilken ”rätt” ickemedborgare har att demonstrera för att ”kommunen borde se till att 
skapa lagliga boplatser”, som han uttrycker det. Av vilken anledning, och med vilket lagstöd, är det 
Malmöbornas ansvar att försörja illegala invandrare? Det säger inte Mansur. Eller någon i Metro. 

18: CSN ger bidrag till de som vill studera i Syrien, ca 15 st. Trots att det är krig där.

26 april 2016, tisdag
2: Kolumn, Jack Werner: ”nätet är fullt av fejkade citat”, ”Och mitt i samtiden och debatten dyker 
med jämna mellanrum bilder på fejkade, hotfulla tweets som tillskrivs författaren Henrik Arnstad 
upp på sociala medier”. ”Den verkliga utmaningen ligger i att se när ett fejkat citat gömmer en 
ljusskygg agendas försök att ömsa skinn”.

I många artiklar skriver Metro om nödvändigheten av källkritik och hur alternativa media har en 
ljusskygg agenda. Metros inställning är att den ende som klarar av jobbet är den professionelle 
journalisten. Förvånande är att Metro kopplar ihop nyttan med källkritik med Henrik Arnstad, som 
blivit avslöjad som lögnare.130

6: Kolumn, Cissi Wallin: ”Förlossningskrisen i det här landet”, men kungafamiljen får 
gräddfil och särbehandling, ”heter man Bernadotte i efternamn ska tydligen doktorn stå redo med 
stora hurtflåset på och leverera navelsträngsklippare i renaste guld på röd sammetskudde. Frågar 
man mig hör inte det här bisarra rövslickeriet av kungahuset inte hemma i en demokrati”.

Kolumnen är en kontra-artikel som uppstått pga prinsfödsel och kungens 70-års firande, men 
språkbruket och tonen är en ny företeelse.131 Att skriva en republikansk artikel är en sak, att ha ett så
rått och vulgärt språkbruk en annan. 

27 april 2016, onsdag 28
2: det kan finnas 7-8 IS-terrorister som tagit sig till Sverige.
9: ”de främlingsfientliga sajterna avpixlat och exponerat” 

28 april 2016, torsdag 32
1: Kalmarbo kallad arabjävel av polis 
4: Artikelrubrik ”Nobakht, 37: Polisen kallade mig arabjävel”:

”I tisdags kallades polisen till ett asylboende i Emmaboda där stämningen beskrevs som 
hätsk. Kalmarbon Nobakht Ahad försökte ta sig in på boendet för ett möte med personer på
boendet men nekades inträde och avlägsnades av polis”... ”Då hörs polisen bland annat 

129 2016-02-15; 2016-04-21
130 HBL: http://gamla.hbl.fi/nyheter/2013-03-29/433816/finland-deltog-i-forintelsen (”Arnstad förfalskar inte fakta i 

sig, men han behandlar dem starkt selektivt och överdrivet. ”) Historisk tidskrift 2013, 133:1, 
http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2013-1/pdf/HT_2013_1_138-140_inkommen_litteratur.pdf  Ledarsidorna 
2015-06-21, http://ledarsidorna.se/2015/06/fenomenet-arnstad/  Svenska dagbladet: http://www.svd.se/arnstads-bok-
ar-inte-serios Det kan kanske tillskrivas kollegial samhörighet. Arnstad är också journalist (och starkt republikansk)

131 Nåja, nästan ny. Wallin skrev på ett liknande sätt i sin kolumn den 24 november 2015. 19/1, 10/5 och 7/6 2016 
berättar hon om sin diagnos och sina psykiska problem. Se ”Presentation av skribenter”.
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skrika 'Åk hem din jävla arabjävel”... ”Jag har alltid sagt att polisen är snäll, men nu litar 
jag inte på polisen längre”. Inte i linje med vår ”värdegrund” säger en polischef. 

Det står ingenting om vad Ahad hade vid asylboendet att göra, eller varför han försökte ta sig in. 
Eller varför polisen tvingades ingripa. Den enda beskrivning vi får är att stämningen var ”hätsk”. 
Sedan presenteras hans kommentar att han tror polisen är ”snäll”. Metro presenterar honom som ett 
barn, eller närmast förståndshandikappad. Göteborgsposten samma dag 28 april, (min fetstil):

”Det var vid lunchtid under tisdagen som det utbröt bråk på asylboendet Amigo i 
Emmaboda. Enligt Kalmarpolisens kommissarie Ulf Karlsson har det varit mycket bråk 
där på sistone. Vid bråket under tisdagen tillkallades ett tiotal polispatruller. 
Nobakht Ahad bor inte på boendet men var på besök.
-Jag var där för att prata med några journalister. De hade bjudit in mig för att dricka kaffe, 
jag förstår inte varför polisen ville avlägsna mig, säger han.
På plats fanns även ett stort antal vakter som avvisade honom. Sedan skall en polispatrull
ha tagit in honom i en polisbil. -Den här personen skulle avlägsnas enligt 13:e paragrafen. 
Alltså på grund av att han begått en brottslig gärning”.

GP ger en betydligt annorlunda beskrivning. De skriver ”bråk” vid flera tillfällen, inte bara ”hätsk” 
stämning. Vi får veta att det varit mycket bråk på platsen tidigare, vilket inte Metro rapporterar. Om 
Ahad har varit inblandad i bråken framkommer inte. Det kan heller inte vara någon småsak om 
situationen kräver tiotalet polispatruller och ”ett stor antal vakter”. Även detta ignorerar Metro. 
Istället presenteras Ahad enbart som ett offer. Vilken roll Ahad har i förhållande till boendet 
framkommer inte. Det måste finnas någon relation mellan Ahad och asylboendet, annars skulle inte 
journalisterna bjuda dit honom, men det är inget som Metro rapporterar. 

4: ”Stängda flyktvägar ger lägre asylprognos”. ”Att få ner antalet som kommer till Sverige har varit 
nödvändigt” säger integrationsministern Morgan Johansson.  54,7 miljarder vill Migrationsverket ha
i anslag. 60000 väntas i år. 170 000 i mottagningssystemet, 140 000 väntar på besked. 
8: MP:s utmanarnamn mot Romson, bla Maria Ferm, som ”framför allt arbetat med migration”
8: annons, Stadsbiblioteket har månadens språk, somaliska
23: annons, företaget Hero söker föreståndare för enheter för ensamkommande barn. ”Hero Sverige 
står för människors lika värde, professionalism och öppenhet. Vi utvecklar det svenska 
flyktingmottagandet genom medmänsklighet, snabbare etablering i samhället och på 
arbetsmarknaden - Vi skapar ett bättre tillvaratagande av nyanländas kompetens”.

30: debattartikel, två stycken, ”Debatt: två olika perspektiv på cannabis som medicin” (sid 
2). Barbro Westerholm, läkare och Liberal (äldre) – mot självmedicinering; Henrik Edin, ordförande
Liberala ungdomsförbundet – för smärtlindring med cannabis.

Det är något mycket ovanligt att en ordinär tidning i Sverige tar argument för cannabis på allvar. 
Det kan kopplas till frågeställningen för denna undersökning: de flesta debatter har två sidor, för 
och mot frihandel, skoluniformer, skolluncher, till och med för eller mot narkotika, men inte för 
eller mot invandringen.132

29 april 2016, fredag 36 
4: ID-kontroller fortsätter trots sexmånaders-regel, ”Alla riksdagspartier utom Centerpartiet och 
Vänsterpartiet står bakom”. MP säger ”Vi såg nödvändigheten” 

5: Fryshusskolan riskerar vite pga ger inte ”behövande elever särskilt stöd”, fångar ej upp 

132 Andra tabun finns också: barnaga, hustrumisshandel, kannibalism, återinföra högmålsbrotts-lagen eller 
hädelseparagrafen (ehuru den sista kan återkomma med islams utbredning, man vet aldrig), tortyr, m.m.
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elever med hög frånvaro, samt ”elever stör så mycket att det inte går att hålla lektioner”.133

12: C vill spara genom sänka a-kassan och ”3,8 miljarder kronor på migration och integration. 
Bland annat vill partiet att fler ensamkommande barn ska placeras på billigare stödboenden för 300-
400 kronor dygnet jämfört med dyrare HVB-hem för 2000 kronor natten”. 

MAJ (552 s)

2 maj 2016, måndag 24
6: Nina Åkestam, alla förutfattade meningar är fördomar.
22: debattartikel, svart man, rasism finns i Sverige idag. 

3 maj 2016, tisdag 24
5: gränskontroller förlängs

4 maj 2016, onsdag 28
2: viralsuccé, bild mot nazidemonstration
2: Migrationsverket vill ha mer utrymme per invandrare. 
2: Läst på metro.se, ”Nej, invandrare får inte högre pension än svenskfödda”
6: kolumn, Banke: ”Det finns olika svenska normer”. V-politiker Kakabaveh spridit film som är 
”uppenbar bluff. Fylld av rasistiska stereotyper om somalier”. ”ställer människor mot varandra”. 
”illa nog att vi har en statsminister som dikterar hur människor skall hälsa på varandra, att 
lättkränkta nationalister rasar över ett ändrat ord i en nationalsång under Melodifestivalen och att 
människor sätter sig på tvären när just deras kommun skall bereda skydd åt behövande”. 
Statsministern är ”löjeväckande och dum”. Det finns olika svenska normer, inte ta i hand är en.

Bankes artikel är ett exempel på undfallenhet och kulturellt självhat. Att inte ta kvinnor i hand har 
jag aldrig tidigare setts kallas för en alternativ svensk sedvänja. Inte i Metro eller annorstädes.

9: risk för fler asylsökande från Turkiet om slopat visumkrav. 

6 maj 2016, fredag 24
6: Redar, förortsromantisering

9 maj 2016, måndag 22
4: lärare säger ”Nyanlända får inte tillräcklig hjälp”
6: invandrare skall utvisas, det är enligt artikeln synd om honom.
6: kolumn, Mansur: ”Polisen måste stoppa nazismen”, Expo nämns. Demonstration i Borlänge i maj
var ”hets mot folkgrupp”. Ge inte demonstrationstillstånd till dem, anser Mansur.

10 maj 2016, tisdag 20
4: synd om person som ej fått uppehållstillstånd
5: ordningsvakter skickas till flyktingboenden

11 maj 2016, onsdag 24
1: fler flyktingar kan komma via sjöväg.
4: som 1

133 Åsikten Metro förespråkar är mot skollagen, GP 2016-03-16, http://www.gp.se/nyheter/debatt/elevens-l
%C3%A4rande-skolans-ansvar-1.6187  Skolinspektionen är kristallklar i sin tolkning av skollagen: det är alltid 
skolans fel! Elever har inget som helst ansvar för sina studieresultat. Att inte bråka och slåss, komma i tid, göra 
läxor, lyssna på läraren, är helt irrelevant. Den lärare som undervisar efter någon annan princip bryter mot lagen.
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5: förslag om flyktingamnesti på MP-kongress
22: debattartikel, liberal som är mot censur av Jan Lööfs serier. Tala med barnen istället. Förr var 
Sverige ”fördomsfullt” och det vill vi inte ha tillbaka. Idag finns ”rötter från hela världen”.

12 maj 2016, torsdag 24
1: ”Hon hjälper utrikesfödda att få jobb”
4:  som 1, svårt för utrikesfödda med utbildning få jobb
5: invandrare begått misshandel, skall utvisas. Kallas ”27-åring”
10: många flyktingar finns i världen
20: om person som en gång var bosnisk flykting. Är nu reporter. 

13 maj 2016, fredag 30
4: pga migrationen flyttade regeringen utgifter mellan år och spräckte utgiftstaket. Vi har inte gjort 
fel, säger finansministern Magdalena Andersson
6: kolumn, Jack Werner: Pro källkritik. Pro bild mot nazister 1 maj Borlänge, Tess Asplund. Mot 
SD. Mot konspirationstänkare, de ”känner sig maktlösa” och har ”låg tillit till auktoriteter”; 
”sverigedemokratiska väljare beskrivs vanligen som folk som tyckt sig förlora makt”

Liksom journalister förlorar makt då färre har förtroende för dem. Werner talar i egenintresse. 

8: regeringen, ny satsning för bekämpa terrorism. 
14: bråk om Turkiets antiterrorlagar. 
22: debattartikel, tolv Miljöpartister skriver: Sverige borde ha flyktingamnesti. De som inte får 
”tvingas” leva illegalt. Flyktingförvar kostar ”enorma summor”, ”oerhörda resurser”. Bygg istället 
”stark välfärd”. Flyktingar kan bli otrygga, istället bör de ”komma i arbete och bli en del av det 
svenska samhället, vilket även skulle stärka den svenska ekonomin”. De skall få ett ”värdigt liv”, i 
”trygghet”. ”Men mest av allt vill vi se hur Sverige återigen blir ett föredöme för resten av Europa.”

Bilden i artikeln visar ryggtavlor, inte ansikten, på en polis, och tre asylsökanden. Huvuden och 
underben borta. Mörk, kall bild av ryggtavlor med packning. Artikel utmärks av en märklig 
självgodhet, att Sverige på något sätt är bättre än resten av Europa, ett föredöme. Som om andra 
länders inställning i flyktingfrågan var mindre värd?

16 maj 2016, måndag 24
1: stenkastning är ett samhällsproblem
4: artikel om ”Mahmood, 24, inspirerar andra unga flyktingar”. Bild på leende ung man. ”lärde sig 
språket rekordsnabbt”, arbetar, betalar skatt. 

6: kolumn, Åkestam: tolka utsagor välvilligt, ”Folk missförstår med flit, eller letar efter 
minsta lilla felskrivning eller lucka i resonemanget för att kasta sig över just den detaljen”
22: debattartikel, polis och miljöpartist: stoppa stenkastning mot poliser, minska segregationen.

Artikeln tar inte upp att det är invandrare som kastar sten, även om  man förstår det av kopplingen.

17 maj 2016, tisdag 24
6: Rapportering av polisens kartläggning av sexuella ofredanden. De som skett på festivaler 

”utgör en mycket liten andel av det totala antalet anmälda ofredanden mot personer under
18 år.
I de här sällan förekommande händelserna som skett mer organiserat kan vi se att det 
finns en överrepresentation av nyanlända flyktingungdomar...
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En annan form av sexuella ofredanden som fått mycket medial uppmärksamhet är de som 
skett på badanläggningar. 
Vid drygt hälften av de polisanmälda fallen har det funnits en skäligen misstänkt som i 
majoriteten av fallen varit en asylsökande pojke.”

Observera det försåtliga språket: ”anmälda” ofredanden, och ”under 18 år”. Det är exempel på 
teknikaliteter, små brasklappar för att manipulera läsarens tankar. De sprider förvirring och 
oklarheter om vilka ofredanden som är ”anmälda” eller inte. Genom metoden kan man tolka siffror 
på ofredanden på ett sätt och antalet ”anmälda” ofredanden på ett annat. Lika manipulativ är ordval 
som ”pojke” och poängtering att de ofredanden som kommit med invandringen är ”sällan 
förekommande” och en ”mycket liten andel”. Omskrivningar för att få situationen att verka bättre. 

I artikeln finns inte ett enda förslag på lösningar. Bara sifferexercis om i vilken miljö som 
ofredanden skett. Men det är intressant att Metro faktiskt publicerar sanningen: att de som begår 
sexualbrott i badhus och på festivaler är invandrare. 

Metros upplägg är att först publicera en artikel om problem, sedan publiceras kontra-kolumn av 
Göran Greider, vars avsikt är att dra bort uppmärksamheten från kopplingen till invandrare.

6: kolumn, Greider: Det är ”stökigt” i Sverige pga ”Bråk, bränder ibland gängstrider”, ”Förorten 
demoniseras”, ”Och alla dessa bråk och problem i förorten handlar i grunden inte om invandring 
och flyktingmottagande utan om att klassamhället aldrig på allvar bekämpas... Den mediala 
fixeringen vid etnicitet”. Lösning: mer pengar

Det finns inte ett enda exempel på denna mediala ”fixering” utanför alternativmedia. Greider 
skriver inte att skolorna i dessa områden kostar tre gånger mer än invandrarfria skolor. Ej heller var 
de nya pengarna skall komma ifrån. Det enda Metros kolumnister gör är att kräva mer pengar eller 
fler utredningar. Det påminner lite om Lincolns general McClellan som aldrig uträttade något utom 
att kräva mer män. Oavsett hur många han fick så rörde han sig inte ur fläcken. Han skrev bara en 
gång till till presidenten och krävde ännu fler. Till slut fick han sparken. 

8: Trump ”framhåller svenskar som ett fredligt folk”

18 maj 2016, onsdag 24
4: ny metod om åldersbestämning av flyktingar ännu inte igång. 
6: kolumn, Banke: satir och ironi mot SD, ”skandalernas parti”. ”Svenska väljare tolererar inte 
extremism, amatörism och bristande respekt för media”.

Bankes anklagelse att SD inte har ”respekt för media” tyder på självgodhet och elitism från Banke, 
med tanke på hur hans själv skriver om dem. För övrigt är det inkonsekvent med 26 maj.

23: insändare, sjung på modersmålet för att behålla den ”nationella särarten” på melodifestivalen.

19 maj 2016, torsdag 32
4: EU-kommissionen oroas över Sveriges skuldsättning och bostadsbrist, vilket hindrar ”integrering
av migranter”. ”Andra 'utmaningar' som betonas är de fallande resultaten på utbildningssidan och 
det stora inflödet av flyktingar”.

Underligt med citattecken runt ordet ”utmaning”. Kanske är det svårt att uppfatta sjunkande 
skolresultat som något annat än ett problem, oavsett hur mycket man kallar det något annat. 
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Artikeln är inkompatibel med Tanvir Mansurs kolumn 2015-11-09, där han propsade på att Sverige, 
världens mest skuldsatta land, skulle låna ännu mer pengar till att öka invandringen. 

6: kolumn, Norberg: anti-Trump. Kallar honom ”randskurk”, efter figurer i böcker av författarinnan 
Ayn Rand, denna ”karismatiska och briljanta” kvinna, enligt Norberg. 
12: Norge drar tillbaka uppehållstillstånd från de som lurats om sin nationalitet. 

20 maj 2016, fredag 32 
4: wkd bilaga, om kriminelle rap-sångaren Ken Ring – se Metro 2016-03-31
8: Kolumn, Redar: ”Tjejer, se inte varandra som fiender”. ”Det är ofta vi tjejer, i tidig ålder, som får 
lära oss att vi inte kan umgås i gäng... Istället lär vi oss att se på varandra som konkurrenter. Det 
börjar redan i grundskolan... Vi jämförs i allt vi gör”, Media ”ställt mot varandra”, ”Kvinnliga 
artister, dj:s, idrottare och så vidare”, ”vi lär oss att se varandra som fiender”

Att det behöver sägas säger en del. Vem är det som ”lär oss”? Vad är syftet? Metro raljerar ofta över
konspirationstänkande. Vem ligger bakom det här? Varför låter Metro kolumnister skriva när de 
saknar förmåga att föra sina teser i bevis? Utöver att hänvisa till  ”samhället”.

13: nazistaktioner i Sverige minskar, men finns, bla mot flyktingbarn. 

23 maj 2016, måndag 20
5: få kommuner gör åldersbestämning. 
6: kolumn, Mansur: Turkiet behandlar flyktingar illa, de har ”rättigheter”. 
8: antal flyktingar i världen ökar, ”humanitär hjälp” behövs
18: debattartikel, E N Fritz, kvinna ej ung: exakt samma som tidigare artikel, mot våldtäktsmän. 

24 maj 2016, tisdag 24
4: föräldraprotest i Robbeby, ”flyktingbarn” dela entré med friskola
4: mord på HVB-hem, förövare säger själv han är 15 år, Migrationsverket säger 18. 22-åring 
kvinnlig anställd knivmördad.

6: kolumn, Cissi Wallin: ”jag tränar och äter hyfsat nyttigt”. Men jag visar inte upp det på 
sociala medier134. ”Samhällsklimat” skapar ätstörningar. ””samhällsklimat där allt annat än väldigt 
smala kroppar anses ”ohälsosamt” trots mängder av rön som slår fast att hälsa inte har något med 
smalhet att göra”, det ger en ”skev bild”, Wallin ”drömmer om ett samhällsklimat... avspänt... stävja
den galopperande utvecklingen av ätstörda beteenden som bara kryper ner i åldrarna”

Som alltid utmärks Wallins kolumn av självhävdelse; talar bra om sig själv, kritiserar andra. 
Fokuserar på psykisk ohälsa på grund av sina egna problem. Förklarar att allt är samhällets fel. Allt 
blir bara värre och värre. Det kryper längre ner i åldrarna. Etc. Med tanke på att exakt samma sak 
sades i tv-programmet Barnjournalen på 70-talet kan man undra hur mycket värre det kan bli?

25 maj 2016, onsdag 28
2: Under rubriken ”Politik” står ”Migrationsverket fördelar flyktingar”, enligt nya tvångslagen.

134 Samma sägs på Metro-debatt 2016-02-10: ”Sluta visa magrutorna på sociala medier”, säger Madelinn Fernandez, 
personlig tränare som är ”trött på människor som fiskar efter beröm på sociala medier med bilder av flexade biceps 
och väldefinierade magrutor”. För mig är det omöjligt att förstå hur man kan reta sig på andras beteende på det här 
sättet! Själv blir jag glad över andras framgång. Vare sig det är en som lägger upp en bild på sin nya fina dyra bil, 
eller sina magrutor. Vad kul för dig, tänker jag. Åh, vad ni är duktiga! Oj, vilka föredömen ni är! Hoppas jag själv  
blir smal en dag. Så tänker jag! Men jag är ju inte kvinna i trettioårsåldern. För övrigt råder som vanligt 
inkonsekvens i Metro för på sida två skriver nyhetschefen att hen är för bilder på sånt som är vackert.
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En underlig rubrik. Hittills har alla rubriker i ämnet varit ”Flyktingkrisen”. 

8: kolumn, Lisa Magnusson: det är ”stökigt” i förorterna, ”invandrarfientliga krafter har sin analys 
klar”, ”lista över de mest utsatta platserna som valsar runt i pressen”. Det sker inte alls bara i 
”invandrarslum”. ”Den offentliga bilden är den av en yrkeskriminell mobb som försöker ta över 
hela Sverige”. Ett ”moderat ljushuvud” vill ha utegångsförbud och andra ”fascistiska 
övervakningsprojekt”. Det krävs ”långsiktiga och förebyggande insatserna”. 

Praxis om utegångsförbud finns i USA, men här kallas det ”fascism”. Kolumnen är en kontra-
artikel. Precis som Greider försöker Magnusson ta bort fokus från invandrartäta områden till att få 
det att verka som om upploppen sker lite här och där, även i ”tacosvennigt radhusområde”. Det är  
för att få det att verka som om invandringen inte var problemet. Liksom Greider använder 
Magnusson det inte alltför starka ordet ”stökigt”. Om det var skottlossning, stenkastning, bränder 
och upplopp i Metros företagscafeteria, skulle Magnusson och Greider använda ordet ”stökigt” när 
de ringde polisen och skrek efter hjälp? 

Dessa kontra-artiklar som tar invandrar-förövare i försvar sker enligt samma mall: 1. Det har skett 
”stök” i Sverige före invandringen; 2. Det är samhällets fel; 3: Det behövs mer kunskap (dvs studier
och analyser (uttryckt på annat sätt, de som försvarar invandringen behöver mer pengar så de kan 
fortsätta försvara invandringen än mer intensivt)). 

9: artikel om flyktingar som forslas mellan läger, ”vi behandlas som djur”.

26 maj 2016, torsdag 40
2: stor artikel om partisympatier, MP under fyra procent, extremt lite om att ”Sverigedemokraterna i
toppen” - Jämför framsidan 2016-02-18. En stor del av förstasidan tas upp av extra-stor text som 
lyder ”Yougov: Rekordras för SD i ny mätning”. 
5: första åtal mot terrorresa
6: kolumn, Norberg: mot Trump, patologisk lögnare, rasist, sexist, populist och är mot frihandel.

27 maj 2016, fredag 40
4: ”Sverige skall fortsätta vara ett land som tar emot människor på flykt. Sverige skall fortsätta vara 
en fristad för människor som behöver stöd”.
5: flera asylsökande hotas av vräkning. 
6: Kolumn, Werner: pro källkritik, mot Elisabet Höglund, statistik om mordökning är inte sann. Det 
är dåligt med privat ”kritik mot medierapporteringen”, de är ”oseriösa undersökningar”. ”På olika 
bloggar och sajter påstås att 97 procent saknar förtroende för Aftonbladet, och att 86 procent anser 
att det råder diktatur i Sverige”.
14: artikel om invandrare som lärde sig svenska på åtta månader och arbetat som advokat, 28 år och
med en glad ljus min på bilden.

30 maj 2016, måndag 24
1: svensk åker för att slåss mot IS
2: svensk, Rafael Kardari, åker slåss mot IS.
2: stenkastning mot polis, Gislaved. 
6: artikel om TV-debatt om ”segregation och migration”, MP menar nedskärning skapat förortsbråk
9: många migranter har drunknat i havet. 

22: debattartikel, polisinspektör, vill ha kännbara straff till yrkeskriminella.

31 maj 2016, tisdag 20
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1: om barngiftemål
2: som sid 1, ”Antalet fall av ensamkommande minderåriga som är gifta har ökat”
4: barngiftemål
5: barngiftemål
5: ”ensamkommande unga flyktingar i stödboende” istället för HVB-hem

JUNI (512 s)

1 juni 2016, onsdag 20
1: ”Sverige kan inte bli ett hotell”, lagändring för asylsökanden idag.
1: 2500 döda flyktingar på Medelhavet i år
2: ”De skänker barncyklar till ett asylboende”
2: som sid 1, och att man inte får ersättning eller asylboende om man får avslag
2: Stor artikel med bild på leende ung man i glasögon som ”kämpar för att bli en del av Sverige”, 
från ”första stund har det varit viktigt för honom att integreras i det svenska samhället”, kan tala 
svenska efter fem månader. Bor med syster, svägerska och hennes två barn. Vill inte åka hem för 

”han tycker är alldeles för osäkert för att kunna leva i”, ”man kan inte gör någonting i mitt 
land, det är en diktatur. Jag skulle behövt göra militärtjänst där i två år, men som militär 
har du inga rättigheter. Om du dör kommer ingen att ta reda på varför”

Tråkigt att höra, men det låter knappast som det är överhängande fara för hans liv. Är detta  
tillräckligt asylskäl? Att man ”tycker” att man har det ”osäkert”?

4: fundamentalism ökar på svenska fängelser. 
6: 498 asylsökande av 27 250. 
6: kolumn, Viktor Banke: om oroligheter i förort, ”Husby som har en historia av att förknippas med 
oro, utanförskap och uppror”, ”dessvärre stenkastning och våld mot polis, räddningstjänst och 
ambulanspersonal åter hänt”, ”För att få bukt med problemen behövs kunskap om vilka metoder 
som är effektiva” och ”lyhördhet”. Allianspolitiker besökte platsen, ”en parodi på politiker som 
pratar populistiska”, ””Vi kan inte acceptera att man kastar sten på polisen bara för att man är 
arbetslös”, sa till exempel Jan Björklund (liberalerna, min anm) i en osedvanligt dum kommentar.”, 
”Situationen är komplex”. ”Skärpa straff är bara mer av samma metod som inte visat sig vara 
särskilt effektiv tidigare”. ”det krävs mer”

Banke ger inga svar. Men han använder försåtliga mjukisord som ”dessvärre”. När såg man det 
ordet senast?135 Alltid samma kommentarer från kolumnisterna, det är ”komplex”. Det ”krävs mer”. 
Typ vad? Kunskap? Vad finns det att veta? De angriper samhället och skall stoppas. Hur 
komplicerat kan det vara? Och alltid av Banke: inga skärpta straff. Helst inga alls. Han är alltid på 
de kriminellas och förbrytarnas sida. 

8: allt fler riskerar dö under flykt på Medelhavet
8: I Belgien anses nu huvudduk-förbud ok, pga att det är en religiös symbol. 
18: debattartikel, Anna Ek, ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Adrian M 
Merotta, Refugees welcome Sweden: stoppa vapenexport till diktaturer så ”vi kan vara stolta över 
Sverige som försvarare av fred och mänskliga rättigheter”. Vi vill ha en ”självkritisk diskussion om 
en av grundorsakerna till att människor tvingas fly från första början. Som en av världens största 
vapenexportörer per capita har också Sverige ett medansvar”. Nya asylregler ”minskar 
möjligheterna för människor att söka skydd i vårt land, begränsa möjligheterna till 

135 Svar: på omslaget till Den nakna pistolen 2½ 1991, http://www.hemmakvall.se/den-nakna-pistolen-2-1-2.html
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familjeåterförening och minska framtidshoppet”. Stoppa lag och vapenexport, ”Först då kan vi vara 
stolta över landets solidariska roll i världen som försvarare av fred och mänskliga rättigheter”

Enligt min mening finns det två fenomen som definierar svenskarnas liv: självgodhet och 
undfallenhet. Detta är ingen kontroversiell eller unik syn136. Redan Winston Churchill retade sig på 
dessa två svenska inställningar när Storbritannien ensamt stod emot Nazitysklands hela makt.137 
Svenskarna nöjde sig med att stå utanför, och när det behövdes lät man tyskarna åka genom landet 
och köpa järnmalm. Idag ser vi dessa två nationella karaktärsdrag lysa igenom i varje aspekt av 
samhällsdebatten som berör invandringen. Som i debattartikeln ovan. Men även varje gång 
invandring diskuteras. I Metro och andra massmedia upprepar statsminister Löfvén i princip bara 
samma sak hela tiden: alla måste ta sitt ansvar! Sverige har minsann tagit sitt ”ansvar”. Nu måste 
resten av Europa göra likadant.138 Som om Sverige hade rätt att skriva andra på näsan vad de skall 
ha för invandringspolitik?

Samma gäller insatser som andra länder gör för att skydda sina intressen. Hela tiden återkommer 
svensk kritik mot USA för att de krigar i Irak eller annorstädes. Men inte anser sig svenskarna själva
ha skyldighet att delta i några aktioner för att stoppa terrorn. Israel utsätts för raketbeskjutning 
dagligen av terrorrörelser. Den enda reaktionen i Sverige är att hötta med pekfingret och kritisera. 
Genom dessa aktioner tror sig Sverige kunna slippa attacker mot sig själva. Liksom under andra 
världskriget tror en del att om man bara bugar sig inför våldet och hoten så  kan man komma undan.
Någon annan får ta fajten. Sedan kan man alltid kritisera dem för att de tar till våld. 

Undfallenheten gäller inte bara utrikespolitiken. I Metro anses inget bråk på en flyktingförläggning 
vara tillräcklig orsak för att skicka hem asylsökande. Inte ens mord! Det kallas fel av statsministern 
att ens ha åsikten att i Sverige tar man både män och kvinnor i hand. Eller att man måste ha 
reglementsenlig klädsel vid arbete – är man invandrare så är man undantagen. Vi ser undfallenheten
i varje artikel som beskriver ett problem där invandrare är inblandade. Hela tiden backar Sverige 
och svenskarna i sina värderingar och i sitt levnadssätt, ivrigt understödda av Metro. Den enda 
importerade sedvänjan som inte ens skribenterna på Metro kan acceptera är barnäktenskap.139 Där 
säger till och med Metros skribenter stopp. Trots att de alltid gjort undantag för allt annat 
ickesvenskt beteende.

2 juni 2016, torsdag 32
1: ”Skåla för Sverige på nationaldagen. Vår dryckesexpert har valt ut sex svenska smaker”.
1: sexövergrepp på tysk festival 
4: Rättegång om invandrare som kallas 15-åring och knivmördade personal inleds. 
5: kvinnor utsatta på asylboenden, ministern uppmanar verket att ”kommunicerar vilka värderingar 
det är som gäller”

Hela tiden återkommande prat om värderingar. Antingen är det helt omöjligt för verket att förklara 
vilka dessa värderingar är, eller det saknar förmåga att kommunicera, eller också tar inte mottagarna
till sig värderingarna. Här är ett exempel på vad Banke kallade metod som inte är effektiv. 

136 Samma sak säger Ulf Nilsson i Expressen 2016-06-09, http://www.expressen.se/kronikorer/ulf-nilson/ulf-nilson-
sverige-ar-ett-hogfardigt-litet-land-som-borde-ta-itu-med-sina-probl/. Miljöpartiets språkrörs tal i Almedalen 2016, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6469652. Lena Mellin i Aftonbladet 7 juli 2016, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article23135402.ab. Göteborgsposten 11 juli 2016, s 8.

137 Nordin Winston, s 274. Johan Norbergs kolumn i Metro 2016-06-23 instämmer.
138 Tex i Metro 2015-11-11,25; 2015-12-18; 2016-03-18. Ett oerhört fånigt utslag av den svenska självgodheten var när

svensk media kritiserade den danska drottningen för att hon rökte. Budskapet var ”Vår drottning är bättre än er. Hon 
röker minsann inte! Å skulle hon göra det så gör hon det i smyg”. Exemplen kan mångfaldigas. 

139 Metro 2016-02-16,17; 2016-03-08, 22
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14: Nya sexövergrepp på tysk festival, liknar Köln. Tre gripna. ”okända” gärningsmän

Artikel nämner inte att förövarna i Köln var invandrare. Eller etnicitet på de nya. 

21: Alkoholtips, ”6 drycker som är perfekta för nationaldagen. Vad är det som gör en dryck svensk? 
Är det för att den är tillverkad i Sverige, är det för att de som gör den är svenskar eller är det för att 
det är en traditionell svensk dryck. Den här veckan tipsar jag om mer eller mindre svenska drycker 
för att fira vår nationaldag”

Inkompatibelt med Cissi Wallins tidigare förnekande av nationaldagsfirandet (2016-03-01) . Hur 
kan man förresten definiera svenska drycker, när man inte kan definiera svenskhet? Hur kan det 
finnas svenska smaker? 

30: debattartikel, två äldre kvinnor KD, vill  ha lag mot barnäktenskap.

3 juni 2016, fredag 32
2: man dömd för terrorbrott, blivit radikaliserad
4: nationaldag i Slottsskogen, fira ”3700 nya svenskar”
5: skattepengar i Skåne ges till omskärelse. 
6: kolumn, Redar: klagan över hårdare tag mot ”de 'laglösa' områdena i Sverige”, de är ”utsatta”.  
Skribent Ann Heberlein tycker Redar, en ”rasifierad brud från förorten”, tar hennes jobb. Fel, ty få 
invandrare i media; ”någon tycker att man endast fått (sitt jobb) på grund av ens ursprung”. 
25: insändare: Bertil, som är pro invandrare, säger ”Vi lever idag i ett samhälle med många samlade
från olika länder, och det gäller att visa hänsyn mot varandra”

7 juni 2016, tisdag 28
4: Moderater vill ha lovskola, även för nyanlända, minska risk utanförskap. 600 miljoner kronor
5: Ramadan ger samhörighet.
6: ”Nya medborgare välkomnades”, medborgarskapsceremonier, bla prinsessan Victoria deltagit.
6: HVB-hem för ”ensamkommande flyktingbarn” satts i brand
6: kolumn, Cissi Wallin: skriver om sin egen psykiska ohälsa och att alla är hycklare, men ”man” 
erkänner inte sitt hyckleri. Alla är ”äckliga” för de söker bara ”Jakten på ett utåt sett jävla lyckat” 
liv. ”Att vi inte skäms mer över oss själva är ett mindre mysterium”. Vi säger inte ifrån när ”någon 
annan blir utsatt för rasism”, ”Du gör det hela tiden. Lever inte som du lär”

26: debattartikel, skriven av man, medelålders, handlar om skatter, mannen är ekonom. 

Första gången i denna undersökningsperiod, över sju månader, som en ekonom får uttala sig.

8 juni, 2016, onsdag 24
5: Flyktinghantering i höstas skall utredas, Ygeman säger ”Sverige klarade utmaningen bra”.
6: kolumn, Lisa Magnusson: Alla gillar Zlatan pga att han är ”förortskille” som gått från ”från noll 
till allt”. Finns med ”i min sambos Svenska för invandrare-lärobok”. Men nu har han varit hånfull 
mot kvinnlig fotboll. ”Underhunden”... ”slår nedåt, från en maktposition”. Slutsats: fy för Zlatan.

Moralen är att underhund har rätt. Den som är svag har rätt mot den som är stark. Det finns inget 
objektivt rätt eller fel. Inget man kan mäta och väga. Bara bedöma maktstrukturer. Men vad händer 
om det faktiskt är så att den rike och mäktige har rätt och den fattige och maktlöse har fel? För att 
göra en Biblisk parallell. Om lille svage David alltid har rätt mot store starke Goliat, vem skyddar 
ännu svagare Uriel från David när han är kung? Så länge Zlatan är invandrare så har han rätt. När 
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han uttalar sig negativt om kvinnlig fotboll så har han helt plötsligt fel. 

Kanske har vi här en förklaring på varför det finns så lite naturvetenskap i Metro. Åsikten att 
människan med sina ofullständiga sinnen tar in intryck och erfarenheter, mäter och väger dem, och 
sedan bearbetar dem med förnuftet för att nå en högre sannolik kunskap är vetenskapens signum. I 
Metro gäller att man har rätt genom sin egenskap att tillhöra en ”utsatt” grupp. Det behövs inga 
bevis eller vittnen. Så fungerar inte vetenskap. Ilskan mot politiska motståndare som genomsyrar 
Metro beror antagligen på att dessa inte delar Metros moraliska syn på rätt eller fel, alltså att 
maktposition avgör sanningen, utan att man kan avgöra vad som är rätt eller fel genom bevis.

10: många har dött på Medelhavet
22: debattartikel, generalsekreterare Röda korset: mot nya asyllagen, ”Det innebär att vårt land inte 
längre kommer att vara en självklar fristad för de människor som har behov av skydd”. 

9 juni 2016, torsdag 28
2: Stor artikel med bild, ”Kom till Sverige förra året – nu har hon jobb”. Sverige är bättre ”på att 
integrera invandrare på arbetsmarknaden” än andra länder. 

”arbetslösheten bland utrikes födda är fortfarande hög och högre än för infödda svenskar 
och skillnaden lär öka. Utmaningarna är stora och framåt 2018 kommer arbetslösheten att 
öka markant när fjolårets stora flyktingvåg ska söka sig ut på arbetsmarknaden”

Artikel medger att arbetslösheten kommer att öka på grund av invandringen. Samtidigt försöker 
den dölja detta genom positiv rubrik, bild med leende invandrare och positiva beskrivningar. 

4: ”Bet polis – friad för.. traumatiska våldsupplevelser i sitt hemland, dåliga erfarenheter av poliser”
11: ölsorter till EM, bla en ”multikulturell”
25: Västtrafik stödjer pride-festival, ”mångfald och tolerans”

10 juni 2016, fredag 32
2: ”Alexandra: ”Det finns en mångfald av kroppar, men man ser bara de smala. Jag vill att 

alla kroppar skall vara felfria och fina”, vissa tränar så hårt att ”De kan inte njuta av livet”.

Hyckleriet är skrattretande – på motsatt sida finns en smal vacker blond modell i bikini-reklam140

4: om könsstympning
4: Id-kontroller från Danmark förlängs till 4 november. 
6: kolumn, Werner: mot konspirationsteorier, ”Även media har ett ansvar”, ”Normalt ser man det 
som att allt har två sidor, men i fråga om medicin finns det ofta en objektiv sanning”

Själva har Metro inga problem med att tillskriva avsikter. Samtidigt skriver de att det är fel med att 
uppfinna konspirationsidéer. Metro tar inget eget ansvar. Tydligen är det så enligt Metro att frågan 
om invandring inte heller har två sidor. 

15: ”Friskolor öppnas i invandrartäta orter”, kan vara för att man ”vill göra skillnad”
17: Jesper tog liftare till Sverige utan pass, döms för människosmuggling. 
18: EU är oroade över farliga vägar för flyktingar. 

140 Liksom alla andra bilder på modeller, tex 2015-12-23, s 16-17; 2016-02-10, s 8-9; 2016-05-02. De är smala som 
stickor, närmast anorektiska. Det finns tjogtals med liknande bilder i undersökningsperioden.
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13 juni 2016, måndag 26
2: Orlando-mördare var IS.
8: kolumn, Carl Reinholdtzon Belfrage: Röstar inte, är inte fackligt aktiv, för ”jag tror en välblandad
fruktsallad har större påverkan än debatter och ledarsidor”. Inser ”det faktum att livet i allmänhet är 
ganska meningslöst”. Skriver nu ”Tackbrev till den lilla människan”. De som köar; de som 

”arbetar och gör rätt för sig... Alla ni som fortsätter rösta på lögnaktiga politiker, fortsätter 
tro på korrupta fackförbund, fortsätter söka tröst i en skenhelig kyrka och med vimplar 
fortsätter att gratulera ett girigt kungahus på bemärkelsedagar. Varje dag ikläder ni er 
frivilligt rollen som glada slavar i det korrupta samhället. Och det är så förbluffande 
charmigt att observera er”. 

Ehuru anti-monarkistisk så är Belfrages kolumn en frisk fläkt. Cynisk och underhållande. Lustigt att
en så negativ syn på möjligheter att påverka samhället kommer från den största dagstidningen i 
Sverige. Belfrage är unik i Metros artikellandskap. Fast man undrar var han får hyrespengar ifrån? 
Svaret är nog från den lilla människan han hånar i sin kolumn, med cynism och sarkasm. 

16: debattartikel, ung mörk man, student, samhället uppfostrar män att vara arga och våldsamma. 

14 juni 2016, tisdag 20
1: Orlandoskjutning, var riktad mot homosexuella

5: terrormisstänkt gripen på väg till Irak
6: kolumn, Greider, mot Trump och ”fria vapenlagar” gör det ”förskräckande lätt” fixa vapen.

15 juni 2016, onsdag 20
2: London förbjuder ”annonsering som kan bidra till en negativ kroppsuppfattning”, ”All 

reklam som kan bidra till ohälsosamma kroppsideal”.  Bild från Protein World, visar flicka i gul 
bikini och perfekt kropp. 

(för en gång skull bryter jag kronologin och tar upp debattsidan direkt efter denna artikel) 
18: debattartiklar, Gudrun Schyman. FI: förbjud kroppshets-reklam, ”social och kulturella 
beteendemönster” skall ändras, sexism i reklam befäster ”könsnormer och maktordningar i 
samhället”. Henrik Edin, ordf Liberala ungdomsförbundet: politiker skall inte styra över reklamen

Under rubriken ”Mode” på sid 10 visar Metro upp en oerhört vacker, smal, slank modell, Annabelle 
Fleur.  Hela tidningen utmärks av ett dubbeltänk som skulle förvåna George Orwell.

4: Regeringens flyktingförslag fick nej.
4: terroråtalad friad
6: kolumn, Banke: Är mot nya lagen om hårdare flyktinglag. Man pratar bara om hur ”Sverige bäst 
kunde skyddas. Till hur ingångslöner, tillit och trygghet kunde skyddas”, man glömde 
”invandrarna”. ”Trygghetslängtande människor” blir otrygga. Skilja familjemedlemmar åt inte bra. 
”Sverige tog emot oerhört många människor i höstas”. ”humanitära visum”, ”skyddsbehövande”

Tror det är första gången Banke använder ordet ”invandrarna”. Annars används genomgående ordet 
”flyktingar” eller ”asylsökande”. Retoriken utmärks av upprepningar, ”På tisdag ska”... (upprepas 
som stycke-introduktion tre gånger efter varandra). Att ens prata om hur Sverige kan förändras pga 
invandringen eller medge problem invandringen för med sig är enligt Banke förkastligt. 

16 juni 2016, torsdag 28
1: Bild med leende invandrare som är tacksam över komma till Sverige och nu tagit studenten. 
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2: Jimmie Åkesson får ej delta i prideparad pga fel värdegrund
5: ”Metro är Sveriges största tidning”. ”över en miljon läsare i hela landet varje dag”. Över 400 000 
fler än näst största, DN. 
6: kolumn, Norberg: ett problem är att många muslimer i Europa är homofober, ”unkna kultur”.
27: insändare, som sid 1. 
27: insändare: Migrationsverket har dålig kontakt

17 juni 2016, fredag 30
1: ”mannen bakom sommarvisan var flykting”
4: falsk bild ”som påstås föreställa en svensk flicka som våldtagits av flyktingar” cirkulerar. 
6: kolumn, Redar: som sid 1. Mot ny hårdare flyktinglag.
12: larm i Frankrike om flyktingbarn tvingas till sexarbete.

20 juni 2016, måndag 20
1: helsida med bild. Nyanlända, ”Byråkrati i vägen för sommarjobb”. Glada unga män.
4: Svårt att få jobb för asylsökande och nyanlända, de vill jobba. 
8: kolumn, Mansur: ställ inte ”utsatta grupper mot varandra”, muslimer mot homosexuella. 

Mansurs klagan är en kontra-kolumn mot Norbergs från den 16 juni, som var mot ”unkna” 
homofobiska värderingar inom islam.

8: professor är mot Storbritanniens utträde ur EU pga flyktingkrisen, ”bara lösas genom samarbete”
19: insändare tackar för insändare 16/6, ”ansvar att välkomna (alla) som behöver en fristad”

21 juni 2016, tisdag 20
1: första åtal i Sverige om tvångsgifte
4: som sid 1
4: ”Asylregler. Kritiserad lag väntas klubbas igenom”. Migration skall ej vara ”kravlös” (M), MP 
vill ha tillbaka den ”gamla 'humana flyktingpolitiken'”
4: bild på poliser, ryggtavlor, mörk, hotfullt.
6: ”65 miljoner på flykt – många barn”
19: insändare, Anonym: sluta frågar var jag kommer ifrån pga hud och hår, ”Jag är född i Sverige. 
Jag pratas svenska, Jag klär mig svenskt. Jag äter svensk mat. Jag beter mig svenskt”

Även om Metro förnekar att det finns svenskt beteende eller att klä sig svenskt. 

22 juni 2016, onsdag 36
1: Hårdare asylregler klara, ”De ser oss som siffror”
1: ”Nekades jobb – på grund av sin slöja”
2: som sid 1, Samer som är ”utbildad civilingenjör och skribent” och 29 år, bär glasögon, ler mot 
kameran, säger  att permanenta uppehållstillstånd istället för tillfälliga har gjort Sverige ”unikt”. Nu 
kommer färre hit.  En svart dag. Migrationsminister Johansson säger 

”Även om vi har världens bästa mottagningssystem så har vi ju inte ens vi något trollspö 
som gör att vi på kort tid kan trolla fram hundratusentals bostäder, tiotusentals lärare och 
socialsekreterare och hundratals skolor. Det finns rent fysiska begränsningar för hur många
vi kan ta emot” (sic extra ”vi”)

Observera att vi får inget svar från Samer. Utsagan är inkonsekvent med kolumnen av Lisa 
Magnusson som följer nedan.
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8: som sid 1, nekades jobb pga slöja, ”Man dömer mig”.
8: kolumn, Lisa Magnusson: Syrierna har det illa. Först hade de en tyrann, sedan IS, sedan FN 
under tyrannens vänners kontroll. EU är nu ”mur mot omvärlden”, Sverige röstar för hårdare regler. 

”detta är inte 'goda' människors verk. Det är grymhet. Och den grymheten kommer att 
påverka hela Sveriges framtid. För det är ett recept på utanförskap vi just nu kokar ihop. 
De flesta flyktingar är män... Kvinnorna och barnen är kvar ute i kriget”. (Många talar om 
folkhemmet, men) ”Vad är den drömmen värld... som bokstavligen kräver människoliv”

Inkonsekvent med migrationsministern kommentar. Magnusson ger inga svar på var resurserna skall
komma ifrån. Inte heller föreslår hon lösningen att stoppa invandringen. Inte heller har hon en åsikt 
om fegheten att lämna sina familjer bakom sig och sätta sig själv i säkerhet. Under finska 
vinterkriget kom det kvinnor och barn till Sverige. Männen åkte till fronten för att försvara sitt 
fosterland. Om nu Magnusson är mot tyranner och terrorrörelser borde hon vara den första att kräva
att dessa män borde skickas tillbaka för att kämpa. Men underligast är ändå Magnussons 
verklighetsuppfattning och hur hon kombinerar den med sina värderingar: Att medge att man inte 
kan trolla fram resurser är enligt Lisa Magnusson ”grymhet”. 

11: mot barnäktenskap

23 juni 2016, torsdag 28
5: fler ”svenskar” gripits i Turkiet misstänkta för terrorbrott
6: kolumn, Norberg: ”EU och britterna behöver varandra”, om EU spricker är det ”katastrof för 
Europa”. England ofta kämpat mot dominerings-försök, andra ”anpassa sig”. ”Alla vekar oroliga 
över det mansöverskott som migrationen leder till... Ändå röstar riksdagen för att göra det svårare 
för kvinnor att återförenas med sina män som kommit hit”

Inte heller hos Norberg får vi höra någon kritik om fegheten i att lämna familjer bakom sig. Eller att
en alternativ lösning på återföreningen är att skicka hem dem. 

12: ”Metrojobb”, Får man ställa språkkrav? Ja, om det kan motiveras, ibland är det rimligt, tex i 
vården ”att ställa krav på goda kunskaper i svenska”

Underligt att ingen sagt det tidigare. Det enda vi hört är att det är viktigt att få ut nyanlända i arbete.
Oavsett vilka konsekvenser det har att de inte pratar svenska. Tex klassen från 29 mars, där ”bara en
av de 22” pratar svenska hemma (s 8). Det torde ju ge dåliga resultat på kunskapsinlärningen, men 
det tar Metro inte upp. 

25: ”Nääs är en av de platser där du kan fira midsommar på klassiskt svenskt vis”
Vad det nu är. Det finns ju inget svenskt enligt Metro. 

26: debattartikel, Jimmie Åkesson, SD: rösta i Sverige om EU.

27 juni 2016, måndag 24
2: risk för terrordåd i Europa minskar inte pga terrorister som reser till IS
5: mord på asylboende

28 juni 2016, tisdag 20
6: kolumn, Greider: Brexit sparkar uppåt men det ”riktats mot invandrare och flyktingar på det mest
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avskyvärda sätt”. Arbetarklassen känner sig övergiven av Labour, och uppvaktas av högerpopulism.
EU har misslyckats där den behövs som allra mest, flyktingfrågan.
8: Portugal kontaktade Sverige och erbjöd sig ta emot flyktingar, få kom, pga de ”vet lite om 
landet”, Portugal ser dem som möjlighet inte en börda. 

Kanske flyktingar inte vill till Portugal då de inte har lika generösa bidrag som Nordeuropa?

29 juni 2016, onsdag 20
5: terrordömd överklagar
5: nästan var sjätte ”svensk” som stridit för IS har stupat
5: Ny poliskampanj mot tafsande, ”Många inser nog inte att det här är ett brott”
6: kolumn, Banke: ”Rasa inte mot rättsväsendet” även om 33-årig man dödade och släpptes, fyra 
unga män friade för våldtäkt, IS-jihadist kommer undan utvisning genom att söka asyl. 
”Rättsväsendet är ett komplext system av folkvilja som möter principer som krockar med principer 
som möter rättigheter som ställs mot andra rättigheter”. ”Och att en domstol inte främst skipar 
rättvisa, utan prövar bevisning”. 

Mörkande av etnicitet i samtliga tre fall. Som vanligt tar Banke parti för de kriminella invandrarna. 
Han kunde kommit med konkreta förslag för att skydda de svenskar som betalat hans utbildning till 
jurist. Tex att misstänkta jihadister inte har rätt att söka asyl förrän deras status som terrorister 
utretts. Han vill inte ha ett säkert samhälle eller ett rättssamhälle. Han vill ta parti för invandrare pga
deras status som ”utsatt” grupp. Oavsett konsekvenser.

14: Bråvalla-festival, pga sextrakasserier på WeAre Sthlm ”diskuteras” tryggheten på festivalen.
18: debattartikel, Louise Meiher, MUF: ”Svensk lag skall gälla alla”, lagen måste ändras så inte 
barn bor med vuxna makar på asylboenden, ”sluta erkänna utländska barnäktenskap”, ”Att ta 
hänsyn till andra kulturer i en kompromisslös fråga som barnäktenskap är inte värdigt ett modernt 
och jämställt land som Sverige”.

Självgodheten lyser igenom i artikeln. Svensk kultur är bäst. Vi är modernare och jämställdare än de
där andra primitiva efterblivna kulturerna. Undfallenhet saknas, men barnäktenskap är ju också det 
enda fenomenet invandringen fört med sig som inte ens Metro kan ta parti för. 

30 juni 2016, torsdag 24
1: Bråvallafestivalen ”tvingats anpassa arrangemanget efter tidigare års sexövergrepp” 
4: som sid 1. 
5: Rubrik ”Integration”, inte ”Flyktingkrisen”. Den ”ideella stiftelsen Reach for change som Metro 
varit med och grundat”, ”stötta och bygga upp olika integrationsprojekt”, ”Det stora antalet 
ensamkommande barn och unga är en historisk möjlighet för Sverige”. 

Ett nytt ord. ”Möjlighet” istället för ”utmaning” Även rubriken visar på en ny fas i hanteringen av 
invandringen. Metros självgodhet lyser igenom i artikeln när de berömmer sina egna projekt. 

JULI (100 s)

1 juli 2016, fredag 20
6: kolumn, Redar: den som inte högt kritiserar rasism bidrar till den. 
8: Danska smyckeslagen, 100 000 kronor beslagtagna. 
13: Serie, Lilla Berlin: På festival; man känner frihet, kvinna tänker oroligt på våldtäktsrisk. 
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Mörkande. Hon borde vara orolig om hon ser ensamkommande flyktingbarn

14: debattartikel, svart man som är ”trött” på mycket. Han upprepar uttrycket 28 gånger. Bla är han 
trött på att ses som kriminell, eller att ”olika etniska bakgrunder blir sedda som en homogen grupp”,
och att bli ”exotiferad”.
15: insändare, flytta Almedalsveckan till Rinkeby
15: insändare, EU har gjort lite ”för de svaga i samhället”

4 juli 2016, måndag 16
1: Annie Lööf vill ha ny samtyckeslag
1: ”kritik mot festivalerna ökar efter övergreppen”
1: ”Vi måste visa att vi tror på förortsbarnen”
1: Bild med två leende, glasögonprydda blonda unga kvinnor som enligt rubriken ”Ger handfasta 
råd. 'Mötet mellan människor är superviktigt'”. De har ”skrivit en instruktionsbok för hur man som 
etablerad kan hjälpa nyanlända i Sverige”
2: om sexövergrepp på festivaler (etnicitet nämns ej)
2: apropå förslag om att flytta Almedalsveckan till Rinkeby, flytta till Rosengård i Malmö istället, 
”om nu någon vågar åka dit utav våra kära politiker”. 
4: ”Fartyg redo att ta emot flyktingar”
4: ”Lööf rasande efter festivalövergrepp” (etnicitet nämns ej)
4: om bok om integration från s 1, ”Vilja förlag”, med ”uppmaningar” och påpekar att ”Integration 
får inte vara en envägsprocess, alla måste ta ansvar för att skapa ett öppet samhälle”

Tydligen har de invandrare som begår sexuella trakasserier på festivaler inte exkluderat sig från 
processen. Som alltid i Metro gäller att det inte finns någon form av beteende som diskvalificerar en
invandrare från att vara välkomna i Sverige. Artikeln talar om tvåvägsprocess, men i verkligheten 
lägger den över allt ansvar på svenskarnas bemötande - liksom alla liknande artiklar i Metro.

6: kolumn av Mansur: ”ursprung i Bangladesh”, förortsbarn får höra att de inte kan bli nåt, 
”Samtidigt skriver tidningarna bara om hur deras områden är 'kriminella'. Självklart påverkas deras 
självkänsla”. ”De flesta journalister kommer från den vita medelklassen”, ”Att ha vuxit upp i en 
förort är alltså en kompetens som allt för många underskattar”. Mansur passar på att hylla sin 
kollega Evyn Redar. Också invandrare. 

6: Mansur kritiserar rika för de gömmer skattepengar utomlands

14: debattartikel om våldtäkter, ung kvinna skriver att män borde tala om känslor

5 juli 2016, tisdag 16
1: helsida om vad som händer efter sexuella övergrepp
2: som sid 1, och Cissi Wallin är en av dem som utsatts för sexuella övergrepp
4: artikel om fem sexualbrott, bla Elisabeth Massi Fritz uttalar sig, bla färja i mars, Tensta 2013.

De som uttalar sig i Metro återkommer hela tiden, tex Fritz ovan har återkommit med två likadana 
debattartiklar i ämnet sexuella trakasserier samt som expertvittne (2016-03-09, 23-5, 15-01). Hela 
numret är ett kontra-nummer om de pågående sexuella trakasserier som invandrare utsätter svenska 
kvinnor för. Trots flera artiklar, kolumn och insändare tar ingen upp etnicitet som faktor. Åter måste 
vi hålla i minnet att Metro inte anser att de mörkar, dvs. ”systematiskt och av politiska skäl väljer att
inte rapportera vissa fakta”. De tar inte med vad som inte är relevant. Och de tar sig rätten att själva 
besluta åt svenska folket vad de skall veta och inte. Enligt Metro är tanken på att ta upp etnicitet en 
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fixering och diskriminering, inte en åtgärd för att minska brottslighet. De etablerade journalisterna 
anser sig även veta att de som anser etnicitet relevant skulle inte ge med sig oavsett om statistiken 
visade en klar underrepresentation:

”Endast i en total utopi, där inte en enda invandrare begår ett enda brott, kommer 
fixeringen vid dem och diskrimineringen mot dem att upphöra... Problemet ligger inte hos 
den utsatta (min understrykning, medvetet använd känslomässigt ord) minoriteten ifråga, 
utan hos de främlingsfientliga... Så länge det finns invandrare i landet, finns det 
syndabockar att utnyttja för (egen) vinning”141.

Inte nog med att journalister tillskriver avsikter. De tar sig också för att i förväg tala om hur 
politiska motståndare skulle reagera inför fenomen. Om alltså en person anser att USA:s liberala 
vapenlagar har en koppling till alla skjutningar på skolor och gator, och man inte vill ha en liknande
situation i Sverige, anser sig journalister ha rätten att säga:

”Endast i en total utopi, där inte en enda vapenägare begår ett enda brott, kommer 
fixeringen vid dem och diskrimineringen mot dem att upphöra... Problemet ligger inte hos 
den utsatta minoriteten ifråga, utan hos vapen-motståndarna... Så länge det finns 
vapenägare i landet, finns det syndabockar att utnyttja för (egen) vinning”

5: om sexualbrott och nya lagar
6: artikel om sexualbrott och rättegång; kolumn av Julia Skott, skoja inte om våldtäkt etc.
13: serie av Marie Tillman, text ”Nu har det skett en sån där jävla stenkastning igen”, kvinnofigur 
bakom soffa ”Kan du inte bara sluta?” (koppling till samhällsproblem okänd för mig)

14: debattartikel, två kvinnor om män måste ”stå upp för era systrar”

15: insändare, skapa lugn i skolan genom ”ordningsvakter, psykologer och trygghetsskapande 
extraföräldrar”142

6 juli 2016, onsdag 16
1: två artiklar om sexuella övergrepp
2: justitieministern uttalar sig om sexualbrott
4: inrikesministern uttalar sig om sexualbrott

5: fler och fler svenskar lever i fattigdom, nu 15%
6: kolumn, Magnusson, våldtäkter
12: Peace and love festivalen tar bort otrygga platser
12: Artisten Naomi Pilgrim hoppar av Socialdemokraterna i Almedalen pga deras flyktingpolitik

7 juli 2016, torsdag 16
1: ”Konflikt om betalning för stoppat asylfartyg”

1: om varför man blir självmordsbombare
4: Om planerat flyktingboende på fartyg. Stoppas. Överklagas
4: Sexuell trakasseri mot kvinna
4: ”Ändrade sig. Polisen JK-anmäls för formulering”. Värmlandspolisen anmäls av privatperson 
pga skrivit ””ensamkommande barn” skyldiga till sexuella övergrepp i Karlstad i helgen. 

141 Bjurwald, Skrivbordskrigarna, s 243
142 Som fd lärare med femton års erfarenhet från svensk skola kan jag intyga att praktiskt taget alla problem i skolan 

begås av invandrare. Denna insändare måste därför också ses som ett mörkande, eftersom problemen i skolan kunde 
lösas genom att helt enkelt skicka hem dem. 
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”Polisen tog i måndags tillbaka uppgifterna och ändrade på sin hemsida. - Jag har ingen 
förklaring till varför det skrevs på det sättet, normalt sett försöker vi vara så 
generaliserande och svepande som möjligt, sade (lokal polischef)”

Om inte attityden i denna händelse är mörkande, vet jag inte vad som är mörkande.

13: serie, Granqvist bildande, cirkelstatistik om inlägg från män på sociala medier, de flesta 
påminner om att ”inte alla män våldtar” (jämför 2016-01-15)

8 juli 2016, fredag 16
1: framsida om myter, bla kallas det myt att 

”Sverige är särskilt utsatt för våldtäkter”. Förklaring enligt Metro: ”Sverige sticker ut i 
världen med sina höga våldtäktssiffror. Men många länder är dåliga på att redovisa 
våldtäktsbrott, har andra definitioner eller har lägre anmälningsgrad, vilket gör att det är 
svårt att jämföra siffror länder emellan”

Exakt samma sak som sagts tidigare i Metro apropå varje våldtäktsvåg skapad av invandrare.143

2: kolumn, Werner: solskenshistorier om ”ensamkommande flyktingbarn” som lär sig läsa mm
5: åklagare yrkar på fem års för tvångsäktenskap i Afghanistan
6: SD vill kunna införa undantagstillstånd. Inrikesministern säger poliser är nöjda med de åtgärder 
som finns, ”fler poliser närmare medborgarna, med rätt utrustning, som är lösningen”
6: våldtäktsman dömd. Riksåklagaren talar om ökning på festivaler
8: ”Kulturkalaset överväger killfria zoner”

Sommaruppehåll till 11 augusti

143 För övrig kan följande sägas: ”Varje gång någon säger ”men”, vet man att allt som kom före är skitsnack” - Gary 
Busey.
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3. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

1. Tabeller med statistik enligt frågeställningarna
2. Metros presentation av argument 
3. Metros bemötande av meningsmotståndare
4. Slutsatser

1. Tabeller med statistik enligt frågeställningarna

Hur förhåller sig antalet artiklar med olika ståndpunkter i Metros nyhetsrapportering under 
perioden november 2015 och juli 2016 med avseende på (källa: se bilaga 2):

◦ Invandringspositiva sidans argument för  invandring respektive
◦ Invandringspositiva sidans argument mot de som är motståndare till invandring samt
◦ Den invandringskritiska sidans argument för att ha en låg eller ingen invandring resp
◦ Den invandringskritiska sidans argument mot de som förespråkar en generös invandring

Invandringspositiva sidan = 76% Invandringskritiska sidan = 24%

För (egna sidan) Mot (andra sidan) För (egna sidan) Mot (andra sidan)

53% 23% 18% 6%

Exempel på argument för den första kolumnen är att Sverige tjänar på invandring. Även om det 
mest förekommande argumentet är allas rätt. Exempel på argument i kolumn två är att folks oro för 
invandringens konsekvenser bara är påhittad. Det mest förekommande argumentet är skällsord. 

Exempel på kolumn tre skulle kunna vara att vi svenskar av sajten BeautifulPeople.com, som jobbar
med ”Online dating for beautiful people only”144 utsetts, ”unsuprisingly”, som de själva säger, till 
det vackraste folket i världen. Att släppa in invandrare borde alltså ge ett negativt resultat på vårt 
utseende. Vilket är dåligt om Khalil Gibran har rätt när han säger att ”Vi lever endast för att 
upptäcka skönhet. All annat är en form av väntan”145 Exempel på kolumn fyra skulle kunna vara att 
den ökning av framför allt sexuella brott som invandring från muslimska länder fört med sig 
omöjligt kan vara resultat av socialkonstruktivism, då den ser likadan ut i hela Europa, och 
invandring från andra delar av världen (asiater eller amerikaner) inte ger samma situation. Som vi 
ser är den sortens argument nästan icke-existerande i Metro. Motargumenten överväger med 20:1.

Innehåller Metro under den undersökta tidsperioden någon annan förklaringsmodell på händelser 
än hänvisning till sociala och ekonomiska samhällsstrukturer?

Socioekonomisk förklaringsmodell Annan förklaringsmodell

41 4

Svaret är ja. Men övervikten av artiklar som hänvisar till sociala och ekonomiska förklaringar till 
samhällsfenomen är förkrossande. De enda som kritiserar den socio-ekonomiska 
förklaringsmodellen i Metro är ett fåtal liberaler och feminister som hänvisar till kultur eller helt 
enkelt personligt ansvar. Den amerikanske psykologen Steven Pinker menar att det finns (bla) två 
dogmer som utgör den dominerande synen på mänsklig natur i intellektuellt liv: Att människan föds

144 https://www.beautifulpeople.com/en-SE , https://www.youtube.com/watch?v=rUaFPesQfZk
145 http://www.goodreads.com/quotes/550333-we-live-only-to-discover-beauty-all-else-is-a
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som ett tomt blad och att människan föds god och förstörs av samhället.146 Dessa dogmer är helt 
dominerande i Metro. Det finns en vetenskaplig dogm kallad falsifierbarhet. Den ”innebär att det 
måste finnas ett logiskt observationspåstående som är oförenligt med hypotesen”.147 En lära som 
förklarar allt, förklarar ingenting. Socialkonstruktivism kan aldrig falsifieras. Social-
konstruktivistisk slantsingling har följande regler: ”blir det klave så vinner jag, blir det krona så 
förlorar du, och stannar den på högkant så tolkar vi det som att jag vunnit”.  Utöver att ge en viss 
människosyn ger socialkonstruktivism tre andra slutsatser som definierar innehållet i Metro. De är:

1. Resurser är oändliga
Eftersom verkligheten är en social konstruktion finns inget sådant som att ”pengarna kan ta 
slut” eller resurserna tryter. Genom vilja kan politiker lösa problem oavsett de fysiska eller 
naturvetenskapliga omständigheterna.148 Det är ett återkommande tema hos Metros 
skribenter. Genom att ”uppfatta” en situation som en ”utmaning” istället för ett problem är 
det inte ett problem längre. Troligen är denna inställning orsaken till att Metro innehåller så 
få artiklar om vetenskaplig metodik, ekonomi, biologi, genetik och naturvetenskap. 

2. Resurser behöver inte skapas för att nyttjas
Utanför Metro anses det allmänt att man måste baka en kaka för att kunna äta en kaka. Så 
inte i Metro. Samtliga artiklar som berör resurser och tilldelning utgår från att resurser helt 
enkelt finns utan att de behöver produceras. Man behöver inte ens trolla fram dem som  
Harry Potter med sin trollstav. De finns av sig själv: mat, bostäder, daghem, arbete, osv. Det 
enda man behöver göra för att få ta del av en resurs är att uttala sin rätt till resursen ifråga. 

3. Anti-förtjänst moral
Den enda moraliskt godtagbara uppfattningen är att alla skall få utan att behöva göra eller ge
något i utbyte. Tanken att behöva förtjäna någonting för att få det är moraliskt förkastlig. 
God är att ge till den som inte förtjänat. Att ge till den som förtjänat är en sorts ”plus-minus 
noll”-situation. Metros skribenter och redaktion anser att ju mindre någon förtjänar något, 
desto mer gott är det att ge till dem, exv medborgarskap. 

Det är svårt att bemöta Metros argument. Hur bemöter man en massmedial tidning vilken 
presenterar sig som en ”opolitisk nyhetstidning” och som inte tror att pengar kan ta slut? Eller att 
man kan önska fram resurser? Eller att en åttioåring som arbetat hela sitt liv har mindre rätt till en 
tryggad ålderdom, än välfärd åt en nyanländ 45-åring som låtsas att han är minderårig, och det 
första han gör på svenskt territorium är att våldta ett barn? 
Ändå är det detta Metro säger till det svenska folket. 

2. Metros presentation av argument

Metro kallar sig en ”enligt egen uppgift opolitisk nyhetstidning”, men är i verkligheten en 
invandringspositiv tidning. Den har två syften i invandringsfrågan.

1. att skapa ett positivt åsiktsklimat för invandring och flyktingmottagning
2. att aktivt förneka kopplingar mellan negativa fenomen i samhället och invandring. 

146 https://sv.wikipedia.org/wiki/Ett_oskrivet_blad_(bok_av_Pinker). Dogm tre är dualism, åtskilja ande och kropp.
147 https://sv.wikipedia.org/wiki/Falsifierbarhet
148 Inställningen förklaras i Sheehan, Anarchism, s 61f: ”vi själva,vårt medvetande och vår praxis som konstituerar och 

förändrar verkligheten… Den materiella världen... är inte fundamentalt, ontologiskt given. Där är istället resultatet 
av det dynamiska och kreativa förhållandet mellan subjekt och objekt... (avvisar) att verkligheten är fastslagen, inte 
minst för att en sådan synpunkt stödjer mycket av vad som hålls för politisk filosofi och social vetenskap”.
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Metro presenterar i snart sagt varje nummer artiklar, kolumner, insändare och även seriestrippar 
som oupphörligen ger argument för invandring, så hög som möjligt och gärna utan gräns. 

Den motsatta ståndpunkten, invandringsovillig, existerar inte i Metro. Bortsett från ett par enstaka 
insändare, som representerar privatpersoners åsikter. Åsikten att det skulle finnas något positivt 
värde i att bevara Sverige eller värna om svenskhet, svenska värderingar, det svenska språket, 
kulturen eller etniciteten, finns inte. Inte heller värna det svenska folket. Som ju i ökande grad står 
inför fysiska hot. Den psykotiska likgiltighet skribenterna i Metro uppvisar mot offren för all denna 
invandring kommer aldrig upphöra att förvåna mig. En del dårar som Viktor Banke och Lisa 
Magnusson tar öppet parti för kriminella mördare, rånare, våldtäktsmän, mot de oskyldiga hjälplösa 
offren. Vad är det för fel med dem? Detta är invandringens konsekvenser enligt tidningen Metro:

1. Att ha olika etniska och religiösa grupper skapar motsättningar (Norberg 2015-11-19)
2. Välfärden och standarden kommer att minska pga invandringen (Norberg 2015-11-26)
3. Det kommer bli nedskärningar i skolor och sjukhus pga invandringen (2015-12-28)
4. Brottsligheten kommer att öka pga invandringen (Sarnecki 2016-02-23)
5. Invandringen är orsaken till att skolan försämrats (2016-03-15)
6. Invandrare ligger bakom sexuella ofredanden på festivaler (2016-05-17)
7. Arbetslösheten kommer att öka pga invandringen (2016-06-09)

Man skulle kunna säga att tidningen döljer alla fakta som talar om invandringens negativa 
konsekvenser, men det är inte helt sant. Metro anser att det inte finns några sådana negativa fakta, 
och att de därför inte kan skrivas om. Medieprofessorn Strömbäck säger att man kan berätta 
etniciteten på en förövare och att det avgörs ”från fall till fall”. Metros Viktor Banke säger att man 
visst rapporterar etnicitet om det ”behövs”. Mellan november 2015 och juli 2016 har tjogtals fall 
med kriminella handlingar begångna av invandrare rapporterats i Metro. Vi har sett hur:

• 15-åring invandrare mördar en anställd med kniv på flyktingboende
• 45-åring invandrare våldtar barn på flyktingboende
• Slagsmål, bråk och mord av invandrare på den ena flyktingförläggningen efter den andra
• Stenkastning mot ambulanser och brandmän – allihop utförda av invandrare 
• Invandrare utsätter kvinnor för sexuella övergrepp i mass-skala i Köln, Kalmar, 

Stockholmsfestivaler, Eriksdalsbadet
• Invandrare begår gruppvåldtäkt på färja för studentkryssning

Inte i ett enda ”fall” anser Metro att etnicitet ”behöver” rapporteras! Hur rimligt är det?  
Materialet är tusentals sidor. Månader med rapportering. Hundratals artiklar. Det kan inte vara en 
tillfällighet. Inte heller kan det vara så att alla ”fall” bedömts på samma sätt eller att alla har det 
gemensamt att rapportering inte ”behövs”.  Den enda förklaringen måste vara att Metro undviker 
medvetet att nämna etnicitet på förövaren när en invandrare begår ett brott.

SOCIOEKONOMISK FÖRKLARINGSMODELL
Metro har bestämt sig i förväg för en socialt strukturellt förklaringsmodell som utesluter andra 
förklaringar. Det är inte ett direkt förfalskande, men det är ett sätt att stänga ute argument från 
motsatta ståndpunkter. Andra sidor har inte en chans att göra sig hörda. Metro deltar aktivt i att 
skapa en smal ström i svensk massmedia där endast godkända åsikter kan komma till tals. De som 
stängts ute utsätts för hån och okvädningsord i Metro. Framför allt från de kvinnliga kolumnisterna. 

ANKLAGELSER FRÅN ALTERNATIVA MEDIA
Är att Metro inte är objektiva genom att tidningen:

1. skriver artiklar som framställer tillströmningen av människor som odelat positivt,
2. väljer ut rapporter, rubriker och bilder för att skapa känslor av sympati hos läsarna 
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3. döljer, mörkar, negativa fakta om tillströmningens konsekvenser för det svenska samhället.
4. medvetet använder positivt laddade ord som ”utmaning” och ”möjligheter” istället för 

negativa ord som ”kostnader” eller ”problem”

Allt detta har visat sig vara sant. All invandring framställs som enbart positiv i Metro. Alla fakta om
invandringens negativa konsekvenser förklaras undantagslöst bero på annat än invandringen. Inga 
negativa fakta släpps igenom. Metros presentation sker genom retoriska tekniker, manipulativ 
demagogi och ibland rena inkonsekvenser. Här är en uppställning av en del av dem:

IGNORERA
Det första Metro gör vid ett negativt samhällsfenomen som kan kopplas till invandring är att 
nonchalera det. När problemet blir så känt att det inte längre går att strunta i skriver Metro kontra-
artiklar för att försäkra läsarna om att det inte finns någon koppling till generös invandring. Man 
följer en trestegsmodell: Först publicerar Metro en artikel som skapar sympati för invandrarna. Tex 
en artikel om hur farligt det är på badhus för icke-simkunniga invandrarbarn. Sedan kommer en 
artikel om hur några ”personer” utsatt kvinnor för sexuella övergrepp på simhallar (etnicitet 
utelämnas alltid. Till skillnad från viss annan mainstreammedia, vilka har med den ibland). Direkt 
på artikeln följer tillfrågade experter och kolumner som alla intygar att det inte finns någon 
koppling mellan problemet och invandringen. Intyganden upprepar undantagslöst två argument: 

1) Kvinnor blev utsatta för sexuella ofredanden även före flyktingströmmar från Syrien,
2) Det finns ingen som helst koppling mellan sexualbrott och den kulturella bakgrund som 

invandrarna har med sig. 

BILDER
Trots att Metro rapporterar att de flesta som kommer till Sverige är dåligt utbildade och av manligt 
kön, visar bilderna flyktingar antingen som svaga offer med små barn eller som unga, attraktiva, 
välutbildade, varav många kvinnor.  Artikelserien ”Efter flykten” (14-18 dec) är ett exempel: Roger 
25, apotekare; Elise 26, läkarstuderande; Emy 25, ekonom; Amal 26, ekonom; Noura 23, journalist-
studerande. Samtliga är unga, välutbildade, ser bra ut, skrattar och ler mot kameran. Bilderna är inte
representativa. De är handplockade för att manipulera känslor. Samma teknik använde Sergej 
Eisenstein när han filmade Pansarkryssaren Potemkin. Speciellt i den kända scenen med Odessa-
trappan där han ”bygger upp spänningen genom att klippa växelvis mellan det flyende folket och 
soldaternas stövlar.”149 I Metro ser man gärna ryggtavlor på stora poliser i mörka, hotfulla miljöer; 
regnvåt asfalt i neonljusets skugga. Växelvis visas flyende barnfamiljer, hjälplösa oskyldiga offer, 
som – trots allt - leker och skrattar. Istället för potentiellt farliga unga våldtäktsmän.

ORDVAL
Slutligen talar Metro alltid om invandring som att aldrig ”uppfatta” den som ett problem. Utan 
istället som en ”utmaning” med ”möjligheter” för de ”utsatta”. Det blir nästan parodiskt bekräftat i 
professor Strömbäcks invandringspositiva rapport som heter just ”Svenska framtidsutmaningar ”. 
Dagens samhälle skriver ”utmaningarna (ja, ordet är frekvent i rapporterna)”.150 

3. Metros bemötande av meningsmotståndare

Den andra anklagelsen från alternativ media är att den etablerade median aldrig tillåter kritik, låter 
meningsmotståndare komma till tals eller presentera argument, oavsett hur väl underbyggda. Även 
denna anklagelse har visat sig stämma. Invandrarovilliga får aldrig komma till tals. Inte heller tillåts

149 https://sv.wikipedia.org/wiki/Pansarkryssaren_Potemkin
150 Samma sak gäller Henrik Arnstad som i sin bok Älskade fascism skriver: ”Att ’ta debatten’ om invandring innebar 

per definition att erkänna invandrare som ett problem, inte som samhälleliga tillgångar eller positiva resurser”(363). 
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några argument från invandringsovilliga. Samtliga artiklar och kolumner går åt samma håll: för 
invandring. Det finns mängder av andra jämförbara situationer i samhällsdebatten där man kan vara 
för eller mot skoluniform, fria skolluncher, monarki eller värnplikt. 2016 kan man till och med vara 
för eller mot cannabis, vilket vore helt otänkbart i svenskt debattklimat på åttio eller nittiotalet.151 

Men icke så invandring! Det finns en och endast en tillåten sida i Metro och den är för. Metro är en 
del av regeringen, övriga samhället och mainstreammedia i detta. Egentligen kunde rubriken hetat 
”3. Metros behandling av meningsmotståndare”, för det finns inget ”bemötande”. Det finns bara 
förnekande och förnedring. Metro förnekar att kritiker ens är ”journalister”, att de är intresserade av 
sanningen, att de har rätt att finnas till. Eller ha en egen agenda – att sedan Metro har sin agenda 
uppfattar de själva inte som ett problem.

Jämför journalistik med fotografering eller vad som helst. Sanningen är förstås att ett fotografi taget
av en glad amatör är lika mycket ett fotografi som ett taget av ett proffs. Självklart krävs det 
utbildning och erfarenhet för att bli en bra fotograf - liksom för att bli en bra journalist. Antalet bra 
bilder tagna av samma person blir säkert fler om personen känner till ljussättningar och kamera-
vinklar. Men en lekman kan lika gärna trycka av en bild som blir årets bild. Det finns yrken som 
kirurger och piloter, där det behövs utbildning och examen. Journalist-kåren försöker få oss att tro 
att deras verksamhet är av samma natur, men det stämmer inte.152 

Skulle man tillåta fotografernas firmor och fackförbund att vägra kalla amatörfoton för 
”fotografier”? Eller den som tog bilden ”fotograf” för att han/hon inte var utbildad? Eller hade ”fel”
åsikter”? Samma sak gäller artiklarna på alternativ media. Jo, de är alternativ. Ja, de är journalister. 
Oavsett vad herrar journalister på de stora tidningarna tycker om saken.153 En uppräkning av en del 
av de retoriska tekniker – ofta härskartekniker - Metro använder sig av:

INTE NÄMNA NAMN
Att inte nämna meningsmotståndare vid namn. Istället kallas de bara för ”andra” eller ”dem”. 

EPITET
Måste man ändå nämna namn på media som inte delar Metros uppfattning i invandringsfrågan, görs
det via okvädningsord och epitet, företrädesvis ”hatsajter”. Inte heller godkänner man dem som 
alternativa sanningskällor, eller ger dem rätten att kalla sig journalister. 

TILLSKRIVA AVSIKTER
Och misstänkliggöra motiv. Trots att de som skriver i Metro gör anspråk på att arbeta vetenskapligt 
använder de sig av denna metod. Alla som har sett amerikanska rättegångsfilmer vet att det går inte 
an för åklagaren att peka finger och skrika på den anklagande att man minsann vet att han köpte en 
bil med stor baklucka för att lättare transportera mördade kroppar. Det vore olagligt. Det är upp till 
åklagaren att bevisa. Det är så en rättsstat skall fungera. I Metro anses det vara fullt tillräcklig 
bevisning att hitta på sina egna avsikter till andra människors handlande, och sedan peka finger och 
skrika åt dem. Frågan är, skulle ett sådant beteende tolereras om det gällde ett annat område? Till 
exempel monarkin. Skulle Metros journalister tillåtas skriva avsikter om vad rojalistiska hatsajter 
egentligen hade för ”ljusskygg agenda”? Förvägra dem att kalla sin samhällsform för en 
samhällsform alls. Eftersom endast en republik kan ha en sådan benämning. Skulle man kunna 
utsätta dem för hån och förakt och rent hat som Metros journalister gör?

151 Listan kan fortsätta i det oändliga: för eller mot kriget i Irak, förstatligande av banker, NATO-medlemskap, EU-
medlemskap, Öresundsbron, Kärnkraft, EMU, Västlänken, privatskolor, polygami, incest, tidelag, motbok. Osv.

152 Jag vet för jag är själv utbildad i samhällsvetenskap. Jag vet hur ihåligt och tomt deras anspråk är. De ser mig som 
en renegat – för att jag säger sanningen om hur värdelös anspråken är i jämförelse med naturvetenskap

153 Och Susan Boyle är en sångerska. 
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OBSTRUKTION
Här, att medvetet missförstå frågor genom att obstruera via teknikaliteter.

LÅTSAS ATT MAN INTE FÖRSTÅR
För att förklara skapar vi här ett fantasiexempel. Vi leker att det inte handlar om svenskhet kontra 
invandring, utan monarki kontra republik. Och hur frågan behandlas i Almedalen. 

I Visby, Almedalsveckan, sommaren 2016 ordnas 3692 programpunkter om politiken i dagsläget. 
397 handlade om republikanism (integration alltså). Det är en ganska stor andel. När man har en 
debatt om republikanism förväntar man sig att en som förespråkar republik står mot en som 
förespråkar monarki. Så var det inte under Almedalsveckan. Samtliga, skriver och säger samtliga, 
programpunkter som berörde frågan såg ut på följande sätt: 

• Alla stora tidningsdrakar höll mängder med projekt om hur vi kan integrera kungafamiljen i 
den kommande republikanska ordningen.

• Flera programpunkter om utbildningsväsendet tog upp hur skolan skall anpassas till ett 
republikanskt styrelsesätt när kungabarnen går i vanlig skola.

• Svenska kyrkan hade seminarier och föreläsningar  på temat, ”Hur kommer kyrkans 
förhållande till monarkin att förändras med republik och när kungen inte är av guds nåde?”

• Massor med programtid, spaltmetrar och debatter gällde vad som lite gulligt kallas 
skvallerpressen, Svensk Damtidning, Hänt i veckan, Se och hör, och hur de skall fylla ut sina
sidor med tanke på att det snart inte längre finns en kungafamilj att skvallra om.

• Sångareliten tävlade om att skriva nya musikstycken som hyllar republiken, när alla 
sångböcker måste skrivas om efter att alla hänvisningar till monarkin tagits bort.

Det fanns inte en enda programpunkt, föreläsning, debatt, uppvisning, intervju som tog upp den till 
synes självklara frågan: varför skall vi införa republik överhuvudtaget? Om vi nu har ett fungerande
system, varför ändra på det? Varför skall vi laga något som inte behöver fixas? 

Byt nu ut frågan om ”republik” mot invandring och multikulturalism. Inte en, inte en enda av alla 
dessa trehundranittiosju programpunkter handlade om: Varför skall vi ha invandring 
överhuvudtaget? Samtliga handlade om: 

• Hur skall vi integrera nyanlända i skolan? 
• Hur skall vi ändra på Sverige för att ta emot fler? 
• Hur skall kommunerna tvingas till att öka sina kvoter?
• Räcker det med att censurera Tintin, Pippi, Tomte-verkstaden och Jan Lööf, måla om 

smurfarna, förbjuda vissa glassar, sluta ha skolavslutning i kyrkor eller finns det något mer 
vi kan göra för att nyanlända och deras sympatisörer inte skall känna sig kränkta?154

Och så vidare..........

Detta är inte demokrati. Detta är åsiktsförtryck. Metro är en del av detta. 

I en stor, omfattande vetenskaplig rapport155 från våren 2016 om medier och migration från 
Institutet för mediestudier slås fast att media i Sverige inte mörkar. Forskarna sammanfattar sina 
slutsatser i fem punkter varav de de första två slår fast att: 

• ”Inget stöder tankefiguren att svenska medier inte rapporterar om invandring och 

154 Se mängder av exempel under ”Almedalsveckan” i källförteckningen. 
155 http://www.fokus.se/2016/05/balanserat-%C2%ADtyckande/ (min fetstil i citatet)
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integration. Under hela tidsperioden har frågorna varit högst närvarande på 
ledarsidornas dagordning.

• Invandringsfrågorna har fått ökat utrymme på senare år.”

Den etablerade medieeliten låtsas vara förvånade över kritiken att de mörkar, när vem som helst kan
se att varje dagstidning innehåller mängder med artiklar, kolumner och ledare om invandring. 
Etablerad media låtsas att frågan står mellan att tala om invandring och att inte tala om invandring. 
Mörkandet består i det faktum att ALL etablerad media, alltid och i alla situationer förespråkar mer 
invandring eller massor med invandring, en ström av invandring eller en flod av invandring, horder 
av invandrare eller mängder med invandrare. 

”Det samlade medielandskap som dessa tidningar bildar (Aftonbladet, Dagens Nyheter, 
Expressen och Svenska Dagbladet) präglas, menar forskarna, av en stor mångfald av 
åsikter om invandring och migration”

Vilket är en ren lögn – bevisad i denna redogörelse genom exemplet Metro. ”Den öppna, friska 
debatt som mångfalden av åsikter som offentligt bryts mot varandra uteblir i den medievärld som är 
de flestas” skriver tidningen Fokus om rapporten, och de har rätt. Historikerna Palmer/Colton 
skriver om trettiotalets totalitära samhällen, fascism, nazism och kommunism, i den bok som 
används (användes?) som universitetets undervisningsmaterial på historiska institutionen:

”De totalitära regimerna hävdade inte som något torrt samhällsvetenskapligt faktum att 
folkens föreställningar helt enkelt var skapade av miljön. De grep sig an med att själva 
skapa den. Propagandan blev en av regeringens viktigaste verksamhetsgrenar.... De 
styrande fabricerade tankar. De förfalskade opinionen. De skrev om historien... Själva 
begreppet sanning gick upp i rök... Ingen kunde få veta något utom vad staten önskade han 
skulle veta. Ingen kunde undkomma den allestädes närvarande officiella läran”156

ELITISM
Som jag skrev i inledningen finns det monarkister och republikaner. Deras respektive föreningar 
tillåter varandras existens. Medlemmarna får fritt ta del av andras argument. De vill inte förbjuda  
eller attackera varandra. Så inte i Metro. Metro är för invandring. I Metro attackeras motståndare 
mot invandring nära nog dagligen. De hånas, bespottas, förlöjligas och utsätts för kränkande 
behandling av en enig redaktion – framför allt av de kvinnliga kolumnisterna. De tillskrivs avsikter, 
anklagas med argument tagna ur luften och utsätts för en massivt motvilja. Varför?

En av förklaringarna är journalistkårens yrkeselitism. Journalister och reportrar i Metro, och även 
dess redaktörer och ägare, anser sig ha ensamrätt på hur man söker kunskap och bedriver 
journalistik. Den som inte är medlem i klubben behöver inte bemöda sig. Ungefär som när 
representanter för kyrkor talar om för världens mest kände ateist Richard Dawkins att om han inte 
studerat teologi i x antal år, kan han inte uttala sig om gud. Det kan bara utbildade präster och påvar
göra. Dawkins å sin sida svarar att han gärna skulle ta upp teologers analyser 

”om det funnits det ringaste hopp om att (någon av dem) skulle ha belyst min centrala 
fråga, huruvida Gud finns eller ej. Den överväldigande mängden teologiska skrifter utgår 
rätt och slätt från att han gör det och tar det som startpunkt”.157 

156 Palmer/Colton Nya tidens världshistoria 2, s 319.
157 Dawkins, Illusionen om gud, s 20
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Samma sak gäller invandringen. Den totala enigheten i   Metro   utgår från att vi skall ha invandring, 
ju mer desto bättre. För att parodiera Metros inställning med ett argument från en skämtare på nätet:
Hatsajterna säger att kejsaren är naken! Men Metro ger svar på tal,

Metro har begrundat hatsajternas fräcka anklagelser med uppgivenhet inför deras brist på 
seriöst kunnande. De har tydligen inte läst de detaljerade texter skrivna av greve Roderigo 
av Sevilla angående det utsökta och exotiska lädret i kejsarens stövlar, och inte heller ägnar
de ett ögonblicks uppmärksamhet åt Bellinis mästerverk Om skimret som kringstrålar 
kejsarens fjäderprydda hatt. Vi har hela skolor som enbart sysslar med att avfatta lärda 
skrifter om prakten i kejsarens skrud, och varje stor dagstidning har en bilaga som handlar 
om det kejserliga modet... Hatsajterna nonchalerar arrogant alla dessa djuplodande 
filosofiska resonemang och anklagar oförskämt nog kejsaren för att vara naken... Tills 
hatsajterna har utbildat sig i Paris och Milanos modehus, tills de lärt sig skillnaden mellan 
en krusad volang och en puffig pantalong, bör vi alla låtsas som om de inte har uttalat sig 
nedsättande om kejsarens smak.

Med samma logik skulle aldrig Abraham Lincoln blivit president i Amerika. Sånt skall överlåtas åt 
den styrande utbildade klassen, inte någon grov, självlärd timmerhuggar-pojk från Kentucky. 
Medeltidens feodala herrar menade sig styra för att de hade kunskapen och erfarenheten. Vanliga 
människor kunde inte styra för de var sämre. Samma inställning gäller för journalisterna på Metro. 
De anser sig bättre än vanligt ”folk”. Såna som röstar på Trump. Såna som inte förstår källkritik.

För att behålla kunskapsmonopolet är det en utvecklad strategi att isolera meningsmotståndare. 
Därav att inga invandringsovilliga artiklar publiceras. Ju mer dessa elitister skriver att den andra 
sidan har fel och att man inte skall söka sanningen utanför deras godkända ramar, desto mer blir jag 
intresserad av söka sanningen själv.

Och det är mitt budskap till mina läsare: tro inte på mitt ord att det jag säger stämmer. Sök din egen 
kunskap vart du vill. Låt ingen tala om för dig att kunskap är farlig eller att de har rätten att 
bestämma över dig.

Inte ens i en sådan fråga som: finns det en koppling mellan invandring och kriminalitet?

4. Slutsatser

Denna redogörelses slutsatser om tidningen Metro:

• Metro är en invandringspositiv tidning, inte en opolitisk nyhetstidning
• Metro förnekar allt svenskt och all svenskhet
• Metro har en socioekonomisk förklaring till allt
• Metro låter inga avvikande åsikter komma till tals, utan arbetar aktivt för att stoppa dem
• Anklagelsen från alternativ media att Metro mörkar, alltså systematiskt och av politiska skäl 

väljer att inte rapportera vissa fakta, är korrekta.
• Metro väljer att medvetet och avsiktligt undvika att nämna etnicitet vid brott
• Alla anklagelser mot Metro från den sk alternativa median om mörkande, manipulation och 

propaganda-verksamhet stämmer.
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4. DISKUSSION OM RESULTATEN

Det finns andra klara mönster i Metro. En del svar på frågor om invandringspolitiken är också värda
att ta upp, men då de inte är vetenskapligt belagda (till skillnad från det som står i ”Sammanfattning
och slutsatser”), återfinns de i detta kapitel om diskussion om resultaten. En annan fråga är mönstret
hos skribenterna i Metro, vilka de är och vad deras agenda är. En tredje fråga är mönster som kan 
kopplas till målgruppen för tidningen. De är utanför ramen för denna undersökning men ändå 
intressanta, för en del av dessa mönster kan kopplas till undersökningsfenomenet. Som tidigare 
sagts är målgruppen för Metro en kvinna runt trettio som bor, arbetar eller studerar i en storstad. 
Detta märks med tanke på den mängd artiklar som skrivs av och till just nämnda målgrupp. 

1. Kroppsfixering
Metro innehåller mycket mode, smink, kändisar och deras kläder mm. Tidningens modeller är 
vackra och mycket smala. Lika markant är mönstret på de, ofta återkommande, skribenter som 
skriver debattartiklarna. De tar oftast upp hela tredje sista sidan och följs åt med bild. En helt 
oproportionerlig del av dessa skribenter är unga, vackra kvinnor. Orsak okänd.

Samtidigt varvas dessa bilder med återkommande artiklar och insändare om att utseendet inte 
betyder något. Det dubbla budskapet skapar konflikt hos läsarna för Metro. Det märks på de 
mängder med debattartiklar som viftar med pekpinnar åt beteenden vilket skribenten irriterar sig på 
– och de är praktiskt taget alla!

Den överväldigande majoriteten handlar om att må dåligt pga kroppsfixering. Några handlar om 
tjocka människor vilka anser sig bli uttittade och irriterar sig över det. Andra irriterar sig över att 
välformade människor lägger upp bilder på sig själva på sociala medier. En osannolik artikel av en 
ung flicka irriterade sig över andra unga flickor irriterade sig över kvinnlig onani – precis som att 
det var hennes uppgift i livet att tala om för andra hur de skall känna sig inför ett fenomen? Om de 
nu känner så, så känner de så. Det har väl ingen med att göra?

Andra retar sig över att de känner stress och hets på grund av betyg. Andra klagar över att det finns 
bra och dåliga resultat i sportvärlden. Åter andra klagar över att....... Tja, låt oss säga att de helt 
enkelt klagar över o-jäm-likhet mellan människor. De känner att de inte klarar av att tillhöra de som 
är bättre än genomsnittet (vackrare, smalare, duktigare, mer vältränade), så de har ett oemotståndligt
behov av att skriva för hela världen att de har ”rätt” att behandlas lika, även om de är sämre. 
Samtliga hänvisar till en och endast en förklaring till vad som orsakat vad de retar sig på: samhället.

Ingen av dem verkar inse att det enda man behöver göra är att inte ta åt sig. ”Lär dig att leva med 
det”, om du inte är vacker. Gör det bästa med det du har. Gör det lilla du kan. Träna, banta, ryck upp
dig. Var en god och anständig människa! 

Sluta gå runt och känna avundsjuka och underlägsenhet över att andra är bättre än du själv. Du 
väljer själv om du tillåter dig att känna ”hets” eller ”stress” över vad Metro undantagslöst kallar 
”samhällets krav”. Ingen tvingar eller pressar någon till något. Dessutom är det objektivt bättre att 
vara smal och vacker än att vara fet och ful, frisk än sjuk, stark än svag, flitig än lat. Det finns inget 
”samhället” som bestämt vad som är vackert och fult. Inte heller finns det något ”samhället” som 
talar om för oss att det ena tillståndet är bättre än det andra. Alla dessa försök som upprepas i det 
oändliga att övertyga oss om motsatsen är bevis nog för vad som är rätt. 

Observera att Metros artiklar alltid handlar om syn, alltså visuellt intryck. Det finns ingen som 
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skriver artiklar om att ”folk” borde sluta tala om hur gott deras nya parfym luktar. Eller sluta skicka 
in filmer på sociala medier där de visar att de kan sjunga som Paul Potts. Eller sluta berätta att de 
har utvecklade smaklökar. Artiklarna är dessutom alltid rent fysiska. Ingen skriver att de som är 
med i Mensa borde förbjudas att tala om det, för det kan ge betygs-”hets” till unga tonårstjejer. Att 
doktorer inte skall sätta upp sina fina diplom på väggen, för det kan ”stressa” de som inte har 
mental kapacitet att läsa läkarlinjen. Osv. Det handlar bara om kroppsfixering.

Överhuvudtaget utmärks de flesta av debattartiklarna och kolumnerna av just irritation. Ofta om 
rena struntsaker, och nästan alltid riktat mot andra människors beteende. Sanningen är helt enkelt 
att just det faktum att så många människor, så ofta, så mycket och under så lång tid måste hamra in i
sina medmänniskor att utseende inte betyder något, är bevis själv på att utseende räknas!

Här är mitt budskap till alla som någonsin skrivit en gnällartikel om att bli bedömd efter sitt 
utseende: https://lh5.googleusercontent.com/-dWYPDoSdyds/VPczt91mxiI/AAAAAAAAF0U/-
ZFCIVT4kF4/w7749-h1732/living_with_hipstergirl_and_gamergirl_157_by_jagodibuja-d8iilir.jpg
158

2. Psykisk ohälsa
En oerhörd mängd artiklar och kolumner handlar om psykiskt ohälsa. Det finns snart sagt inte ett 
enda nummer av Metro som inte har minst en artikel där vi får veta att:

1. psykisk ohälsa ökar.
1. psykisk ohälsa ökar bland de unga.

1. psykisk ohälsa ökar bland unga flickor.

Det finns ingen artikel, insändare eller övrigt som går emot Metros oomkullrunkeliga trestegs-
sanning för psykisk ohälsa. Liksom invandringspositiv inställning är detta en sanning som delas av 
alla i tidningen. Det enda beviset för att det är sant är att Metro upprepar det hela tiden.159 Det känns
som att Metro genom att hela tiden tala om för unga kvinnor att de mår dåligt, konstruerar en 
förväntning att de faktiskt skall må dåligt. Skulle artiklar med dessa tre påståenden tas bort bleve 
Metro en väldigt tunn tidning. 

3. Inkonsekvenser
Finns i varenda ämne. Ett axplock:

• Julfirande är svenskt, samtidigt finns inget svenskt 
• Tjocka ögonbryn är helt ok, och på nästa sida berättar vi hur man gör för att ta bort dem
• Det är fel att stirra på tjockisar, samtidigt är alla modeller på bilderna trådsmala 
• Uppmaningar till att inte visa vackra kroppar på bild, samtidigt massor med träningsbilder 

på vackra kroppar
• Invandrare är högutbildade och invandrare är inte utbildade 
• Alla har eget ansvar för vad de gör och ingen har ansvar för det de gör 
• Bevis och källor krävs för påståenden och inga bevis behövs för påståenden 
• Allting blir bättre av mer jämlikhet och allt blir bättre av mindre jämlikhet 
• Välstånd måste skapas innan det kan fördelas, och alla har rätt att få allt innan det skapats

158 Och här: https://www.youtube.com/watch?v=u_ElXYzFX_w 
159 Och det upprepas hela tiden i alla möjliga sammanhang, tex av Miljöpartiets språkrör i Almedalstalet 

(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6469652). Att undersökningar visar samma sak 
(http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/06/07/psykisk-ohalsa-okar-bland-unga-igen/?acceptCookies=true) 
bevisar bara att som man ropar får man svar. En femtonårig flicka idag tror antagligen att det är något fel på henne 
om hon inte springer omkring och mår dåligt hela tiden – som alla tidningar och rapporter säger att hon skall göra. 
Det bevisar inte mer än vittnesmålen mot häxor och Blåkulla under 1600-talet. 
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• Fördelning av resurser är problemet i världen och antalet, inte fördelningen, är problemet.
• Fattigdom är problemet och fattigdom är inte problemet. För problemet är ojämlikhet
• Sveriges resurser är slut och Sveriges resurser kan inte ta slut 
• Bostäder finns inte till invandrare och det finns hur mycket plats som helst för invandrare 
• Integrationsproblem beror enbart på Sveriges bristande förmåga och de beror även på 

invandrares felaktiga värderingar

Dubbeltänket alla dessa inkonsekvenser ger upphov till bidrar antagligen till den konstruerade 
psykiska ohälsan Metro hela tiden rapporterar om. 

4. Metros agenda 
I Metro får både liberaler och socialister komma till tals. De som inte får komma till tals är 
konservativa. Vad är det dessa två kan enas om som exkluderar konservatism? Enligt socialister står
alla rättigheter under det socialt goda, dvs statens krav. Därav krav på att tvångsexpropiera 
privategendom för att öka invandringen. Ingen liberal kan gå med på det. Två så olika synsätt borde
inte kunna komma överens men i Metro samarbetar de sida vid sida. Det gemensamma verkar vara 
kampen mot tanken att saker som familj och nation skulle kunna vara naturliga gemenskaper mellan
människor. Och att vissa saker inte går att ändra på. För allt går att ändra på för dessa två barn av 
upplysningen: "Om det finns... något som skulle kunna tänkas slå en bro mellan högern och en 
materialistisk vänster... så skulle det vara det: en tro på att människan kan bli herre över sitt eget 
öde. Det finns ingen att hålla i handen, människan måste själv skapa sitt eget paradis"160 

Oavsett hur mycket man pratar om allas ”rätt” så anser konservativa att man inte kan trolla fram 
resurser. Detta uppfattar Metros journalister som ett ”angrepp” på de ”utsatta” och deras ”lika 
värde”. Lika lite kan de erkänna tanken att resurser kan ta slut. Att en livbåt kan bli så full att tar du 
emot en enda till, så sjunker båten och då dör alla. Enligt samtliga skribenter på Metro är denna 
tanke att visa ”hat” mot sina medmänniskor, och inte tillerkänna dem i vattnet ”lika mycket värde”. 

De självutnämnda experterna i Metro ser hur invandringsmotståndet ökar för varje dag. De upp-
finner krystade förklaringar om varför i stil med att ”Skillnaden mellan höger- och vänsterblocken 
har blivit otydligare!”. -?! Orsaken till att invandringsovilligheten ökar beror på att allt fler 
vanliga Svenssons upptäcker att ökad kriminalitet och otrygghet är en direkt följd av 
invandringen. Folk är helt enkelt mer rädda! Kvinnor är rädda för att gå till jobbet. Eller för att gå 
hem ensamma. Flickor är rädda för att gå till skolan eller på festivaler. Därför ökar motståndet! 
Etablerad medias förnekande av fakta går hand i hand med deras totala likgiltighet för detta. Den 
psykotiska likgiltighet de visar mot offren för invandringen kommer aldrig upphöra att förvåna mig.

"En del dårar som Viktor Banke och Lisa Magnusson tar öppet parti för kriminella 
mördare, rånare, våldtäktsmän, mot de oskyldiga hjälplösa offren. Vad är det för fel med 
dem?”

Som vanligt när det gäller de som vill förändra världen är det lätt att hitta tiotusen exempel på vad 
de inte vill ha än vad de vill ha. Redan Bismarck sade för 150 år sedan att dessa människor var mot 
staten, mot kyrkan, mot armén, mot bankerna, men fanns det då ingen bland dem som kunde säga 
vad de ville ha istället? Nej, tydligen inte.161 

160 DN 2016-02-17, http://www.dn.se/kultur-noje/scen/randanmarkningar-i-stadsteaterns-du-ska-veta-mitt-varde/
161 En illustrativ jämförelse på samma idétorka är Republikanska föreningens symbol: en överkorsad kungakrona! De 

är för torftiga för att hitta på en egen logga. Föreställ er att Saab:s emblem var en överkorsad Volvo. Varför skall vi 
köpa en Saab? Jo, därför att den inte är en Volvo! Hur förtroendeingivande är det?
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Det närmaste Metro verkar vilja är att, liksom regeringen Reinfeldt och många andra, företrädesvis 
nyliberaler, göra om Sverige till en sorts flygplats, där atomiserade individer driver runt, utan klubb 
eller klan, utan kung eller gud, utan kyrka eller stat, utan nation eller familj. Där alla relationer 
mellan människor reducerats till transaktioner mellan solitära individer. En plats där var och en är 
upptagen med att göra sitt. Där den enda relationen man har till en medmänniska är att hälsa med 
förnamn på den man köper sitt Starbucks kaffe av på morgonen. 

En plats där de som har råd och möjlighet skickar sina barn till dyra privatskolor med stängsel och 
beväpnade vakter. Utan invandrare. Bor i Gated Communitys. Arbetar på säkra arbetsplatser med 
kortkontroll vid dörren, gärna så högt upp att inga kastade stenar kan nå. 

De som inte kan flytta från kriminalitet, förslumning, ghettoisering, skottlossningar, bilbränder, 
badhus med våldtäkter och mord på Ikea. Tja, de är ju ändå bara ”folk”. Såna som inte kan 
källkritik. Såna som röstar på Trump. 

METRO OCH ANNAN SLUMPVIS MEDIA – ETT EXEMPEL
Tro ingenting annat: Vi lever i Nordkorea! Den store ledaren regeringen bestämmer våra åsikter i 
frågan om invandringen, och deras köpta och betalda legoknektar journalistkåren formar oss varje 
dag som vore vi lerklumpar i deras händer. Det går inte att komma undan den allestädes närvarande 
propagandan. Varje tidning, tv-sändning, radioprogram, allt, hamrar in i oss att vi skall gilla 
invandring och multikulti. Ett slumpvis antal tidningar författaren till denna text fått i brevlådan 
under hösten 2015 och våren 2016 eller hittat i offentliga lokaler (utan vetenskapligt värde, jag vet, 
men likriktningen är otrolig!) och som alla har invandringspositiva artiklar/budskap är:

• Akademikernas a-kassa informerar, 2016-2, 1-3, 
• Bokmässans seminarieprogram, s9 (minst tio punkter om migration)
• Danstidningen 2/2016, s8, 46
• Djungeltrumman, musiktidning 2016-8 (halva på ”Sveriges tredje största språk, arabiska”)
• Grus och guld, tidning för en ekonomisk förening 2015-4, 5,31-32
• Göteborgsliberalen, partimedlemstidning 2016-2, 5
• Hemma i HSB, gratistidning till alla medlemmar 2015-6, 10,15,35-38, 16-3,5-7.
• Tidsaxeln, kyrkans församlingstidning i centrala Göteborg,  2015-4, 4-6; 2016-01, s4-5
• Tidningen Centrum, gratis veckotidning till alla hushåll i centrala Gbg, 2016: 

2,8;3,10;5,8;6,10;7,11; 8,12; 9,4; 11,12 ;13,1,4.16; 17?;18,12;19,4;21,5;22,2,6. 19,6-7,12; 
vecka 23 s15, vecka 25, s10. 

• Vårt Göteborg, 2016-1, 17, 2016-2 s6,12,13

PRESENTATION AV METROS SKRIBENTER 
En orepresentativt stor del av de som arbetar inom svensk media har sympatier för Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet.14% av journalisterna sympatiserar med V mot 6 % av allmänheten. 23% stödjer MP 
mot 6 % av allmänheten. Vid en tillfrågan om det var en bra idé att ta emot färre flyktingar i Sverige
tyckte 11% av journalisterna att det var en bra idé, och 68% att det var dåligt. Allmänhetens siffror 
var 41% bra och 24% dåligt (på frågan om vi skall införa republik tyckte 48% av journalisterna att 
det var en bra idé mot 18% av allmänheten).162 Det finns en obalans. Så även i Metro.

Banke, Viktor  - arbetar med asylrätt och vänstersajten politism.se. ”en antirasistisk, feministisk, 
maktkritisk sajt som arbetar för ökad jämlikhet”. Sajten ägs till 49% av samma bolag som äger 35%
av Metro. Den går med förlust med 850 000 kr i månaden, och anser att pengar inte kan ta slut. 

162 Den svenska journalistkåren, tabell 20.2 och tabell 19.2. 
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Greider, Göran - chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Dala-demokraten.

Holmgren, Torbjörn – författare till det du läser just nu. Fd gymnasielärare med åratal på 
universitetet bakom sig. Vet vad som uppfyller alla kriterier på vetenskaplighet. Inte imponerad av 
fina titlar och anspråk. Arbetar ensam, utan koppling till partier eller organisationer. Författare till 
Det rödsvarta spöknippet och flera andra böcker om vänsterextremism. Driver www.pilum.nu

Norberg, Johan  - nyliberal. Anser att levnadsstandarden skall sänkas. Och att Ayn Rand var en 
”briljant” kvinna. 

Magnusson, Lisa - har en sambo som innehar en Svenska för invandrare-lärobok. 

Strömbäck, Jesper - arbetat för regeringens Framtidskommission, ledd av statsminister Fredrik 
Reinfeldt. Satt i Folkpartiets styrelse 1993-99 när Bengt Westerberg var partiledare, en stark 
invandringsförespråkare. Gift med en invandrad syrisk-kurd. Bor i Partille, en välbeställd och 
relativt invandrarfri gränskommun till Göteborg. Tino Sanandaji skriver: 

”DN presenterar Jesper Strömbäck som en opartisk auktoritet och bevis på att media aldrig 
mörkar. Men Strömbäck är knappast en neutral bedömare utan en migrationsförespråkare 
som arbetat för Fredrik Reinfeldt och som invandringslobbyist för Timbrosfären. Nyligen 
gav medieforskaren Strömbäck ut en rapport om invandringens vinster... Rapporten är 
samtidigt talande om Strömbäcks trovärdighet. Vi får läsa:

”Jesper är professor i politisk kommunikation... och var huvudsekreterare och 
kanslichef (2011-2013) för den förra regeringens Framtidskommission. Sedan dess 
har han följt forskningen och debatten kring invandring och integration. 
Forskningsgenomgången har finansierats av Svenskt Näringsliv.”

I stället för forskning citerar Strömbäck ofta andra nyliberala rapporter... Johan Norberg 
och Fredrik Segerfeldts ”Migrationens kraft, Därför behöver vi öppna gränser” samt 
Fredrik Segerfeldts "Migration och utveckling. Att resa sig ur fattigdom"”.

Wallin, Cissi - har enligt egen utsago det psykiska funktionshindret ADHD. Är psykiskt sjuk (19/1, 
29/3) med  missbrukspersonlighet. Kallar sig själv självisk och manipulativ (10/5). Anser sig artig 
och hjälpsam till skillnad från andra svenskar (24/11). Tränar och äter rätt, men är till skillnad från 
andra svenskar för ödmjuk och chosefri för att lägga upp bilder på sig själv på sociala medier 
(24/5). Kritiserar gärna andra svenskar för att de så lättstötta och lättkränkta (12/4), till skillnad från 
henne själv. Speciellt män som, nästan alla, vältrar sig i självömkan och passivitet (20/6), vilket hon
inte gör. Menar ”Att vi (svenskar) inte skäms mer över oss själva är ett mindre mysterium” eftersom
”Du gör det hela tiden. Lever inte som du lär” din ”äckliga” hycklare till svensk. De flesta svenskar 
förenas i meningslös statusjakt och ”Jakten på ett utåt sett jävla lyckat” liv (7/6). Men inte Wallin 
för hon är så mycket bättre än alla andra. Har inga spärrar i sitt vulgära uttryckssätt (1/3, 26/4) 

Människan har uppenbart ett självhävdelsebehov och en narcissistisk personlighet. Antar att det är 
en del av symptomen i hennes psykiska ohälsa. Wallin behöver vård (och ett solarium) istället för 
att tillåtas forma svenskarnas åsikter till en spegelbild av sin egen förvridna mentalsjuka 
vanföreställning som hon visar upp i Metro. 

Werner, Jack – berättar i varenda sak han skriver att journalister och inga andra fattar det här med 
källkritik. Så sök inte fakta själv, låt Werner berätta för dig vad som är sant (15/4, 26/4, 13/5, 27/5).
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BILAGA 1 - Skärmdump, Svt-nyheter
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BILAGA 2 – Tabell över sidhänvisningar i Metro. Summa 726 artiklar (386; 167; 128; 45)

 97

För invandringen Mot invandringen Neutral
För (egna sidan)Mot (andra sidan)För (egna sidan)Mot (andra sidan)

15-11-02 SAKNAS
55 5,6,10 2,7 14 Mörka 3

1,2 5
5 10 13 Mörka 4 Anti sd 2
2,8 1,2,6,15 2 Mörka 5

15-11-09 3, 6 anti sd   
SAKNAS

6,21
1,4,11 4 4 2 ej mörka 1, ej mörka 4, mörka 4Anti sd 2
2, 3, 8, 12, 16 1 Mörka 2

15-11-16 27 7,26 9
17 4,5,7 7, 16

4, 13, 19 1,2,2
4,15,31 6, 7, 8, 14, 28, 2, 5, 6 Mörka 15, 18, psyk oh 30
1,21,26 15 2 1, 2, Mörka 1, 4, 6. 

15-11-23 4,9 5 
21 6 7 2,4,4

4 1, 2
1, 2, 6, 20, 29 6, 60 60

2 8 36 36 Mörka 4
1,1,2,4,6,18  Socioeko 18

15-11-30 1, 2, 2, 8 4 
15-12-01 5,6 23

50 1,2,4,5 Mörka 4,5, anti sd 2
1,1,4,5,8,30 6,30 2,4 Mörka 22

5 30 5
15

15-12-07 6 6, 16
9 19 Mörka 4,6,6 
5,22 1,3,5,5 2,5 Mörka 1,3,23
22 2,4 5
1,2,4, 5, 6 1,4 mörka 4,16, 26, 39

15-12-14 2, 4 , 25, 27 1,26,27 4 Mörka 4,5 socioekon26
1,1,2,2,5 2,4,22 2 
4,8 28,30 2 1, 4, 4 Mörka 4
1,4,31 6
1, 1, 2, 2, 4, 12, 476, 18,47 2, 30,46 Mörka 44 anti sd 16

18 2 2 
15-12-21 2,10 1,4,39

1,2, 10 6 4 6
27 8 Mörka 4,6,6 

15-12-28 1, 5 4 1, 4 4 
16-01-07 1, 4, 8 6 Mörka 2 ,5, 8

55 (inget pos pga enbart försvar) 1,4,6,22 4 Mörka 8 retorik manipulation angrepp alternativ media
16-01-11 2,4,4,10,19 4 8 2 Mörka 4,5 psyk oh

19 8 4, 8 5 Mörka 1,4, 
9,15 2,5,7 4, 8 mörka1,2  
1,2,2,3, 1,18 4 Mörka 4 Hatsajter 18
1,2, 6,11,14 Mörka 5 psyk oh 5 Socioeko 2 

16-01-18 1,4,4,5 1,4,4,5,5,6,6 18 5 5 socioeko 18
1,1,7,15 5, 7 5 2 
1,2,5,17 6 5 Mörka 4 
1,5,7 14 Mörka 2   Socioeko 14
4,16 16 6

16-01-25 5,5,5,12,12 8 4 Mörka 4
6,9,9,9, 1,2,4,9 4
1,4,6,18 1,2,6 4 Mörka 4,5
5,10 6,10,27 4
1,5,6,14,22,35 6 2,4,8 Mörka 2 Socioeko 6

16-02-01 5,6,18 4,5 Mörka 4 ,4, 5, Socioeko 18
58 4,4,6 5 tillskriva avsikt etnicitet ointressant 6

1,2,7 6,14 4 5 Mörka 7 tillskriva avsikt 1,14
2 

15 1,2,5
16-02-08 4,5,5,23 6 4,4,5 8 Mörka 4  

5,8,8 utmaning psyk oh
6 4,15 5 psyk oh neutralt ord retorik 5  eufumism 6

4, 11 4,6 Mörka 5, mörka skola 5
1,2,4, 6,8,12,20 6,6 1 Mörka 2, 4, 4, 

16-02-15 1,2,2,7,18 4,4 1,2,5, 19
1 6 2,4 Mörka 4, 17 
4,4,7 1,2,12 Mörka 5 Socioekon 6, 14
1,2,2,22 2,4,8,  
2,4,9

16-02-22 1,4,5 6 4 psyk oh 18
2,4,8,19 18 5,6 5
5,8,16 6 4,8 2 psyk oh 5
1,6,26 5,5 Mörka 4
1,2,6,12 24 11,11,17,25 Mörka 8,12, 

16-02-29 1,2,4,4,6,18,22 4 2,6,7 Mörka 5
16-03-01 1,6 5 4 Mörka 4, 15

67 1,5 3 Elitism 3
9 5 1,4 27 5 psyk oh 26

6,11 6,6 psyk oh 5
16-03-07 7,21 6 4 21 Socioekon 6

8,15 4,6,8 5,6, Mörka 4 Socioeko 2,6
1,1,2,4,5,6 6 psyk oh 3
2, 4 , 25, 27 Mörka 4 psyk oh
1,2,2,12 4 9 Socioeko 16

16-03-14 6, 18, 1,2 
1,2,2,2,4,5,5,5,6,6,18,19,1916 9 6
4, 4 Mörka 4 
2,3 2 mörka skola 5
2,4,4,15,20 6

16-03-21 2, 4 , 25, 27 2 
1,2, 5, 19, 18 Mörka 4, 19, 

8 Källkritiken 8 elitism
16-03-24 35 6,14, 16, 
16-03-28 PÅSK

5, 4 8  psyk oh 6, 26
4,5,6,6 2, 18 Mörka 5 Socioeko 18
4, 5, 6,12,12,16,20,30 4 5,22,31 Mörka 2, 4  psyk oh 34

16-04-01 2 2,4, Mörka 8, 8 psyk oh 10 Socioeko 20
16-04-04 4, 7, psyk oh 18 Socioeko 18

34 6
6 6
5,8,10, 4 Mörka 4, 4, 30
4,5, 11 7 2 2 Mörka 2 socioeko 7 skönhetsideal 7, 14 

16-04-11 1,4,6, 7, 7 Mörka 4,5  
4,5,18  Socioeko 2 
2,6 8, 4,8, Mörka 23 psyk oh4  
1,5,5 2,4 1 
1,4 12 8 Mörka 12  

16-04-18 5, 6,8
Mörka 4, 5 Socioeko 4  

2, 8, 2 6 Mörka 6, 23  
2 4 Mörka 5, 10, 23 
19 4 2 

16-04-25 6 18 Mörka 2  
Mörka 2  

9 2 psyk oh Socioeko 26
2,4, 8, 8, 23, 4 Mörka 5  

4,12 Mörka 5  
16-05-01
16-05-02 22 psyk oh 

18 5 
6 9 slanka modeller

6 psyk oh
16-05-09 4,6 6 psyk oh 12 Träningsideal 12

4 5 psyk oh 6
5,22 1,4, Mörka 4  
1,4,20 5 10 Mörka 5  
6 4,8 Elitism 6, anti sd 6, självgodhet 22

16-05-16 4 Mörka 5 psyk oh 8 socioeko 1
6 Mörka 4, 22 psyk oh

6 23 4 psyk oh 16 anti SD 6
4 12 psyk oh   anti trump 6

13    
16-05-23 8  6 5 Mörka 4 psyk oh 11  

4,4 
8,9 2 Mörka 6  

5 anti trump 6
4,14 5 anti trump 24

16-05-30 1,2,9 6 Mörka 2  
1,2,4,5, 5

16-06-01 1,2,2,2,8,18 6 4 1 6,8 Mörka 5  
42 5 1,4,21,30 Mörka 1  

4,6,25 2,5
16-06-07 4,5,6 6 psyk oh 1

5,6,10 psyk oh 16
2,11 4 psyk oh 26  socioeko 26
15,18 17 4 4 psyk oh 1,2

16-06-13 anti trump 10,24socioeko 16
5 Mörka 4 anti trump 6  

4,6 4 psyk oh 2 socioeko 2 
1,27 27 6 
1,6,12 4 socioeko 20

16-06-20 1,4,8,8,19
4,6, 4,19 1,4
1,2,8 1,8 11 Mörka 4 anti trump 30
6 25 5,12

16-06-27 2,5
6,8  psyk oh 18
6 5,5,5,14,18 Mörka 5
5 1,4 Mörka 4

16-07-01 14,15 6 8 Mörka 13
16-07-04 1,4,4,6 6 2 Mörka1, 2, 4, 14

7 Mörka 1, 15, 
Mörka 2, 4 ,6, 12 

4 Mörka 4 anti trump 8
16-07-08 2 1 5 Mörka 6, 8

1,2,2,2,7,8



BILAGA 3 – Tabell över teman, ämnen, i Metro.
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nov dec jan feb mars april maj juni juli
Socioekonomisk förklaringsmodell 29 14, 22, 7, 13, 14, 15, 18, 21, 28, 29, Socioekonomisk förklaringsmodell1, 17, 26, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 30, 1, 5, 6, 7, 8, 12, 19, 22, 27, Socioekonomisk förklaringsmodell16, 17, 20, 24, 9, 13, 15, 17, 23, 
 - pengar kan inte ta slut3, 9, 12, 17,  - pengar kan inte ta slut 14 6, 8, 11, 25,  - pengar kan inte ta slut
 - man måste inte baka för att äta 3, 7,  - man måste inte baka för att äta 11  - man måste inte baka för att äta
Annan förklaring än soc-eko3, 17, 19, Annan förklaring än soc-eko 3 Annan förklaringsmodell än soc-ek

Elitism 11, 24, 3 8, 13, Elitism 2, 23, 26 Elitism 13,18
folk 11, 24, 8, 13, folk 8 2 folk
källor 6 8 källor 2, 8, 23 15, 26, källor
epitet, sk el hatsajter11, 24, 27, 8, 14, 18, epitet, sk el hatsajter2, 3, 8, 1, 2, 17, 23, 26, 27, epitet, sk el hatsajter
tillskriva avs 8, 13, 14, 15, 18, tillskriva avs 2, 3, 1, 2, 22, 23, 26, 27, tillskriva avs
falsk logik/inkons falsk log/inkons 22 falsk logik/inkons

Manipulation 27 Manipulation Manipulation
bilder 4, 13, bilder bilder 1, 9, 16, 20, 22
  -vacker, ung 14, 15, 16, 17, 18,   -vacker 25   -vacker
 - barn familj 11, 13, 17,  - barn familj 22, 26, 15  - barn familj
  -rygg   -rygg 20   -rygg 15 21
skriva om ord/uppfatta 12 21 skriva om ord 10 16 skriva om ord 17,25 28, 30, 
utmaning 12, 13, 26, 22, 28, 29 utmaning 8, 9, 22, 31, utmaning 19 8, 9, 
teknikalitet teknikalitet 16 teknikalitet 17
Kontra-artikel 14, 15, 25-26, Kontra-artikel 2 – 3, 10, 10-12, 24, 1, 4, 7, 7, 22, 26-27, Kontra-artikel 17, 25, 20 5

Värderingar Värderingar Värderingar 16, 21, 
undfallenhet 27 undfallenhet undfallenhet 23
pro islam 17 pro islam pro islam
-mot svensk exv jul24, 26, 27, 11, 21, -mot svensk exv jul19, 29, 1 -mot svensk exv jul 4
pro svensk 4 pro svensk 23 3, 7, 18,22, pro svensk 18 2, 21, 23, 29, 

självgodhet 11, 12, 20, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 28, 12, 27, självgodhet 26 10, 16, 18, 7, 13, 22, självgodhet 13, 27, 1, 8, 15, 22, 29
”rätt”, lika värde 6 3, 5, 7, 9, 14, 18, 28 14, 27, 29 ”rätt”, lika värde 8 7, 9, 18, 12, 13, 22, 25, ”rätt”, lika värde 23
Mot nivellering 2 21 Mot nivellering 10, 11, 15, 24, 3, 10, 21, 21 Mot nivellering
för nivellering 3 18 för nivellering 10, 16, 17, 18, 19, 23, 14, 16, för nivellering 17, 24, 8 1, 4, 

Övrigt Övrigt Övrigt
psyk ohälsa 19 3, 8, 15, 17, 11,15, 15, 27, 28, 29 psyk ohälsa (inkl kritik mot kropp)5, 8, 9, 10, 19, 22, 24, 3, 4, 7, 9, 10, 21, 23, 29, 30, 31, 1, 5, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 22, 26, 27, 28, psyk ohälsa 2, 5, 9, 10, 16,17,18,19,237, 8, 9, 10, 15, 28

monarki 19, 24, 27, 13 monarki 6, 20, 21, 27, 29, monarki 25 7
republik 30 8, 21, republik 9 6, 22, 26, 27, republik 13

anti sd 5, 9, 11, 12, 19, 30 2, 18, anti sd 18 17, 18, 14 anti sd
ant trump 5 28 ant trump 11 2, 14, 17, 18, 24, 15 ant trump 17, 19, 26, 27 13, 14, 22 7

Efter flykten 14, 15, 16 Efter flykten Efter flykten
Rädda barnen 26 2, 15, 21, 23, 10, 11, Rädda barnen Rädda barnen

Metro självberöm 27 13, 18, Metro självberöm 29 15, 28, Metro självberöm 17 16, 30, 4

Sveriges sätt att bemöta är problemet 17 9 21 Sveriges sätt att bemöta är problemet10, 26, Sveriges sätt att bemöta är problemet17 4,6

Debattartikel av unga vackra kvinnor 17 7 debattartikel av unga vackra kvinnor1, 3, 9, 10, 12, 15, 25 3, 16, 17, 29, 22 Debattartiklar av unga vackra kvinnor3,9,18,  17, 29, 4, 5, 6, 7, 

25, 26, 29



5. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING

TIDSKRIFTER
Aftonbladet 12 februari 2005
Botulfbladet nr 1, 2009, artikel ”De flesta kulturer är rena skräpet”, av Svante Folin
Dagens nyheter 20 mars 2016, artikel av Björn af Kleen.
Göteborgsposten 10 mars 2016, s 20, ”Världen”; 28 april 2016, s 15, artikel av Cecilia Vaccari

11 juli 2016, s 8 (om svensk självgodhet, "Sverige som humanitär stormakt")
Hallandsposten 2014-04-19
Historisk tidskrift 2013, 133:1
Kyrkans tidning oktober (Göteborg)
Metro 20 mars 2012.
Metro november 2015 - juli 2016, ca 4106 sidor

BÖCKER
Arnstad, Henrik Älskade fascism, Nordstedts 2015
Asp, Kent Den svenska journalistkåren. JMG 2007
Asp, Kent Mediekratin – mediernas makt i svenska val. Ekerlids förlag 2014
Bjurwald, Lisa Skrivbordskrigarna Natur och kultur 2013
Dawkins, Richard Illusionen om gud, Pocketförlaget: Norhaven 2006
Karlsson/Strömbäck Handbok i journalistforskning, Studentlitteratur: Lund 2015
Norberg, Johan När människan skapade världen Timbro 2006
Nordin, Svante Winston, Atlantis: Falun 2015
Palmer/Colton Nya tidens världshistoria 2, Esselte studium 1985
Sennerteg, Niklas Ord som dödar, Natur och kultur: Stockholm 2010
Sheehan, Sean Anarchism, Reaktion books, 2004. 

NÄTSIDOR
Dessvärre (ordet), http://www.hemmakvall.se/den-nakna-pistolen-2-1-2.html
Falsifierbarhet: https://sv.wikipedia.org/wiki/Falsifierbarhet
Gandhi (film): https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhi_(film)
Gibran, Khalil, ur Sand and foam: http://www.goodreads.com/quotes/550333-we-live-only-to-
discover-beauty-all-else-is-a 
Halmdocka: https://sv.wikipedia.org/wiki/Halmdocka
Hipstergirl (tecknad av Jago): https://lh5.googleusercontent.com/-
dWYPDoSdyds/VPczt91mxiI/AAAAAAAAF0U/-ZFCIVT4kF4/w7749-
h1732/living_with_hipstergirl_and_gamergirl_157_by_jagodibuja-d8iilir.jpg
Härskarteknik: https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknik
Metro: https://sv.wikipedia.org/wiki/  Metro  _(tidning) 
Oikofobi: https://sv.wikipedia.org/wiki/Roger_Scruton
Pansarkryssaren Potemkin: https://sv.wikipedia.org/wiki/Pansarkryssaren_Potemkin
Pinker, Steve, Ett oskrivet blad, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ett_oskrivet_blad_(bok_av_Pinker)
Social ingenjörskonst: https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_ingenj%C3%B6rskonst
Socialkonstruktivism: https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialkonstruktivism
Syriens befolkningsökning: https://www.google.se/publicdata/explore?
ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&idim=country:SYR:IRQ:SAU&hl=en&dl=en
Timbro: https://sv.wikipedia.org/wiki/Timbro 
Vackra svenskar: BeautifulPeople.com: https://www.beautifulpeople.com/en-SE 

https://www.youtube.com/watch?v=rUaFPesQfZk 
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https://www.youtube.com/watch?v=rUaFPesQfZk
https://www.beautifulpeople.com/en-SE
https://sv.wikipedia.org/wiki/Timbro
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialkonstruktivism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_ingenj%C3%B6rskonst
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pansarkryssaren_Potemkin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Roger_Scruton
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metro_(tidning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metro_(tidning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metro_(tidning
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Halmdocka
https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhi_(film


ORGANISATIONER:
Almedalsveckan 2016: 
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40205?redir=%23eidx_3
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40415?redir=%23eidx_20
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/37153?redir=%23eidx_22
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/35165?redir=%23eidx_22
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/39515?redir=%23eidx_8
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/37783?redir=%23eidx_16

Allmänhetens pressombudsman: http://www.po.se/regler/pressetiska-regler  
BRÅ (våldtäkter och etnicitet) https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-
14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html
EXPO (om Amineh Kakabaveh)
2016-04-26
http://expo.se/2016/riksdagspolitiker-(v)-spred-fascistisk-propagandafilm_7077.html
Familjeliv: 
2013-11-03, http://www.familjeliv.se/forum/thread/71548192-ensamkommande-flyktingbarn-som-
behover-en-familj/4#m38
Journalistförbundet: 
https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/publicitetsregler) 
Migrationsverket:
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html 
Polisen: https://polisen.se/Ostergotland/Aktuellt/Nyheter/2016/Maj/Polisarbete-mot-sexuella-
ofredanden/
Quickresponse: http://quickresponse.se/ (antirasistisk hemsida). Åtta s.k. hatsajter: avpixlat.info, d-
intl.com, exponerat.net, friatider.se, nyatider.nu, nyheteridag.se, realisten.se, samtiden.nu
Rojalistiska föreningen: http://www.rojf.se/monarki/ paragraf 6 och 7, (2016-03-29)
Rädda barnen: https://www.raddabarnen.se/om-oss/ekonomi/loner-och-arvoden/  (2016-01-04)
Röda korset: http://www.redcross.se/om-oss2/ekonomi/ersattning-och-arvode/
TS: http://ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta/?mc=006283

MASSMEDIA:
Aftonbladet 
(Ken Ring)
2013-03-16, http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article16427335.ab
(kod 291, mörkande om resurser och kostnader för asylinvandringen):
2016-01-19, http://www.  Aftonbladet  .se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22295566.ab 
(Ikea-morden)
2016-02-01, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22185397.ab
(våldtäkter mot barn) 
2016-02-18, http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22285912.ab 
(våldtäkt på färja): 
2016-03-31, http://www.  Aftonbladet  .se/nyheter/krim/article22539690.ab 
2016-04-06, http://www.  Aftonbladet  .se/nyheter/krim/article22577050.ab 
2016-06-07, http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article23020170.ab
(svenska värderingar och romer, ”de som inte gör rätt för sig”)
2016-06-06, http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22952629.ab
(om Alternativmedia, ”hatsajter”)
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http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22577050.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22577050.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22539690.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22539690.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22539690.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22285912.ab
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22295566.ab
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22295566.ab
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22295566.ab
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article16427335.ab
http://ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta/?mc=006283
https://www.raddabarnen.se/om-oss/ekonomi/loner-och-arvoden/
http://www.rojf.se/monarki/
http://quickresponse.se/
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/
https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/publicitetsregler
https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html
https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html
http://www.po.se/regler/pressetiska-regler
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/37153?redir=%23eidx_22
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40415?redir=%23eidx_20
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40205?redir=%23eidx_3


2016-06-10, http://www.aftonbladet.se/debatt/article22972426.ab
(om svensk självgodhet)
2016-07-07, http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article23135402.ab

Dagbladet
(våldtäkter invandrare, Norge)
2009-04-19, http://www.svd.se/krismote-efter-norsk-valdtaktsvag 
Dagens medicin (psykisk ohälsa), 2016-06-07 
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/06/07/psykisk-ohalsa-okar-bland-unga-igen/?
acceptCookies=true

Dagens nyheter
(brottslighet romer)
2008-06-30, http://www.dn.se/ledare/signerat/var-skuld-till-romerna/
(om alternativmedia)
2014-04-30, http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/rasister-kan-inte-kalla-sig-journalister/
(sextrakasserier, Kalmar)
2016-01-07, http://www.dn.se/nyheter/sverige/otal-sexuella-ofredanden-i-kalmar/
(sextrakasserier, festival We are Sthlm): 
2016-01-10, http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgreppen-pa-festivalen-i-stockholm-
rapporterades-aldrig-vidare/ 
(sextrakasserier, badhus), 
2016-01-07, http://www.dn.se/sthlm/separata-bubbelpooler-efter-ofredanden/ 
2016-01-08, http://www.dn.se/sthlm/sexuella-ofredanden-pa-flera-simhallar/ 
2016-01-12, http://www.dn.se/sthlm/14-polisanmalningar-pa-eriksdalsbadet/ 
(om kod 291, mörkande om resurser och kostnader för asylinvandringen)
2016-01-20, http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/ 
(våldtäkter mot barn) 
2016-02-04, http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdtakter-mot-asylsokande-pojkar-oroar-1/ 
(liberaler och socialister)
2016-02-17, http://www.dn.se/kultur-noje/scen/randanmarkningar-i-stadsteaterns-du-ska-veta-mitt-

varde/
(våldtäkt på färja): 
2016-03-30: http://www.dn.se/sthlm/fyra-man-gripna-for-valdtakt-pa-finlandsfarja/ 
2016-03-31, http://www.dn.se/sthlm/Aftonbladet-valdtaktsmisstankta-i-mordutredning/
2016-04-01: http://www.dn.se/nyheter/sverige/femte-misstankt-for-grov-valdtakt-pa-finlandsfarja/
2016-04-06, http://www.dn.se/sthlm/ytterligare-tre-misstankta-for-gruppvaldtakt-pa-farja/
(skäggbarn): 
2016-03-17, http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/tv4-profil-kranker-pa-facebook/

Dagens samhälle 
(Strömbäcks rapport)
2013-05-15, http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/ratade-arga-unga-maen-braer-en-fara-foer-
samhaellet-5401
(hög- eller lågutbildade flyktingar):
2015-11-20, http://www.dagenssamhalle.se/kronika/mytbildning-om-utbildning-foersvarar-

integrationen-20291 
(sextrakasserier i Köln, nyår): http://www.dagenssamhalle.se/kronika/vagar-vi-  tala-om-vad-som-

verkligen-haende-i-koeln-24159 (originalkälla: 
http://www.focus.de/politik/deutschland/silvesternacht-von-koeln-nrw-innenminister-
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http://www.focus.de/politik/deutschland/silvesternacht-von-koeln-nrw-innenminister-veroeffentlicht-ermittlungsergebnisse_id_5409062.html
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/vagar-vi-tala-om-vad-som-verkligen-haende-i-koeln-24159
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/vagar-vi-tala-om-vad-som-verkligen-haende-i-koeln-24159
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/vagar-vi-tala-om-vad-som-verkligen-haende-i-koeln-24159
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/vagar-vi-tala-om-vad-som-verkligen-haende-i-koeln-24159
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/mytbildning-om-utbildning-foersvarar-integrationen-20291
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/mytbildning-om-utbildning-foersvarar-integrationen-20291
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/tv4-profil-kranker-pa-facebook/
http://www.dn.se/sthlm/ytterligare-tre-misstankta-for-gruppvaldtakt-pa-farja/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdtakter-mot-asylsokande-pojkar-oroar-1/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/
http://www.dn.se/sthlm/14-polisanmalningar-pa-eriksdalsbadet/
http://www.dn.se/sthlm/sexuella-ofredanden-pa-flera-simhallar/
http://www.dn.se/sthlm/separata-bubbelpooler-efter-ofredanden/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgreppen-pa-festivalen-i-stockholm-rapporterades-aldrig-vidare/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgreppen-pa-festivalen-i-stockholm-rapporterades-aldrig-vidare/
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/06/07/psykisk-ohalsa-okar-bland-unga-igen/?acceptCookies=true
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/06/07/psykisk-ohalsa-okar-bland-unga-igen/?acceptCookies=true
http://www.svd.se/krismote-efter-norsk-valdtaktsvag


veroeffentlicht-ermittlungsergebnisse_id_5409062.html)

Expressen 
(Sveriges generösa flyktingpolitik)
2012-09-09, http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vi-maste-valja-vag-i-flyktingpolitiken/
(kommuner och flyktingmottagning)
2014-06-13, http://www.expressen.se/ledare/jenny-madestam/tvinga-kommunerna-att-ta-emot-

flyktingar/
(hög- eller lågutbildade flyktingar) 
2014-10-11, http://www.expressen.se/nyheter/jag-angrar-att-jag-akte-till-sverige/ 
(Ken Ring)
2014-10-14, http://www.expressen.se/noje/ken-hatar-inte-judar-eller-homosexuella/ 
(könsobalans):
2015-11-26, http://www.  Expresssen  .se/nyheter/sverige-narmar-sig-kinas-konsobalans/
(mörka utseende, samt sextrakasserier We are Sthml) :
 http://www.  Expresssen  .se/nyheter/direktivet-rapportera-inte-signalement/
(rån på spårvagn)
2016-01-15, http://www.expressen.se/gt/kvinna-ranades-av-fyra-man-pa-sparvagn/
(sextrakasserier, badhus)
2016-01-25, http://www.  Expresssen  .se/nyheter/barn-valdtogs-pa-  bad--okar-bevakningen/ 
(våldtäkter mot barn) 
2016-02-18, http://www.expressen.se/kvallsposten/flyktingpojke-valdtogs--tva-ungdomar-atalas/ 
2016-02-18, http://www.expressen.se/kvallsposten/aldersfraga-i-fokus-efter-barnvaldtakt/ 
(våldtäkt på färja), 
2016-04-02, http://www.Expresssen.se/nyheter/tre-begars-haktade-for-valdtakt-pa-farjan/
2016-04-06, http://www.Expresssen.se/nyheter/utredningen-kring-farjevaldtakt-vaxer/
(Svensk självgodhet)
http://www.expressen.se/kronikorer/ulf-nilson/ulf-nilson-sverige-ar-ett-hogfardigt-litet-land-som-
borde-ta-itu-med-sina-probl/

Fokus 
(om Röda korsets höga löner)
2007-12-21, http://www.fokus.se/2007/12/de-vinner-pa-valgorenheten/
(om media och mörkande)
2016-05-31, http://www.fokus.se/2016/05/balanserat-%C2%ADtyckande/

Göteborgsposten 
(invandrare bråkar på svenska skolor)
2015-11-16, http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/ungdomsg%C3%A4ng-skr%C3%A4mde-
p%C3%A5-skola-1.165076
(rån på spårvagn)
2016-01-15, http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/nicklas-ingrep-vid-st%C3%B6lden-h
%C3%B6ll-fast-misst%C3%A4nkt-1.13683
(könsobalans)
2016-01-19, http://www.gp.se/nyheter/debatt/abnorma-antalet-unga-m%C3%A4n-ett-problem-f

%C3%B6r-sverige-1.15076 
(svensk skola)
2016-03-16, http://www.gp.se/nyheter/debatt/elevens-l%C3%A4rande-skolans-ansvar-1.6187

HBL (Henrik Arnstad)
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http://www.gp.se/nyheter/debatt/elevens-l%C3%A4rande-skolans-ansvar-1.6187
http://www.gp.se/nyheter/debatt/abnorma-antalet-unga-m%C3%A4n-ett-problem-f%C3%B6r-sverige-1.15076
http://www.gp.se/nyheter/debatt/abnorma-antalet-unga-m%C3%A4n-ett-problem-f%C3%B6r-sverige-1.15076
http://www.gp.se/nyheter/debatt/abnorma-antalet-unga-m%C3%A4n-ett-problem-f%C3%B6r-sverige-1.15076
http://www.fokus.se/2016/05/balanserat-%C2%ADtyckande/
http://www.fokus.se/2007/12/de-vinner-pa-valgorenheten/
http://www.expressen.se/kronikorer/ulf-nilson/ulf-nilson-sverige-ar-ett-hogfardigt-litet-land-som-borde-ta-itu-med-sina-probl/
http://www.expressen.se/kronikorer/ulf-nilson/ulf-nilson-sverige-ar-ett-hogfardigt-litet-land-som-borde-ta-itu-med-sina-probl/
http://www.expressen.se/kvallsposten/aldersfraga-i-fokus-efter-barnvaldtakt/
http://www.expressen.se/kvallsposten/flyktingpojke-valdtogs--tva-ungdomar-atalas/
http://www.expressen.se/nyheter/barn-valdtogs-pa-bad--okar-bevakningen/
http://www.expressen.se/nyheter/barn-valdtogs-pa-bad--okar-bevakningen/
http://www.expressen.se/nyheter/barn-valdtogs-pa-bad--okar-bevakningen/
http://www.expressen.se/nyheter/barn-valdtogs-pa-bad--okar-bevakningen/
http://www.Expresssen.se/nyheter/direktivet-rapportera-inte-signalement/
http://www.Expresssen.se/nyheter/direktivet-rapportera-inte-signalement/
http://www.Expresssen.se/nyheter/direktivet-rapportera-inte-signalement/
http://www.expressen.se/nyheter/sverige-narmar-sig-kinas-konsobalans/
http://www.expressen.se/nyheter/sverige-narmar-sig-kinas-konsobalans/
http://www.expressen.se/nyheter/sverige-narmar-sig-kinas-konsobalans/
http://www.expressen.se/noje/ken-hatar-inte-judar-eller-homosexuella/
http://www.expressen.se/nyheter/jag-angrar-att-jag-akte-till-sverige/
http://www.focus.de/politik/deutschland/silvesternacht-von-koeln-nrw-innenminister-veroeffentlicht-ermittlungsergebnisse_id_5409062.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/silvesternacht-von-koeln-nrw-innenminister-veroeffentlicht-ermittlungsergebnisse_id_5409062.html


2013-03-29, http://gamla.hbl.fi/nyheter/2013-03-29/433816/finland-deltog-i-forintelsen

Journalisten: 
2016-03-22, http://www.journalisten.se/nyheter/journalister-morkar-inte-sanningen , 
http://journalisten.se/nyheter/de-forstar-inte-hur-journalistik-gar-till

Ledarsidorna 
2015-06-21, http://ledarsidorna.se/2015/06/fenomenet-arnstad/
2015-09-26,  http://ledarsidorna.se/2015/09/handlingsalternativ-i-folkvandringens-tidevarv/ 

 Metro 2012-04-15 till 2012-11-25, http://www.metro.se/kolumner/fredrik-backman-jag-kan-ju-
aldrig-halla-kaften/EVHldo!FmUkbOB1zAJo/  http://www.metro.se/kolumner/avsked-ar-ett-
socialt-gissel/EVHlky!lJyV35LhljEJg/

Resumé: http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/01/12/jesper--stromback/?acceptCookies=true 

Svenska dagbladet 
(Henrik Arnstad)
2006-12-03, http://www.svd.se/arnstads-bok-ar-inte-serios
(våldtäkt och ökning):
2009-04-27, http://www.svd.se/flest-valdtakter-i-sverige/om/sverige 
(våldtäkter i Norge, invandrare)
2011-11-02, http://www.svd.se/krismote-efter-norsk-valdtaktsvag 
(Ken Ring)
2013-11-09, http://www.svd.se/fel-av-tv4-att-hylla-ken-ring 
(Röda korsets och Rädda barnens höga löner)
2013-12-28, http://www.svd.se/sa-mycket-tjanar-cheferna-pa-valgorenhetsorganisationerna
(Sveriges skuldbubbla)
2015-04-25, http://www.svd.se/lugnet-fore-stormen-i-lala-landet-sverige
(mord på asylboende)
2016-02-13: http://www.svd.se/misstankt-mord-pa-asylboende 
(flyktingar med ekonomiska skäl)
2016-05-17, http://www.svd.se/inget-i-sverige-blev-som-vi-tankt-oss/om/svenskt-

flyktingmottagande 

Sveriges radio 
(Sveriges skuldbubbla)
2012-02-14, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4965451
(sextrakasserier We are Sthlm): 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6230414 
 (om alternativ media): 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?  programid=83&artikel=5773162 
(våldtäkt på färja), 
2016-04-08, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6407041
(handläggare klassar alla asylsökande som barn, även om de är vuxna)
2016-06-08, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6448519
(svensk självgodhet)
2016-07-08, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6469652

Sveriges television: 
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http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6407041
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5773162
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5773162
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6230414
http://www.svd.se/inget-i-sverige-blev-som-vi-tankt-oss/om/svenskt-flyktingmottagande
http://www.svd.se/inget-i-sverige-blev-som-vi-tankt-oss/om/svenskt-flyktingmottagande
http://www.svd.se/misstankt-mord-pa-asylboende
http://www.svd.se/fel-av-tv4-att-hylla-ken-ring
http://www.svd.se/krismote-efter-norsk-valdtaktsvag
http://www.svd.se/flest-valdtakter-i-sverige/om/sverige
http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/01/12/jesper--stromback/?acceptCookies=true
http://www.metro.se/kolumner/fredrik-backman-jag-kan-ju-aldrig-halla-kaften/EVHldo!FmUkbOB1zAJo/
http://www.metro.se/kolumner/fredrik-backman-jag-kan-ju-aldrig-halla-kaften/EVHldo!FmUkbOB1zAJo/
http://www.metro.se/kolumner/fredrik-backman-jag-kan-ju-aldrig-halla-kaften/EVHldo!FmUkbOB1zAJo/
http://ledarsidorna.se/2015/09/handlingsalternativ-i-folkvandringens-tidevarv/
http://ledarsidorna.se/2015/06/fenomenet-arnstad/
http://journalisten.se/nyheter/de-forstar-inte-hur-journalistik-gar-till
http://www.journalisten.se/nyheter/journalister-morkar-inte-sanningen


(hög- eller lågutbildade flyktingar)
2015-06-03, http://www.svt.se/nyheter/tusentals-valutbildade-flyr-till-sverige 
2015-06-05, http://www.svt.se/opinion/svt-borde-ha-namnt-att-endast-0-3-procent-av-de-

nyanlanda-har-forskarutbildning 
(ensamkommande flyktingbarn)
2015-10-20, skärmdump
(rån på spårvagn)
2016-01-16, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kvinna-ranad-pa-sparvagnen 
2016-05-29 (problem med invandrares värderingar)
http://www.svtplay.se/video/8832528/agenda/agenda-partiledardebatt-29-maj-20-00
(mörkande) 
2016-06-02, SvT 1, Kulturnyheterna 18:10.

The Telegaph 
(Sveriges skuldbubbla)
2014-09-29, http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11129108/Mass-default-looms-as-
world-sinks-beneath-a-sea-of-debt.html
(flyktingar med ekonomiska skäl)
2016-01-26, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/12123684/Six-in-ten-migrants-

not-entitled-to-asylum-says-EU-chief.html eller 

Verdens Gang (våldtäkter i Norge, invandrare), 2011-04-08: 
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/vil-at-asylsoekere-skal-psykosjekkes/a/10091945/ 
Växjö nyheter 2016-02-18, http://vaxjonyheter.se/flyktingpojke-misstanks-vara-45-ar-gammal-
atalas-for-valdtakt-pa-12-aring/

PRIVATA HEMSIDOR
Englund, Peter: https://peterenglundsnyawebb.wordpress.com/2015/09/02/hitler-som-konstnar/
Leander, Anders http://andersleander.bloggplatsen.se/2015/12/28/11240605-radda-barnens-pengar-

gar-till-lyx-och-hoga-loner/
Sanandaji, Tino:
 2015-11-14, http://tino.us/2015/11/aftonbladet-fyra-av-tio-nyanlanda-syrier-ar-akademiker-om-

man-med-akademiker-menar-svetsare-och-mekanier/ 
2016-03-21, https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153486576983231
2016-03-21, https://m.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153486576983231
Strömbäck, Jesper:
https://jesperstromback.org/om-mig/
http://jesperstromback.org/2016/01/12/agnar-sig-medierna-at-morklaggning/ 
http://jesperstromback.org/2016/01/31/om-mediernas-vanster-och-hogervridning/ 
http://jesperstromback.org/2016/02/21/om-partiskhet-morklaggningar-och-medvetet-vinklade-
nyheter/  

BILDER
https://www.google.se/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpetterssonorg.files.wordpress.com
%2F2015%2F11%2Ffake_ensamkommande2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F
%2Fpetterssonsblogg.se%2F2015%2F11%2F05%2Fbarnen-kostar-mer-an-polis-och-domstolar-
tillsammans%2F&docid=Z5eHqgCEgN5hZM&tbnid=50A_WkZpjEcTNM
%3A&w=608&h=664&bih=590&biw=1125&ved=0ahUKEwjlue23geHMAhXoIJoKHYNTDFMQ
MwhNKCcwJw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.exponerat.net%2Fwp-content
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https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.exponerat.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FMuhammad-Amiri.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.exponerat.net%2Fskaggbarn-langtar-att-borja-skolan-pastar-sig-vara-17-ar%2F&docid=XHXXwIhdzi_MxM&tbnid=7mu9AWv_zBz1iM%3A&w=472&h=561&bih=591&biw=1125&ved=0ahUKEwjNiMPeguHMAhXFKJoKHakVAE0QxiAIAygB&iact=c&ictx=1
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http://jesperstromback.org/2016/02/21/om-partiskhet-morklaggningar-och-medvetet-vinklade-nyheter/
http://jesperstromback.org/2016/02/21/om-partiskhet-morklaggningar-och-medvetet-vinklade-nyheter/
http://jesperstromback.org/2016/01/31/om-mediernas-vanster-och-hogervridning/
http://jesperstromback.org/2016/01/12/agnar-sig-medierna-at-morklaggning/
https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153486576983231
http://tino.us/2015/11/aftonbladet-fyra-av-tio-nyanlanda-syrier-ar-akademiker-om-man-med-akademiker-menar-svetsare-och-mekanier/
http://tino.us/2015/11/aftonbladet-fyra-av-tio-nyanlanda-syrier-ar-akademiker-om-man-med-akademiker-menar-svetsare-och-mekanier/
http://tino.us/2015/11/aftonbladet-fyra-av-tio-nyanlanda-syrier-ar-akademiker-om-man-med-akademiker-menar-svetsare-och-mekanier/
https://peterenglundsnyawebb.wordpress.com/2015/09/02/hitler-som-konstnar/
http://vaxjonyheter.se/flyktingpojke-misstanks-vara-45-ar-gammal-atalas-for-valdtakt-pa-12-aring/
http://vaxjonyheter.se/flyktingpojke-misstanks-vara-45-ar-gammal-atalas-for-valdtakt-pa-12-aring/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/vil-at-asylsoekere-skal-psykosjekkes/a/10091945/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/12123684/Six-in-ten-migrants-not-entitled-to-asylum-says-EU-chief.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/12123684/Six-in-ten-migrants-not-entitled-to-asylum-says-EU-chief.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/12123684/Six-in-ten-migrants-not-entitled-to-asylum-says-EU-chief.html
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kvinna-ranad-pa-sparvagnen
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