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Förord av Hanna Nyberg,  
ordförande för Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp

Jag har alltid gillat att gå till originalhandlingar och gamla doku-
ment . Därför ägnade jag ganska mycket tid åt bokhyllorna på Jour-
nalistklubbens kansli på SVT under 2016, mitt första år som ord-
förande för klubben . Jag hittade hela böcker om lagen om anställ-
ningsskydd, förtroendemannalagen och olika former av ledighet . 
Nyttig information, men som ibland kändes och var daterad och 
ibland med ett så stolpigt språk att jag kände mig förflyttad några 
decennier tillbaka i tiden .  

Parallellt med detta såg jag förakt mot journalister bli allt vanli-
gare . Ofta från högerextrema grupper men också ifrån USA:s då 
nyvalde president, Donald Trump . Även på Sveriges television 
hände saker . En reporter på väg hem blev slagen av en privatperson . 
Orsak: hen hade en SVT-jacka . Några av våra tv-hus »spärrades av« 
med nazistiska budskap och tejp . Kända kolleger fick vitt pulver  
i kuvert sända till jobbet och flera hundra personer fick utrymma 
Göteborgs tv och radiohus . Utvecklingen kändes allt mer tröstlös . 
Vart var vi på väg? 

Och så en dag hittade jag ett rött häfte i klubbkansliets arkiv . Jag 
började läsa och kunde inte sluta . Här beskrevs på ett sakligt och 
lättfattat sätt hatet och hotet mot journalister och hur individen, 
arbetsplatsen och den fackliga organisationen kan hantera det . 
Plötsligt insåg jag att det som hände oss journalister inte var någon 
ny företeelse . Hoten hade funnits där tidigare . Ändå hade den obe-
roende journalistiken bestått . På något sätt gav texten i häftet mig 
tröst och kraft . 

Alla har inte arkiven på ett klubbkansli att botanisera i . Det är en 
ära att åter få ge ut Stieg Larssons »Att överleva deadline« .   



88

Förklarande förord

Stieg Larssons »Överleva deadline« är trots att den utkom år 2000 
fortfarande aktuell . Hoten mot journalister kvarstår men metoderna 
har förändrats . Möjligheterna att kartlägga och hota journalister har 
ökat på senare år, inte minst på grund av den tekniska utvecklingen . 
De flesta hot kommer idag via mobiltelefon, mail och sociala me-
dier .

Hot och trakasserier bör rutinmässigt polisanmälas . Hellre en 
gång för mycket än en gång för lite . Spara mejl eller meddelanden 
på sociala medier fast det inte är tydliga hot . Om hot återkommer 
finns det fördelar med att historiken finns sparad .

Det finns sätt att använda sig av den nya tekniken för att skyd-
da sig . Det går till exempel att försvåra kartläggningar genom att 
se över sekretessinställningar på sociala medier och undvika att 
»checka in« via sociala medier . Det är också viktigt att tänkta på  
i vilken typ av kanaler man delar med av sig privat information .

I originalversionen påminde Stieg Larsson om att den som ville 
kartlägga en journalist lätt kunde begära ut ett passfoto på journalis-
ten . Det går inte längre att få ut passfoton på grund av att sekretess-
skyddet höjts . Därför har de delarna i texten tagits bort .

På Journalistförbundets hemsida kan du läsa mer om hot mot 
journalister och hur du som journalist kan använda tekniken för att 
skydda dig och dina källor .
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Inledning

Minst 662 journalister har dödats i tjänsten under 1990-talet . Det 
visar siffror från IFJ, Internationella journalistfederationen . Det gör 
journalistyrket till ett av världens mest utsatta . De 662 har antingen 
mördats, »försvunnit«, dött vid bevakning av krig eller vid rena 
olycksfall i arbetet . Ännu fler har naturligtvis hotats i jobbet .

I Sverige har hoten mot journalister, i synnerhet från rasistiska och 
högerextrema grupper, ökat sedan början 1980-talet .

I och med attentatet mot frilansjournalisterna Peter Karlsson och 
Katarina Larsson sommaren 1999 har en ny situation uppstått för 
journalister i Sverige . Det placerar oss bland de stater där gangsters 
och antidemokratiska krafter bedriver presspolitik genom att hota 
eller mörda obekväma journalister .

Hur hanterar man ett hot? I den här handboken far du enkla och 
konkreta tips på hur du kan agera . Använd den också för vidare dis-
kussion på redaktionen eller i journalistklubben på din arbetsplats .

Den här boken ska uppfattas som en fingervisning om hur hotfulla 
situationer kan tacklas . Däremot ska den inte uppfattas som slutord 
i ämnet . Inget fall är det andra likt när det handlar om terrorism och 
organiserade hatkampanjer . Vilka åtgärder som bör vidtas beror på 
vem som drabbas, var man är bosatt, vilka hemförhållanden man 
har, var man eventuellt är anställd och vilka resurser som står till 
förfogande .
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Vem riskerar att utsättas för hotelser?

Det är självklart så att en journalist som regelbundet rapporterar 
om kontroversiella ämnen löper betydligt större risk att utsättas för 
våld eller hot om våld än en reporter som har till uppgift att bevaka 
mindre kontroversiella ämnen .

Bland riskkategorierna kan nämnas reportrar som regelbun-
det bevakar mc-relaterad och annan organiserad brottslighet eller 
höger extrema gruppers verksamhet .

Ytterligare riskgrupper är journalister som bevakar viss sexual-
relaterad brottslighet som exempelvis kvinnomisshandel, incestfall 
och pedofilhärvor och som kan utlösa starka emotioner från enskilda  
individer . I ett par fall har journalister som skrivit om djurrättsakti-
vister utsatts för obehagliga samtal .

En kategori som på senare år allt oftare utsatts för telefonhot och 
anonyma brev är sportreportrar . Hotelserna är i huvudsak relate-
rade till supporterklubbar eller fotbollshuliganer, som i sin tur i 
många fall har samröre med rasistiska eller nazistiska grupper både 
i Sverige och utomlands .

I några fall har journalister som kritiserat förhållanden i utlan-
det utsatts för hotelser här i Sverige . Det handlar i huvudsak om 
hotelser som framförs av mindre demokratiskt sinnade utländska 
ambassader . Ett typexempel är hotelser som på 1970-och 1980- 
talet framfördes mot skribenter som motsatte sig apartheidregi-
men i Sydafrika . I dessa kampanjer deltog även svenska apartheid-
sympatisörer med kopplingar till extremhögern .

Kvinnliga journalister bör vara medvetna om att det inte nödvän-
digtvis handlar om en »ensam galning« om hoten innehåller grova 
sexuella inslag . Kvinnoförakt och sexuella anspelningar är vanligt 
förekommande även inom organiserade högerextrema grupper .
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Typexemplet är en reporter vid en sydsvensk tidning som bland 
annat hade till uppgift att bevaka utvecklingen i Sjöbo i samband 
med debatten kring Sjöbopartiet och frågan om en folkomröstning 
om flyktingmottagning .

Under en period i fick hon ta emot en mängd obehagliga samtal 
och brev med ytterst grova sexuella inslag . Tidningar med vålds-
pornografi skickades till hennes bostadsadress .

Hennes namn och telefonnummer samt löften om sexuella tjäns-
ter klottrades på herrtoaletter i hennes hemstad .

– Jag blev livrädd och var övertygad om att det var någon galning 
som tänkte styckmörda mig, berättar hon .

– Det värsta var att personen tycktes känna till väldigt mycket om 
mitt privatliv . I efterhand insåg jag att jag under en period var när-
mast paranoid och misstänksam mot människor i min omgivning, 
både mot kollegor på tidningen och mot andra . Jag polisanmälde 
hoten och skaffade säkerhetskedja på dörren . Eftersom jag nyligen 
hade haft en jobbig skilsmässa blev min före detta man också oskyl-
digt misstänkt .

– Det var först efter en tid som jag upptäckte att flera andra per-
soner som varit inblandade i Sjöbodebatten hade utsatts för nästan 
identiska trakasserier . Det kanske låter dumt, men jag upplevde det 
faktiskt som en lättnad då jag insåg att det fanns en »rationell« för-
klaring till alltsammans .

Journalisten och opinionsbildaren Kurdo Baksi är förmodligen 
en av Sveriges mest hotade journalister . Under »högsäsong«, d v s 
mellan februari och maj och mellan augusti och december, får han 
i genomsnitt ett dödshot eller annat hot per dag . I stort sett varje 
gång han framträder i TV, signerar en krönika i Dagens Nyheter 
eller Expressen eller arrangerar seminarier eller föredrag, resulterar 
det i hotelser av något slag .

– Hoten kommer per post, per telefon eller per e-mail till vitt 
skilda adresser . En stor mängd av hoten skickas till Kurdiska Riks-
förbundet eller till något annat ombud . Det har gått så mycket rutin 
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i det att mina vänner brukar samla ett antal hotelser på hög innan 
de hör av sig och skickar över en bunt .

Vem är det som hotar?
– Jag har tydligen lyckats bli ovän med väldigt många . Säpo bru-

kar samla hoten under olika rubriker . Turkiska säkerhetspolisen 
svarar troligen för en avsevärd del . En annan framträdande grupp 
är rasister av olika slag . Sedan tidningarna Svartvitt och Expo gick 
ihop har andelen nazistiska hot ökat markant .

Tar du hoten på allvar?
– Nja, det beror på omständigheterna . Flertalet hot är av det sla-

get att de kan förpassas till papperskorgen med en axelryckning . 
Andra hot är sådana att jag helt enkelt är tvungen att ta dem på 
allvar . Med jämna mellanrum får jag också varningar från olika käl-
lor som innebär att jag måste se över mina egna säkerhetsrutiner . 
Förutom Säpo finns ett antal personer inom exilkurdiska kretsar 
som jag konsulterar efter behov . Kurder som arbetar för demokrati 
har nämligen åtskilliga decenniers erfarenhet av att leva med säker-
hetsrutiner och den som slarvar med det brukar inte bli långlivad .

Vad innebär dina säkerhetsrutiner?
– Det innebär att vissa perioder måste jag till exempel ha någon 

från polisen närvarande om jag ska hålla ett föredrag eller framträda 
offentligt . Det kan innebära att jag under en period inte kan bo i 
min bostad, utan måste sova på en annan adress . Jag är dessutom 
arbetsgivare för några ungdomar och måste ta ansvar även för deras 
säkerhet . Och naturligtvis blir säkerhetsrutinerna extra känsliga om 
jag har en känd politiker som föreläsare på något seminarium som 
jag arrangerar .

Kurdo Baksis situation kan tyckas vara extrem – det är den också 
– men han och ytterligare ett antal journalister, som av olika orsaker 
uppfattas som kontroversiella, får ständigt ta emot hotelser av något 
slag .
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I oktober 1999 fick Kurdo Baksi en kula genom vardagsrums-
fönstret i sin bostad i Tensta. Skottet var avsett att skrämma, 
inte att döda eller skada.

foto: claudio bresciani/scanpix
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Spontana respektive organiserade hot

De som utsätts för hot kan grovt delas upp i två kategorier; »pas-
siva« respektive »aktiva« offer .

• Hot mot passiva innebär att den som framför hotelserna fungerar 
som en stalker som av olika skäl fixerat sig vid en speciell indi-
vid, till exempel en TV-journalist eller kändis etc . Måltavlan – den 
som utsätts för hotelserna – är i detta fall passiv och har själv inte 
bidragit till att sätta igång hotelserna genom sitt agerande . Offret 
har svårt att förstå varför just han eller hon ska utsättas för hot och 
trakasserier . Motivet är ofta så psykologiskt obskyrt att det framstår 
som irrationellt . Den individ som hotar är nästan alltid en ensam 
person .

• Hot mot aktiva innebär att en individ eller en grupp individer 
reagerar mot något specifikt som de anser att den som utsätts för 
hotelserna har gjort . Den som hotar kan rationalisera sitt agerande 
genom att beskriva sitt offer som aktivt, alltså att offret mer eller 
mindre får »skylla sig själv« . För journalister är det närliggande  
motivet att han eller hon skrivit »fel« artikel, presenterat »fel« fakta, 
är en »landsförrädare« eller på annat sätt uppfattas som motstån-
dare till hotarens världsbild . Denna kategori av hot har oftast ett 
»rationellt motiv« i den bemärkelsen att det är direkt kopplat till 
innehållet i journalistens texter, åsikter eller allmänna framtoning .

Båda ovanstående kategorier kan i sin tur delas upp i två under-
kategorier: »spontana« respektive »organiserade« hot .

• Den spontana hotaren agerar ogenomtänkt och skulle han 
någon sin utgöra en praktisk fara för sitt hatobjekt så beror det sna-
rast på en slump – att de av en slump stöter ihop på en parkerings-



15

 

plats eller på krogen en sen lördagskväll . Journalister på mindre 
orter löper förmodligen större risk i det sammanhanget .

• »Organiserade«, d v s genomtänkta, hot är den farligaste kate-
gorin . Det kan vara en ensam individ eller en grupp individer som 
ligger bakom .

Organiserade hot innebär att ett specifikt offer utses och kart-
läggs, samt att en realistisk plan för en hatkampanj eller ett vålds-
dåd förbereds . Bilbombningen i Nacka liksom mordet på Björn 
Söderberg var båda exempel på »aktiva« och »organiserade« hot . 
För att utföra dåden hade gruppen lokaliserat och kartlagt sina of-
fer . Särskilt bilbombningen, som förutsätter en rad omsorgsfulla 
förberedelser, tyder på att gruppen drevs av stor övertygelse och 
beslutsamhet .
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Ensam hotare eller grupp?

Det finns två kategorier av hotare: ensamma individer och grupper . 
I de fall då det handlar om genomtänkt verksamhet kan båda kate-
gorierna vara utomordentligt farliga och beslutsamma .

Exempel på ensamma individer är Lasermannen och OS- 
bombaren, som var för sig bedrev former av terrorism enligt sina 
egna svårbegripliga bevekelsegrunder . Båda lyckades i sina uppsåt, 
båda väckte stor uppmärksamhet i media och i båda fallen hade 
polisen stora svårigheter att identifiera en misstänkt .

Grupper som bedriver hot eller våldsdåd, till exempel outlaw-
klubbar i mc-världen eller nazistiska organisationer med terrorism 
på dagordningen, är i allmänhet enklare att identifiera än anonyma 
enskilda individer . När de väl bestämt sig för att begå våldsdåd  
agerar de ofta med stor beslutsamhet .

Att en viss grupp identifieras som källa till ett hot eller våldsdåd 
innebär heller inte att problemet är löst . Politiska sekter sluter 
snabbt leden och för polisen är det ofta besvärligt att bland ett par 
hundra medlemmar sålla fram exakt vilka som faktiskt är skyldiga 
till brott .

Ett aktuellt exempel på detta är bilbomben i Nacka, där polisen 
är ganska säker på inom vilken nazistisk krets attentatsmännen ska  
sökas, men där det ännu saknas bevis mot specifika individer . 
Svensk lagstiftning ger heller inte utrymme för generella förbud 
mot politiska grupper, varför anstiftare och ideologer bakom  
politiska våldsdåd sällan eller aldrig åtalas, även om deras adepter 
stundom grips .
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Namn, adress, familj, arbetsplats och bilmärke var information  
som Arne Myrdals rasistiska kampgrupp i Norge samlade in i början  
av 1990-talet. Omkring 1994 övertog nazister i Göteborg idén och  
producerade ett liknande registerformulär.
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1. OLAGA HOT

I stort sett alla journalister som skriver om högerextrema eller  
rasistiska grupper kommer förr eller senare i en eller annan form att 
utsättas för någon sorts hotelse eller uppvaktning från dessa grup-
per . Det är en arbetssituation journalister delar med lokalpolitiker 
som regerar mot nazism, poliser och åklagare som utreder rasis-
tisk brottslighet, präster som agerat för att hjälpa flyktingar, lärare, 
social arbetare m fl .

De förmodligen vanligaste mottagarna av högerextrema hot är helt 
vanliga antirasistiska gräsrötter . Ett typexempel kan hämtas från fe-
bruari i år, då en välkänd sverigedemokrat fick tillfälle att lägga ut 
texten om den uppmärksammade flyktingfamiljen Demir i radio-

Hot per vykort.
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programmet Klarspråk . Flyktingarna beskrevs bland annat som 
»parasiter« .

Sverigedemokraten fick svar på tal från en äldre kvinna i Bor-
länge, som ringde in en replik där hon uttryckte sin bestörtning 
över de attityder hon hört i radion . Borlängekvinnan har ingen poli-
tisk koppling, har aldrig varit aktiv i antirasistiska sammanhang och 
har aldrig deltagit i någon verksamhet som skulle kunna föranleda 
angrepp från extremhögern – utom just denna jungfrureplik i Klar-
språk. Inom loppet av en vecka hade hon fått två ytterst obehagliga 
brev .

Det kanske viktigaste motivet till att hotelser framförs mot en-
skilda journalister är naturligtvis att försöka skrämma till tystnad 
och underkastelse . När journalister faller till föga och beslutar sig 
för att avstå från att bevaka vissa frågor, har följaktligen antidemo-
kratiska krafter vunnit en viktig framgång . Samtidigt är reaktionen 
både mänsklig och begriplig . Det finns exempel på att hotelser har 
effekt .

En ung frilansjournalist, »Robert«, som för några år sedan fors-
kade i mc-relaterad brottslighet och kopplingar mellan bikers och 
nynazistiska grupper, planerade att skriva en bok om kriget mel-
lan Hell’s Angels och Bandidos . I samband med att han granskade 
kopplingar mellan mc-gäng och nazister hade han sporadisk kon-
takt med tidningen Expo . Helt plötsligt bröt han kontakten och 
slutade bedriva research i ämnet .

I efterhand berättar »Robert« i förtroende att han utsattes för 
en serie mycket konkreta hotelser, däribland en incident som han 
bedömde som så allvarligt menad att han fann för gott att »lägga 
storyn på hyllan« . Han vill inte berätta exakt vari hoten bestod och 
betonar att han idag vill vara helt anonym .

»Robert« berättar att han sedan dess känt sig skamsen över att 
han backade ur, men förklarar också att han som frilans kände sig 
isolerad och utsatt . Han arbetade i huvudsak på egen hand därför 
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att han var intresserad av ämnet, och han saknade förankring på en 
stor och mäktig tidningsredaktion .

– Jag upplevde det helt enkelt som att jag tagit mig vatten över 
huvudet, säger han . Beslutet att lägga av var förnedrande, men det 
var ett medvetet val . Jag skulle göra samma val idag .

– Det är en sak att romantisera bilden av »orädd journalist«, jaga 
det stora scoopet och drömma om Stora Journalistpriset . Det blir 
ett helt annat läge då du upptäcker att någon faktiskt har makt och 
resurser att göra dig illa .

Exempel på motsatsen finns också . En luttrad veteran i branschen 
är journalisten Ingrid Segerstedt-Wiberg, som i mer än ett halv-
sekel varit föremål för en vämjelig personförföljelse i form av alle-
handa otäcka hat- och hotelsekampanjer från nazistiska grupper . 
På 1940-talet övervakades hon av Gestapos agenter i Göteborg . 
Nu handlar det – som hon beskriver det – om mer eller mindre 
amatörmässiga gengångare . Hotelserna har omfattat allt från tele-

fonsamtal, postorderterror och en 
aldrig sinande ström av brev med 
obehagligt innehåll till direkt fy-
siska hot: sabotage mot hennes bil 
och åtminstone en amatörmässigt 
hopkommen brevbomb .

Ingrid Segerstedt-Wiberg kan 
gott nämnas som exempel på en 
journalist som under hela denna 
kampanj haft en synnerligen rak-
ryggad hållning och konsekvent 
vägrat att låta hotelser tysta hennes 
penna .

Spara hotsamtal som kommit till 
telefonsvararen.

Foto: David Lagerlöf
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Råd vid olaga hot

Olaga hot kan, som vi redan konstaterat, komma från en mängd 
olika källor, allt från enskilda »dårar« som fixerat sig vid en spe-
ciell journalist till organiserade politiska hatgrupper eller krimi-
nella grupper. Vad ska du då göra om du plötsligt utsätts för olaga 
hot? Här är några enkla råd:

 • Grips inte av panik
Hotelser är alltid obehagliga, men det absoluta flertalet har ingen 
substans och hotet kommer aldrig att förverkligas . Syftet är istället 
att skrämma, trakassera och avskräcka dig från att granska höger-
extrema grupper eller andra ljusskygga företeelser .

 • Undvik att dramatisera
Ryck inte på axlarna om du utsätts för hotelser, men undvik också 
att dramatisera situationen . Försök göra en nykter och realistisk be-
dömning om det är troligt eller rimligt att en nazistisk eller krimi-
nell grupp på fullaste allvar skulle placera just dig på en allvarligt 
menad »dödslista« .

 • Klassificera hotet
Försök avgöra vem det är som hotar . Är det en ensam stolle eller 
ett led i en organiserad verksamhet? Är det en eller flera personer 
som ringer eller skriver brev? Är hotet av privat natur eller har det 
politisk bakgrund?

 • Tolka budskapet
Om du får samtal eller brev från högerextremister, gör en bedöm-
ning av om budskapet faller under kategorin olaga hot eller om det 
»bara« handlar om missnöje med en publicerad text . Det är inte 
straffbart att framföra en avvikande åsikt, även om språkbruket kan 
vara oförskämt och grovt .
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För att det ska falla under begreppet olaga hot måste specifika 
hotelser framföras, t ex att journalisten »borde få ett nackskott«, att 
journalisten »ska få äta upp« en text eller att journalisten på något 
sätt ska »straffas« för innehållet i en artikel . Vissa hotelser kan vara 
indirekta eller förtäckta, t ex att journalisten »ska passa sig« så han 
eller hon inte drabbas av en »olyckshändelse« .

Om du är osäker på hur ett budskap ska tolkas; vänd dig till polis 
eller åklagare för en bedömning .

 • Dokumentera hoten
Spara samtal som kommit till telefonsvararen och försök att ban-
da samtal som kommer till hemmet eller till redaktionen . Om du 
inte har bandspelare tillgänglig, anteckna utförligt och skriv en  
sammanfattning direkt efter samtalet . Notera datum och tid för 
händelsen .

Spara brev och kuvert om hotelserna framförs skriftligt . Om det 
ej framgår, gör en anteckning om vilken dag brevet anlände .

Försök lista ut vilken artikel eller vilket reportage du tror att av-
sändaren kan ha reagerat mot; det kan ge uppslag då det gäller att 
identifiera den grupp eller de individer som framför hotet .

 • Hot mot dina närmaste
Hotelser kan också riktas mot journalistens familj, sambo och barn, 
vilket av många kan upplevas som betydligt mer obehagligt än  
direkta hot mot den egna personen .

Tumregel: Ställ frågor om hotelsen framförs via telefon; gör 
ett försök att lista ut om den person som hotar verkligen har 
kunskap om dina familjeförhållanden eller om det bara är löst 
prat .

 • Informera din familj
Om du utsatts för ett konkret hot är det en avgjort dålig idé att 
försöka dölja detta för din familj och dina närmaste, även om du 



25

SJU OLIKA HOTBILDER

försöker göra det av ren omtanke . Det gäller framför allt om ho-
telserna även omfattar barn eller maka/make; din partner har rätt 
att få all tänkbar information och inte behöva stå helt oförberedd 
om något verkligen skulle inträffa . Att underlåta att informera din 
familj kan i själva verket innebära att du ökar hotbilden mot dina 
närmaste . Om hotet bedöms som allvarligt, och särskilt om det även 
omfattar din familj, måste din partner själv få möjlighet att tala med 
och informeras av polisen .

När du informerar är det viktigt att inte dramatisera, utan att 
lugnt och sakligt berätta vad som har hänt . Förbered din partner 
på att hotelser även kan komma att skickas eller ringas till hemmet 
eller till dina barn .

Tumregel: Diskutera gemensamt, gärna tillsammans med en 
polis eller representant för facket eller tidningsledningen, hur 
detta påverkar er livssituation, vilka åtgärder som måste vidtas 
och på vilket sätt vaksamhet och säkerhet bör skärpas . Lägg 
upp en gemensam strategi . Se till att ni är överens .

 • Släng inte käft med den som hotar
Att gå i svaromål med den som framför ett telefonhot kan vara 
tillfredsställande för den egna självkänslan, men är i huvudsak en 
menings lös sysselsättning .

Den enda anledningen till att överhuvudtaget lyssna till utfall eller 
hotfulla samtal är att dokumentera händelsen och försöka fastställa 
på hur pass stort allvar hotet ska tas . Om du utsätts för en serie hot-
fulla samtal bör du kontakta polisen som ger närmare instruktioner 
om hur du ska agera och om du ska ställa specifika frågor .

Tumregel: Om någon ringer och framför hotelser eller vräker 
ur sig otidigheter finns ingen orsak att gå i svaromål eller för-
söka diskutera med vederbörande .
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 • Spara e-mail
Internet har öppnat nya möjligheter att framföra hotfulla budskap . 
Flera tidningar använder bylines där journalisten signerar med 
både namn och e-mailadress .

Om en kontroversiell artikel resulterar i starkt negativa synpunk-
ter bör journalisten spara sina e-mail . Det kan vara så att den som 
har mycket starka åsikter om en text i ett senare skede övergår till 
att skicka anonyma hotelser, särskilt om han eller hon inte fått gehör 
för sina synpunkter från journalisten .

I bästa fall kan det leda till att den anonyme brevskrivaren iden-
tifieras genom karaktäristiska stavfel eller typiskt återkommande 
formuleringar i äldre mail med en identifieringsbar avsändaradress .

 • Informera redaktionen
Om du utsätts för hot; kontakta redaktionschefen och din fackliga 
representant . Ta en diskussion om hur allvarligt hotet ska bedömas 
och om polisanmälan ska göras .

Tumregel: Direkta dödshot bör som regel alltid polisanmälas .

 • Sålla samtal i växeln
Tidningens reception och växel är ofta nervcentrum på arbetsplat-
sen . Det är en god idé att informera växelpersonalen om att direkt-
nummer till ditt skrivbord inte får lämnas ut till obehöriga . Växeln 
kan ofta lära sig att »känna igen« personer som regelbundet ringer 
konstiga samtal, förutsatt att du meddelar dem varje gång ett sådant 
samtal kommit .

Det kan vara en god idé att utrusta växeln med nummerpresen-
tatör om sådan inte redan finns, och spara en dokumentation över 
vilka som ringer . Det är självfallet meningslöst om samtalet kommer 
från telefonautomat eller från mobiltelefon med anonymt betalkort, 
men kan vara värdefullt för att ge polisen uppslag att arbeta efter .
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 • Lita på din egen instinkt
Du kan själv förmodligen ganska snabbt avgöra om en hotelse mås-
te tas på allvar eller inte . Om du känner ett starkt obehag och anser 
att hotet ska tas på allvar så får du inte låta dig övertalas att tycka att 
»det inte är så farligt« .

Arbetsgivare och kollegor kommer i många fall att försöka dämpa 
din oro genom att tona ned hotelser . Syftet med en sådan ned toning 
kan vara högst vällovligt – att helt enkelt minska din rädsla och 
försöka muntra upp dig . Stå på dig och kräv att din arbetsgivare 
tar hotet på allvar . Ditt fackliga ombud och arbetsplatsens skydds-
ombud har skyldighet att bistå dig .

Även om din arbetsgivare avfärdar hotet så kan du själv kontakta 
polisen för att lämna anmälan eller få råd om hur du ska agera .

 • Skaffa ett bollplank
Om du utsätts för upprepade hot kan situationen i längden bli på-
frestande, både psykiskt och arbetsmässigt . Det är dumt att isolera 
sig och låtsas vara orädd om du känner stort obehag . Skaffa en sam-
talspartner som du kan diskutera läget med och som kan hjälpa dig 
att få perspektiv på tillvaron . Du kan vända dig till en arbetskamrat 
som du har förtroende för, och du kan i alla avseenden vända dig 
till din fackliga representant som har skyldighet att ta din oro på 
största allvar .
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Ska hotelser offentliggöras?

Det finns ingen riktigt bra tumregel att hålla sig till och varje fall 
måste bedömas för sig . I allmänhet kan det fastslås att om hotelser 
till synes ignoreras så avtar benägenheten att fortsätta att hota . Det 
är helt enkelt meningslöst om det inte blir någon reaktion .

Flera journalister som regelbundet utsatts för obehagligheter har 
därför som princip att aldrig någonsin offentliggöra eller kommen-
tera hot mot sin egen person .

Ytterligare ett argument mot att ge offentlighet åt hotelser är att 
den journalist som slår larm varje gång han eller hon utsätts för 
minsta obehag riskerar att inte tas på allvar den dag det verkligen 
är fara på färde .

Motargumentet är att offentlighet faktiskt ger ett ökat skydd om en 
högerextrem grupp framför allvarligt menade hotelser eller planerar 
ett verkligt attentat . Förespråkare för denna tes hävdar att offentlig-
heten ökar polisens intresse att bevaka ärendet och att tveksamma 
individer i den grupp som står bakom hotet drar sig ur eller till 
och med själva slår larm om de upplever att något håller på att »gå 
för långt« . Det innebär också att tisslet och tasslet i de nynazistiska 
leden ökar och att polisen därmed har möjlighet att snappa upp 
rykten och information .

För tidningar som resonerar cyniskt kan det vara en bra story om 
till exempel en lokal nazistgrupp har hotat en av tidningens med-
arbetare . Det visar att tidningens journalistik är effektiv och hotet 
ger i sig tyngd åt tidningens undersökande journalister och stärker 
indirekt innehållet i avslöjande reportage som kan ha föregått hotet . 
Det kan samtidigt utsätta den enskilda medarbetaren för ytterligare 
hotelser eftersom nazisterna själva upplever det som propagandis-
tiskt värdefullt och positivt att »budskapet nått fram« .
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En journalist som periodvis utsatts för kampanjliknande telefon-
terror berättar att han inte svarat i sin telefon hemma på flera år . 
Alla samtal går till en telefonsvarare och först då han vet vem som 
ringer lyfter han på luren . Effekten är att den som försöker ringa 
telefonhot aldrig får någon reaktion och överhuvudtaget inte kan 
avgöra om budskapet gått fram eller inte .

Tidningen Expo har som regel att aldrig dramatisera och inte ge 
offentlighet åt hotelser mot enskilda medarbetare, såvida hotet inte 
är så specifikt att det måste tas på mycket stort allvar . De två fall 
då detta har skett var när Expos återförsäljare och tryckeri utsattes 
för trakasserier, hot och vandalisering under numera avsomnade  
Nationella Alliansens terrorkampanj våren 1996, och då Kurdo 
Baksi, chefredaktör för Svartvitt med Expo, fick en kula genom 
vardagsrumsfönstret hösten 1999 .

Det finns som sagt ingen god tumregel för att avgöra vilken väg 
som är bäst . Såväl poliser med uppgift att bedöma hotbilder och 
personer eller organisationer som länge utsatts för hot hävdar dock 
att det finns goda skäl att ligga lågt .

Denna attityd delas av den judiska organisationen Anti-Defa-
mation League (ADL) i USA, som bevakar rasistisk och antisemi-
tisk verksamhet . ADL har under 1990-talet bokfört mer än 15 000 
enskilda antisemitiska incidenter som omfattar allt från olaga hot 
mot judar, vandalisering av judiska begravningsplatser, attentat 
mot synagogor, mordbränder mot kända judiska företag, misshan-
del och mord . Tillsammans med den amerikanska motsvarigheten 
till Brottsförebyggande Rådet och New York-polisens avdelning för 
personskydd har ADL tagit fram en handbok som fungerar som 
standardmanual för allehanda kyrkor, skolor, abortkliniker och ut-
satta politiska medborgargrupper .

ADL:s slutsats är relativt entydig:
»I allmänhet är det inte rekommendabelt att blanda in mass-

media varje gång en vandalisering eller incident äger rum, eller 
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då ett hot mot en religiös institution framförs. Anledningen till att 
sådan uppmärksamhet bör undvikas är att minska risken för att 
detta inspirerar copycats och andra potentiella våldsverkare, och 
att minska risken för att våldsverkare upplever det som att deras 
aktion blir en publicistisk framgång. Det är viktigt att offren (för 
attacken) behåller kontrollen över situationen. Sensationalism är 
ett hinder för lösningar.«

Riskbedömning

Det finns ingen statistik över hur vanligt det är att journalister hotas 
till livet . Ett stort antal sådana hot torde rimligen avfärdas direkt på 
redaktionen av journalisten själv och resulterar därmed inte i någon 
anmälan . De konkreta fall då svenska journalister faktiskt drabbats 
av våld är sällsynta . Risken finns, men sannolikheten att just du ska 
drabbas av ett attentat är alltså försvinnande liten .

Polisen vet att så gott som alla bombhot som rings in till offent-
liga institutioner är falska och att nästan alla kvarglömda paket på 
järnvägsstationer eller flygterminaler har ett harmlöst innehåll . Men 
polisen kan aldrig bortse från risken för att det senast inkomna lar-
met faktiskt är ett skarpt läge . Polisens utredare anser att mord eller 
bombhot alltid måste tas på största allvar .

Den enskilde som utsätts för hot ska vända sig till polisen . När 
man försöker bedöma hur stor risken faktiskt är, ska man titta på 
följande:



31

SJU OLIKA HOTBILDER

Schema för riskbedömning av olaga hot

1. Vem hotar?
• Är det en ensam individ eller en grupp?

2.Vilket syfte?
• Är syftet personligt, politiskt eller kriminellt?

3. Vilken kategori av hot?
• Är den hotade en aktiv eller passiv måltavla?
• Är hoten organiserade eller spontana?

4. Antal hot? 
• Är det en engångsföreteelse eller ett led i en hatkampanj? Har  
någon placerat ditt namn på en hatlista?

5. Förekommer kartläggning? (se sid. 18)
• Innehåller hotsamtalen personlig information om dig som inte är 
allmänt känd; har någon plockat ut ditt passfoto; nämns din familj?

6. Är det specifikt du sam hotas?
• Får andra journalister i din stad liknande hotelser eller är det  
specifikt du som utsetts till hatobjekt?

7. Vilken orsak kan finnas?
• Är upphovet en specifik story du redan publicerat, resultatet av 
en längre tids bevakning av ett visst ämne eller något du planerar att 
göra?
• Har du utmärkt dig på något speciellt sätt den senaste tiden, t ex 
synts i tv?

8. Målsättning med hotet?
• Är avsikten att allmänt trakassera eller ställs krav att du ska göra 
något speciellt – avstå från att gräva i ett ämne eller liknande?
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2. KARTLÄGGNING

För att en uttalad hotelse ska kunna få konkret form måste en viktig 
förutsättning uppfyllas . Den som avser att utföra ett attentat, även 
om det bara handlar om att spreja slagord på en dörr, måste först 
göra en kartläggning av sitt tilltänkta offer . Hotaren måste ta reda 
på var det tilltänkta offret är bosatt, vilka rutiner offret har, om det 
är riskfritt att närma sig offret utan att bli identifierad eller väcka 
uppmärksamhet, om offret har skydd av något slag etc .

För grupper med någon form av terrorism på dagordningen är en 
systematisk kartläggning av meningsmotståndare nödvändig, och 
ingen annan politisk rörelse har genom historien varit så besatt av 
att kartlägga sina fiender, verkliga eller inbillade, som nazister .

Under 1930- och 1940-talet ägnade sig en rad nazistiska grupper 
åt att upprätta systematiska register över judar i Sverige . Målsätt-
ningen var uttalad: registren skulle ligga färdiga att tas i bruk vid 
en förväntad tysk ockupation av landet . I väntan på att tyska strids-
vagnar skulle skeppas över Öresund användes registren till att hota 
och trakassera individuella judar . Metoderna var ofta vämjeliga .  
I till exempel skolor där det fanns judiska elever fick i flera fall 
klasskamraterna brev där de upplystes om att det i klassen fanns 
»främmande element« som det var en »renlighetsuppgift« att befria 
sig från . Breven kan bara betraktas som försök att underblåsa orga-
niserad mobbning av judiska skolbarn .

På 1970-talet var det Nordiska Rikspartiets (NRP) så kallade 
under rättelsetjänst, NRP/UTJ, som skötte registreringen . Verk-
samheten var då ganska amatörmässig och listorna bestod huvud-
sakligen av till synes slumpvis utvalda personer som vid något till-
fälle yttrat sig nedsättande om NRP i massmedia .

På 1980-talet upprättade NRP:s »Riksaktionsgrupper« (RAG) 
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listor över personer som av olika anledningar förargat dem . Bland 
dessa fanns journalister, varav flera utsattes för dödshot .

Verksamheten kan illustreras med ett exempel från Växjö, som 
under första halvan av 1980-talet utgjorde något av centrum för 
NRP:s och RAG:s verksamhet . Den lokala NRP-gruppen bestod 
av ungdomar som vid upprepade tillfällen hamnade inför rätta . Åta-
len gällde allt från olaga vapeninnehav, stölder och olaga hot mot 
invandrare och antirasister .

En av de personer som mordhotades var journalisten Peter Carl-
berg på Svenska Dagbladet, som skrivit många kritiska artiklar om 
nynazismen . I mitten av 1980-talet arbetade han på Kronobergaren, 
där han genom sina skriverier lyckades väcka NRP-ligans missnöje . 
Detta föranledde ett nattligt telefonsamtal till Carlbergs bostad  
i januari 1986, med budskapet: »Detta är NRP och du är död . Vi 
skär halsen av dig .«

Carlberg utsattes för vidare trakasserier som bland annat omfattade 
en mängd falska postorderbeställningar i hans namn . Så småningom 
åtalades och dömdes en grupp NRP-aktivister i Växjö för mordhotet 
och postorderterrorn . Flera av gruppens medlemmar är fortfarande 
aktiva inom olika högerextrema grupper, och en av dem har avancerat 
till ledarskiktet inom nätverket Blood & Honour i Helsingborg, som 
idag organiserar några av de mest militanta nynazisterna i Europa .

Hur upplevde du hotet från NRP-gruppen?

– Det är klart att jag upplevde det som mycket obehagligt, 
och postorderterrorn skapade en mängd tidsödande besvär . 

Har du utsatts för hotelser efter rättegången i Växjö?

– Javisst, i stort sett varje gång jag skrev om nazismen kom någon 
form av hot som ett brev på posten .
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Peter Carlberg har fortsatt att skriva om nazismen, om än allt mer 
sällan på senare år . I takt med att han ägnat sig åt andra ämnen har 
antalet hot minskat och mer eller mindre upphört .

Det var först på 1990-talet som nazister åter började registrera sina 
fiender på ett sätt som kan beskrivas som systematiskt . En före-
gångsman i detta avseende var norrmannen Arne Myrdal som ledde 
gruppen Norge mot Invandring (NMI), en lite mer hårdför mot-
svarighet till Bevara Sverige Svenskt . NMI uppmanade sina sym-
patisörer att skicka in namn på »landsförrädare« . Dessa delades in 
i tre kategorier: »myndighetspersoner«, »politiska landsförrädare« 
och »andra förrädare« . I den sistnämnda gruppen ingick bland  
annat journalister .

NMI distribuerade för enkelhetens skull ett formulär med upp-
gifter som skulle samlas in . Det innehöll namn, adress, telefon, fö-
delsenummer, uppgift om familjeförhållanden, arbetsgivare, bil och 
registreringsnummer, samt en summering av vilken typ av aktivitet 
»landsförrädaren« ägnat sig åt . På formuläret fanns även plats för foto 
och en ruta där särskilda kännetecken och utseende skulle anges .

NMI:s formulär dök även upp i Sverige där det cirkulerade 
bland nazister på Västkusten . 1995 publicerade tidskriften Werwolf 
i Göteborg en dödslista med namn och adress till omkring 300 per-
soner, huvudsakligen individer som gjort sig kända som antirasis-
tiska gräsrötter i lokala sammanhang . Några av personerna på listan 
var journalister, andra var lärare, invandrarlärare, socialarbetare etc . 
Tillsammans med namnen fanns beteckningar som »jude«, »svart-
skalle« etc .

Werwolf var ett samarbete mellan nazister i Göteborgstrakten och 
den engelska terroristgruppen Combat 18 . Tidningen manade 
bland annat till direkta terroristaktioner och föreslog måltavlor 
för bombdåd, däribland bränsledepåer och kemiska industrilager . 
Werwolf publicerade även uppmaningar om att fiender skulle lik-
videras, instruktioner om hur inbrott i militära mobiliseringsförråd 
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gick till, och manualer för 
tillverkning av hemma-
gjorda bomber .

Werwolfs dödslista 
uppmärksam mades i mass-
media och en ledande  
Göte borgsnazist blev före-
mål för polisutredning . 
Trots ovanligt gott bevis-
läge avskrevs fallet av en 
åklagare, vilket föranledde 
stark kritik bland de per-
soner som namngetts  
i Werwolf .

Anti-AFA

Den organisation som 
idag svarar för registrering 
av fiender är det så kall-
lade Anti-AFA, som ska-
pats med det tyska »Anti-antifa« som förebild . Anti-AFA växte 
ursprungligen fram inom det så kallade Storms Nätverk, som var 
stommen i de militanta kretsarna kring Vitt Ariskt Motstånd (VAM) 
och Riksfronten i början av 1990-talet .

1993 publicerade tidningen Storm, som var språkrör för VAM, 
en rad namn på misshagliga journalister, poliser och antirasister . 
Bland namnen fanns journalister, däribland undertecknad, fri-
lansjournalisten Anna-Lena Lodenius och Aftonbladets numera 
bortgångna kulturskribent Eva X Moberg . Andra personer som 
hängdes ut i tidningen var bl a dåvarande ordföranden i polisfacket 
Gunno Gunnmo, advokat Hans-Göran Franck och forskaren He-

Tidsksriften Werwolf, som producerades 
i Göteborg, publicerade 1993 en namn-

lista med omkring 300 »fiender«. 
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lene Lööw m fl .
Texterna om de namngivna personerna i Storm var luddigt for-

mulerade, men kunde i ett fall tolkas som ett direkt dödshot . Det 
rörde Anna-Lena Lodenius, som blivit känd som expert på höger-
extremism . Storm uppmanade sina läsare att »avsluta hennes bana« . 
Fallet blev föremål för rättegång och tidningens redaktör dömdes så 
småningom för tilltaget .

– Domen är principiellt intressant eftersom det var första gången 
någon fällts för ett olaga hot som publicerats i en tryckt skrift, berät-
tar Anna-Lena Lodenius .

Vid en husrannsakan hos en ledande Stormaktivist 1994 beslag-
tog polisen en lista på ca 170 namn på antirasister . Listan skickades 
till Säpo för analys, men har enligt åklagaren i fallet därefter destru-
erats utan att någon av de registrerade underrättats .

1996 var det huvudsakligen aktivister inom Nationella Alliansen 
(NA) som ägnade sig 
åt att registrera fiender, 
och flera av de personer 
som idag förknippas 
med Anti-AFA var verk-
samma i NA . Gruppen 
väckte stor uppmärk-
samhet i samband med 
den våldsamma kam-
panjen mot tidningen 
Expos tryckeri och 
återförsäljare somma-
ren 1996, och aktivister 
i NA genomförde bland 
annat en mordbrand 
mot ett politiskt ung-
domsförbunds lokal .

Fängelseorganisationen Ariska Brödraskapet 
har kontakter med Anti-AFA, som registrerar 
fiender till nazismen, däribland journalister.
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Det nuvarande Anti-AFA finns kring tidningen lnfo-14!, som i sin 
tur har nära kontakter till både Stockholmsgruppen Nationell Ung-
dom/Svenska Motståndsrörelsen, till fängelseorganisationen Ariska 
Brödraskapet som är känt för brevbomben mot Laila Freivalds, 
och till organisationen Blood & Honour i Helsingborg . I den sist-
nämnda organisationen ingår bland annat skivbolaget Ragnarock 
Records, vars ledare nyligen åtalades i Helsingborg .

Anti-AFA är en mycket hemlighetsfull organisation och merparten 
av kunskapen om gruppen kommer från enstaka avhoppare i perife-
rin . En källa uppger att Anti-AFA i mångt och mycket fungerar som 
»hatregister« för nazigrupper i hela Sverige . Informationsinsamlan-
det om »fiender« kan ske antingen centralt

Vid flera uppmärksammade våldsdåd under 1999 kunde förövarna 
länkas till Anti-AFA . I utredningen kring polismorden i Malexan-
der framkom att en av de dömda hade telefonnummer till ledaren 
för Anti-AFA i sin plånbok . Samtliga tre som greps för mordet på 
Björn Söderberg är knutna till Anti-AFA, vars ledare för övrigt är 
den lagerarbetare som avskedades sedan Björn Söderberg slagit 
larm om hans fackliga infiltration . Han greps hösten 1999 för olaga 
vapeninnehav .

Efter mordet på Söderberg framkom att de tre nazister som greps 
för mordet på Söderberg tillhör kretsen av misstänkta för bilbom-
ben mot frilansjournalisterna Peter Karlsson och Katarina Larsson 
i Nacka . Trion övervakades av Säpo samtidigt som de genomförde 
kartläggningen av Björn Söderberg, beställde fram hans passbild 
och lokaliserade Söderbergs lägenhet . Allt detta skedde utan att 
någon kopplade samman dem med Söderberg och reagerade på 
den vid det laget dramatiska hotbilden mot honom . I efterhand har 
det kunnat konstateras att förutom Björn Söderberg hade gruppen 
beställt passbilder på ytterligare ett 20-tal personer, däribland jour-
nalister .
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Av detta kan en viktig slutsats dras; nämligen att polisen alltid mås-
te underrätta utsatta personer då den får kännedom om att nazister 
håller på med en kartläggning . Om Björn Söderberg hade fått veta 
att nynazister smög omkring utanför hans dörr, och om han hade 
fått det ganska enkla rådet att inte öppna om okända knackar på 
sent en kväll, så hade han troligen varit i livet idag .

Från facklig sida finns därför orsak att ställa kravet direkt till  
polisen att när medlemmar i förbundet utsätts för nazistisk kart-
läggning – eller uppvaktning från någon kriminell sammanslutning 
eller annan grupp som polisen övervakar – så ska polisen omedel-
bart meddela detta till vederbörande .

Det är möjligt att ett sådant förfarande vid vissa tillfällen kan leda 
till ett komplicerat förhållande mellan de respektive yrkesrollerna 
journalist och polis – journalistens ryggmärgsimpuls är med stor 
sannolikhet att vilja publicera det som polisen möjligen har intresse 
av att ligga lågt med . Det är dock rimligt att begära att polisen sätter 
säkerheten främst .

»Dödslista« missvisande begrepp

I sammanhanget måste en markering göras . Begreppet »döds-
lista«, som ofta förekommer i massmedia, är grovt missvisande . Av 
alla personer som under 1990-talet förekommit i nazistiska person-
register av olika slag – det handlar om minst ca 1100 namn på lis-
tor som beslagtagits av polisen, men är i verkligheten betydligt fler  
– har inte en enda människa faktiskt dödats före hösten 1999 . Det 
enda undantaget till dags dato är alltså mordet på syndikalisten 
Björn Söderberg .

En avsevärt bättre definition vore att kalla det för »hatlistor« eller 
»listor över folk som ska trakasseras« . I ett stort antal fall har perso-
ner som förekommit på sådana listor fått anonyma hotsamtal eller 
blivit föremål för till exempel postorderterror .
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I själva verket består de nazistiska listorna av ett sammelsurium av 
namn på personer som av olika skäl väckt irritation bland nazister . 
Här samlas namn på ministrar och kända rikspolitiker tillsammans 
med helt anonyma antirasistiska gräsrötter på lokal nivå . I några fall 
har namn på personer förekommit vars enda insats i antirasistiska 
sammanhang har varit att till exempel skriva en insändare i lokal-
tidningen, medan andra tillhör olika antirasistiska aktivistgrupper . 
I ytterligare sammanhang nämns kändisar som den numera bort-
gångne Hagge Geigert, präster som utmärkt sig i flyktinghjälpen, 
lärare som arrangerat temadagar om rasism, poliser som gripit  
nazistiska våldsförbrytare, personal på fängelser etc . Av detta kan vi 
dra slutsatsen att nazistiska hatlistor hittills varit tämligen slumpvis 
och amatörmässigt hopkomna, ofta resultatet av någon lokal akti-
vists tillfälliga entusiasm och arbetsinsats .

Denna situation har 
förändrats under de 
senaste åren, inte 
minst genom fram-
växten av det så kall-
lade Anti-AFA, som 
med sina internatio-
nella kontakter stäl-
ler krav på väsentligt 
större systematik .

Tidningen Info-14!, organ för  
Anti-AFA i Stockholm. 
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Råd vid kartläggning

 • Namngiven?
Har du blivit namngiven i den nazistiska eller rasistiska pressen? 
Det är en viktig markering av att intresset för din person är på väg 
att öka .

 • Hotelsebrev?
Får du hotelsebrev till din hemadress utan att finnas i telefonkata-
logen? Då har någon gjort sig besväret att leta rätt på var du bor .

 • Hotfulla samtal?
Nämns information om ditt privatliv eller arbete som inte är allmänt 
känd?

 • Upprepade incidenter?
En ganska säker indikation på att ditt namn figurerar på någon 
hatlista och att någon grupp inlett en kampanj mot dig är om du 
plötsligt blir föremål för en serie hot eller postorderterror som tycks 
komma från fler än en person .

Skyddad identitet

Journalister som har till uppgift att regelbundet bevaka organise-
rade kriminella grupper som Hell’s Angels och våldsamma nynazis-
tiska grupper, eller reportrar som regelbundet under en tid utsatts 
för hotelser och trakasserier, bör överväga att skaffa så kallad skyd-
dad identitet . Skyddad identitet innebär att det blir omöjligt (el-
ler åtminstone svårt) att plocka ut personinformation ur offentliga 
arkiv . Systemet med spärrmarkeringar togs ursprungligen i bruk 
för att ge ett visst mått av skydd till bland annat utsatta vittnen vid 
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rättegångar eller kvinnor som förföljs och misshandlas av före detta 
män/pojkvänner .

Det ska dock framhållas att det faktiska värdet av skyddad identi-
tet är diskutabelt . Den som skaffar skyddad identitet kan få en falsk 
känsla av säkerhet . Det är klokt att inte överskatta det skydd som 
det innebär .

För det första är det svårt men långt ifrån omöjligt att komma runt 
en sekretesspärr . Det finns gott om exempel på kvinnor som trakas-
serats av före detta män, som fått skyddad identitet och t o m hjälp 
att flytta till ny bostad, men där mannen likafullt på ganska kort tid 
kunnat hitta den nya adressen .

För det andra har folk en tendens att skaffa spärrmarkering först 
efter att de redan börjat utsättas för hotelser . Vid det laget är adress 
och telefonnummer redan kända och åtgärden blir ett slag i luften . 
För att en spärrmarkering ska vara användbar fordrar den därmed 
också ett byte av bostad, vilket för många kan vara en besvärlig och 
tidsödande process, ibland ekonomiskt omöjligt . När allt kommer 
omkring har ju många personer dessutom skaffat bostad där de fak-
tiskt vill bo, och har ingen som helst tanke på att flytta .

För det tredje är spärrmarkering oftast helt meningslös för journa-
lister på mindre orter, åtminstone om det handlar att dölja bostads-
adressen . Folk vet i alla fall var olika personer bor .

Och för det fjärde: även om spärrmarkeringen skulle fungera så 
finns det inget som hindrar att en organisation sänder ut spanare 
och helt enkelt skuggar en reporter från arbetsplatsen till bostaden . 
Det behöver inte handla om ungdomar . I åtminstone ett fall som 
Expo känner till bestod spanaren av en till synes harmlös pensio-
när; i själva verket en veteran i den nazistiska rörelsen och aktiv 
redan på 1940-talet .
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I fallet med Peter Karlsson och Katarina Larsson som utsattes för 
bilbombsattentatet i Nacka, hade de i flera år dels varit noga med att 
använda författarnamn då de signerade artiklar, dels hade de skaffat 
skyddad identitet . De tror själva att det är möjligt att deras adress 
röjdes helt enkelt därför att någon skuggade dem efter att de beva-
kat någon vit makt-konsert eller högerextrem demonstration . De 
hade en lättidentifierad bil – en röd Renault – och tillhör inte den 
paranoida grupp som ser sig över axeln vid varje gathörn . Kort sagt, 
de individer som placerade bilbomben i Nacka hade inte särskilt 
stora problem att komma runt det hinder som spärrmarkeringen 
innebar .

Med dessa förbehåll i åtanke ska det dock sägas att det på inget 
vis är meningslöst för journalister som arbetar med politisk extre-
mism, barnpornografiutredningar, incestfall eller andra känslomäs-
sigt laddade ämnen att skaffa skyddad identitet . Spärrmarkeringen 
innebär i vilket fall att ett antal stollar och enskilda rättshaverister 
(som kan vara nog så besvärande) sållas bort .
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3. BREVBOMBER

Direkta attentat eller attentatsförsök mot svenska journalister till-
hör ovanligheterna, men de förekommer och i det sammanhanget 
måste brevbomber räknas till de allra farligaste formerna av terro-
rism .

Brevbomber är terrorism via fjärrkontroll . Det är det enklaste 
och kanske mest effektiva arbetsredskap som politiska hatgrupper 
och enskilda dårar har att tillgå . Det är en effektiv metod därför att 
själva attentatet egentligen utförs på en plats – hemma i terroristens 
eget kök eller garage – men drabbar sin måltavla på en helt annan 
plats . För polisen är det förenat med stora svårigheter att spåra och 
identifiera en brevbombare .

Brevbomber är dessutom relativt enkla att tillverka för vilken 
normalbegåvad person som helst som kan läsa innantill och följa 
instruktionerna i nå-
gon av de dussintals 
manualer som cirku-
lerar på internet eller 
återges i någon av de 
många skrifter som 
produceras av olika 
högerextrema kamp-
grupper .

Under 1990-talet har 
högerextremister i 
hela Europa, framför 
allt med anknytning 
till den engelska ter-
roristgruppen Com-
bat 18, visat en ökad 

Under 1990-talet har ett flertal brev bomber 
kamouflerats som videokassetter. En b0mb 

skickades till en antirasist i Stockbolm 
medan åtminstone tre andra skickades till 

måltavlor i England. 
foto: david lagerlöf . 
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benägenhet att använda brevbomber som vapen . Kampanjen bör-
jade i Österrike i december 1993, då tio brevbomber postades till 
framträdande antirasister . Fyra av bomberna detonerade och ska-
dade sina måltavlor, däribland Wiens borgmästare som fick flera 
fingrar bortsprängda . Brevbomberna var skickligt konstruerade 
och bestod av nitroglycerin i vanliga sugrör .

Bland svenska massmediapersoner som drabbats av brevbomber 
noteras Ingrid Segerstedt-Wiberg och Hagge Geigert . I båda fallen 
var det fråga om ytterst rudimentära fyrverkeripjäser som var av-
sedda att skrämma snarare än att döda eller skada . Andra exempel 
på svenska brevbomber under 1990-talet:
• 1994 fick ledaren för en antirasistisk organisation en brevbomb 
kamouflerad till en videokassett postad till sig .
• I januari 1996 fick en 45-årig kvinna i Barkhyttan en brevbomb, 
som detonerade och skadade henne i armen . Som avsändare angavs 
»Ängelholms kommun« . Kvinnan var okänd i antirasistiska samman-
hang, men arbetar som invandrarlärare .
• Samma vecka fick en 25-årig irakisk invandrare i Boden en lik-
nande försändelse . Som avsändare angavs »Liber förlag« .
• I februari 1996 detonerade en brevbomb på en postterminal  
i Malmö . En posttjänsteman fick lättare skador . Som avsändare  
angavs »Sveriges Handlares Riksförbund« . Bomben var adresserad 
till en invandrare i Göteborg .

I samtliga ovanstående fall har brevbomberna postats från Skåne . 
Det var också där som ledaren för den nazistiska fängelseorganisa-
tionen Ariska Brödraskapet tillverkade en brevbomb som i mars 
1997 skickades till justitieminister Laila Freivalds, och det var till 
Skåne den danske terroristen Thomas Derry Nakaba reste för att 
skicka tre brevbomber kamouflerade som videokassetter till olika 
måltavlor i England . Både Nakaba och ledaren för Ariska Brödra-
skapet har nära anknytning till organisationen Blood & Honour, 
som huserar i Helsingborg .
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Internationella säkerhetsexperter är i allmänhet ense om att brev-
bomber är ett av de mest effektiva vapnen i en terroristgrupps arse-
nal, samtidigt som det är ett av de svåraste hoten för en privatper-
son att skydda sig mot . Orsaken att säkerhetsexperterna gör den 
bedömningen är att alla andra former av fysiska angrepp bygger på 
att attentatsmannen måste lokalisera och komma i närheten av sitt 
tilltänkta offer, medan det räcker med att hitta till närmaste postlåda 
för att kunna skicka en brevbomb .

– Brevbomber är i allmänhet verkningslösa mot betydande  
politiker eller industriledare, eftersom dessa oftast har sekreterare 
som tar hand om posten . I just det här fallet är hotbilden störst för 
vanligt folk som själva öppnar sin post, säger en amerikansk säker-
hetsexpert .

Säkerhetsexperterna är också överens om att det bästa sättet att 
undvika brevbomber är att vara vaksam på de brev och paket som 

Amerikanska postverket har givit ut information om vanliga 
kännetecken på brevbomber, men understryker att det inte alls 
behöver se ut på detta vis.
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anländer . Det amerikanska postverket har sammanställt ett antal 
kännetecken på hur brevbomber vanligen ser ut och vad man alltså 
ska se upp med . Det är bland annat följande:

• Adress med stora textade bokstäver.
• Returadress saknas.
• Brevet är överfrankerat (avsändaren vill vara säker på att det 
verkligen levereras).
• Brev som markeras »Privat« eller »Personligt«.
• Oljeliknande substans fuktar eller läcker genom kuvertet (gäller 
vissa glycerinbaserade sprängämnen).
• Brev där det tydligt framgår att innehållet har en oregelbunden 
form.

Postverket understryker dock att en brevbomb inte nödvändigtvis 
måste se ut på just detta sätt . En skicklig hantverkare kan tillverka 
en bomb som ser ut som en tidning, har maskinskriven adress-
etikett och en fejkad avsändaradress .
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Råd ang brevbomber

Att skydda sig mot brevbomber handlar oftast om att använda 
sunt förnuft . Om det existerar en hotbild säger sunda förnuftet att 
du måste öka säkerhetstänkandet, säger en amerikansk säkerhets-
expert, som ger följande råd till personer som hotas av brevbombs-
terrorism:

 • Skaffa dig postrutiner
Öppna posten på samma sätt varje dag . Gör inte så att du sliter upp 
kuvertet i tunnelbanan på väg till jobbet ena dagen, i köket nästa 
dag och i hallen tredje dagen . Lär dig en rutin – en ritual – som 
innebär att du öppnar all post på samma ställe hela tiden . Lär dig 
att titta på varje försändelse innan du öppnar den . Du kan förmod-
ligen identifiera nästan all post du får genom att titta på kuvertet  
– det du måste lära dig att titta efter är det där udda brevet som inte 
passar in i bilden .

 • Öppna inte post i små och slutna rum.
Öppna aldrig din post i en bil eller något annat slutet utrymme . 
Arbeta i ett stort mm . Se till att fönster och dörrar till andra rum 
är öppna, för att mildra effekterna av tryckvågen om en bomb verk-
ligen skulle detonera .

 • Ring polisen
Om du får en försändelse som du är misstänksam mot, börja inte 
mixtra med den på egen hand . Ring polisens bombrotel och för-
klara läget . De har den expertis som behövs, de är vana vid att 99 
procent av sådana samtal är falska larm och de kan göra en rimlig 
bedömning .
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 • Skydda familjen
Se till att dina barn och andra familjemedlemmar inte öppnar din 
post om du utsatts för hot .

Brevbomber är terrorism via fjärrkontroll.
foto: embla bild



49

SJU OLIKA HOTBILDER

4. BILBOMBER

Precis som i övriga fall är direkta attentat eller försök till attentat 
mot journalister ytterst ovanliga i Skandinavien . Bilbombsattentatet 
i Nacka innebär att en gräns passerats i den högerextrema verksam-
heten . Om det har skett en gång så kommer det med stor sannolik-
het att upprepas .

Att ett attentat liknande det i Nacka förr eller senare skulle inträffa  
har dock länge stått klart . En väsentlig del av det material som det 
senaste decenniet cirkulerat inom militanta högerextrema grupper 
består av bombmanualer, instruktioner för underjordisk krigföring, 
försåtsmineringar och manualer för hur bilbombsattentat utförs .

Några månader innan Nackaattentatet inträffade publicerade tid-
ningen Ariskt Motstånd instruktioner om hur en bilbomb apteras 
och hur utlösningsmekanismen placeras . Ariskt Motstånd var en 
mer eller mindre fiktiv grupp som fungerade som frontorganisa-
tion för ett antal aktivister inom Nationalsocialistisk Front (NSF) . 
Manualen publicerades både på en hemsida på internet och i en 
kopierad pappersutgåva som endast spreds i den inre kretsen . 
Samma utgåva innehöll även namn på »landsförrädare«; däribland 
stats ministern, justitieministern och andra politiker .

En annan grupp som ända sedan mitten av 1980-talet producerat 
eller spridit bombmanualer av olika slag är kretsen kring Blood & 
Honour och Ragnarock Records i Helsingborg, liksom Göteborgs-
nazister kring tidskriften Werwolf .

Bilbomber har använts vid ett flertal tillfällen i Sverige under 
1990-talet . I många av dessa fall finns kopplingar till den undre 
världen eller till konflikter mellan mc-klubbar .

Oppositionspolitiker i stater med mindre demokratiskt sinnade 
regimer, liksom en lång rad flyktingar som spelar framträdande  
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politiska roller i exil, är överens om att bilen är den allra svagaste 
länken i den personliga säkerheten .

Livvakter som yrkesmässigt ägnar sig åt skydda olika uppdrags-
givare skulle aldrig drömma om att använda en bil som stått parke-
rad i ett obevakat garage .

En person med god kunskap om säkerhetsfrågor för kurdiska exil-
politiker och flyktingar har mycket bestämda åsikter i frågan:

– Om du är president Clinton så behöver du aldrig fundera över 

En uppsjö av manualer och instruktioner för bombtillverk-
ning cirkulerar bland högerextrema aktivister. Denna 
version publicerades av nättidningen Ariskt Motstånd en 
tid före attentatet i Nacka.
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din personliga säkerhet . Han har hela Secret Service till sitt för-
fogande och varje resa han företar sig omges av minutiösa säker-
hetsrutiner . Om du är ensam politisk flykting har du inga sådana 
resurser till förfogande .

– Bilen är den tveklöst mest sårbara punkten i säkerheten . En bo-
stad kan förses med larmanordningar och ståldörrar, men bilen står 
tom och övergiven, kanske på gatan utanför din bostad hela natten . 
Det är en ren inbjudan till attentat .

Hur ska man undvika bilbomber?

– Det enda sättet att vara absolut säker är att inte äga någon bil över-
huvudtaget . Få kurdiska exilpolitiker äger någon bil . Om de ska resa 
någonstans får de ta taxi eller ringa efter någon bekant som har bil . 
Olika personer varje gång .
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Råd ang bilbomber

Säkerhetsexperten lämnar följande råd till hotade journalister som 
äger bil och är beroende av att använda den:

 • Anonym bil
Om du måste ha bil, välj en vanlig bilmodell . Undvik bilar i upp-
seendeväckande färger och modeller som är lätta att känna igen .

 • Bevakad parkering
Lämna inte bilen obevakad på gatan om du utsatts för ett konkret 
mordhot . Skaffa ett garage och se till att det är larmat .

 • Billarm
Om du inte har garage, se till att det finns ett fungerande billarm så 
ingen kan ta sig in i bilen utan att väcka uppmärksamhet .

 • Parkering
Parkera inte bilen på samma ställe varje kväll . Parkera gärna en bit 
ifrån din bostad, till exempel på en parallellgata runt hörnet .

 • Kontrollera bilen
Om bilen står obevakad men är larmad kan en bilbomb bara pla-
ceras utanför bilen . Gör en rutin av att titta i avgasröret och under  
bilen varje gång du ska använda den . Det tar två sekunder . Titta 
bakifrån eller framifrån så att du ser utrymmet mellan hjulen . Kom 
ihåg att titta från avstånd; bomber med fjärrutlösning är vanligt 
före kommande och om den exploderar just då du sticker ned  
huvudet så kan det vara lika illa som om du satt inne i bilen .



53

SJU OLIKA HOTBILDER

 • Tänk på familjen
Se till att ingen i din familj plötsligt får för sig att använda bilen utan 
att du känner till det . Förvara bilnycklarna där bara du kommer åt 
dem .

 • Konsultera polisen
Om du får för dig att någon manipulerat med bilen, eller om du av 
något annat skäl anar oråd; ring polisen och förklara läget .
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5. ATTENTAT MOT BOSTADEN

Direkta attentat eller attentatsförsök mot journalisters bostäder 
är, precis som i fallet med bilbomber, sällsynta, både i Sverige och 
utom lands . Men de förekommer och bör inte avfärdas .

Ett välbekant fall med anknytning till nazistiska grupper är 
bombanslaget mot den norske journalisten Per Bangsund 1985 . 

Bangsund hade då ny-
ligen publicerat den 
uppmärksammade bo-
ken Arvtagarna, som 
kartlade den norska 
naziströrelsen under 
efterkrigstiden . Publi-
ceringen av Arvtagarna 
blev upptakten till en 
ursinnig hatkampanj 
mot Bangsund, som 
blev föremål för mord-
hot och telefonterror .

En natt i april 1985 tas-
sade en ung nynazist 
upp i Bangsunds trapp-
hus med en kraftig hem-
magjord bomb som han 
hade för avsikt att peta 
ned i brevlådeinkastet . 
Attentatet misslyckades 
av två enkla skäl . Dels 
hade Per Bangsund 
inget namn på dörren 

Säkerhetsdörr och dyrkfritt lås är några råd 
för att göra bostaden säkrare.

foto: david lagerlöf
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och den unge nynazisten visste inte vilken lägenhet han skulle slå 
till emot . Dels hade han konstruerat bomben några millimeter för 
bred; den gick inte ned genom brevlådeinkastet . Då han senare 
gjorde om försöket var han tvungen att hänga bomben i en plast-
påse på dörrhandtaget .

Den unge nynazisten fortsatte sin karriär som amatörterrorist 
genom att placera en liknande bomb hos psykologen Kersti Erik-
son, som var aktiv vänsterpolitiker . Även denna gång misslyckades 
attentatet . Han hade större framgång då han kort därefter rånade 
en bank, sprängde ett minnesmärke över Förintelsen och slutligen 
lyckades utföra ett sprängattentat mot en moské i Oslo .

Efter avtjänat fängelsestraff övergav han nazismen och blev vänster-
politiker, men några av de personer som ingick i hans grupp räknas 
idag till Norges mest våldsbelastade nazister .

De utgör kärnan i norska Anti-AFA, och har nära relationer med 
den svenska motsvarigheten .

Attentat mot bostäder är ovanliga, men exemplet Brastad visar 
att de förekommer och ingår i den högerextrema aktionsplanen .  
I samband med den så kallade Aftonbladetaffären 1998, då poli-
sens presstalesman Claes Cassel och journalisten Alexandra Pas-
calidou utsattes för olaga hot, kretsade händelseförloppet kring 
deras respektive bostäder . Bilderna av en maskerad och beväpnad 
ny nazist utanför deras lägenhetsdörrar togs av aktivister i gruppen 
NS Stockholm, som i sin tur har nära anknytning till Anti-AFA .

Råd ang bostaden

Bor du i villa eller i lägenhet? Bottenvåning eller övervåning? Är 
porten låst eller olåst? Har du grannar? Det finns många variabler . 
Följande checklista är sammanställd av en engelsk säkerhetskonsult 
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som bland annat svarar för skyddet av medicinska forskare som ut-
satts för hot från djurrättsaktivister . Han menar att det finns en rad 
enkla åtgärder som utsatta personer själva kan vidta för att öka din 
egen säkerhet:

– Det handlar inte bara om hot från nazistiska grupper eller  
politiska extremister, utan överhuvudtaget om du som privatperson 
riskerar att utsättas för inbrott, om du som kvinna riskerar att bli 
överfallen eller liknande . Frågan är helt enkelt om du tänker för-
enkla eller försvåra för en individ som vill dig illa .

 • Skydda mot insyn
Se till att utomstående inte har enkel insyn i din bostad och kan lista  
ut om du är ensam hemma . Sätt upp jalusier i fönstret mot gatan . 
Flytta speglar i närheten av fönster som ger obehöriga möjlighet 
att titta in i lägenheten . Tänk på att någon kan titta in i lägenheten 
genom brevlådan om du har en spegel på fel ställe i hallen .

 • Säkerhetsdörr
Vanliga dörrar tar några sekunder att bryta upp . Byt ut din dörr 
mot en riktig säkerhetsdörr i stål . Fråga om din fastighetsägare har 
kontrakt med en kompetent låssmed som kan utföra installationen 
för ett rabatterat pris .

 • Byt lås
Byt lås om du är nyinflyttad . Du har ingen aning om hur många 
nycklar som finns på drift . Skaffa ett dyrkfritt lås .

 • Håll dörren stängd
Skaffa dörröga så att du kan se vem som ringer på dörren . Släpp 
inte in någon som inte kan legitimera sig . Det spelar ingen roll om 
han påstår att han kommer från gasverket eller att fastighetsägaren 
har skickat honom; om han ska in i din lägenhet så ska fastighets-
ägaren ha meddelat dig först .
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 • Bottenvåning
Bottenvåningen är alltid mer utsatt än våningen en trappa upp . 
Flytta om du har möjlighet .

 • Belysning
Se till att trapphusbelysningen fungerar . Sätt upp ordentlig belys-
ning på gården om du bor i villa .

 • Informera grannar
Om du utsatts för ett allvarligt hot finns orsak att informera dina 
grannar . De kan hjälpa till att hålla uppsikt då du själv inte är hem-
ma . Kom ihåg att ge dem ett telefonnummer där de alltid kan nå dig 
om de märker något ovanligt .

 • Brevlåda
Ett brevinkast direkt i dörren är en svag punkt . Prata med fastig-
hetsägaren om det finns möjlighet att sätta upp en brevbox i trapp-
huset istället . Om inte; konsultera polisen och be dem sätta in en så 
kallad sprängbox – en låda som sitter på insidan av din dörr .

 • Namn
Ta bort namnskylten på dörren, eller använd ett annat namn . En 
våldsman kanske vet vilken fastighet du är bosatt i, men har ingen 
aning om vilken lägenhet . Den finns ingen orsak att underlätta för 
honom .

 • Brandsläckare och brandvarnare
Installera en brandvarnare i hallen; skaffa en brandsläckare som 
placeras på ett enkelt åtkomligt ställe i din bostad . Ställ inte brand-
släckaren direkt vid dörren – om någon häller bensin genom brev-
lådeinkastet och brandsläckaren står för nära så kan den vara glöd-
het då du försöker lyfta den . Flytta mattor och brandfarligt material 
från dörren . Brandkåren på din ort kan ge råd om brandsäkerhet .
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 • Skaffa hund
Ett av de mest avskräckande medlen är att skaffa en hund om det är 
praktiskt möjligt . Det är ironiskt att hunden har blivit bästa vän för 
en mängd forskare som hotas av djurrättsaktivister .

 • Skaffa inte vapen
– Påståendet att skjutvapen är det bästa sättet att garantera din 
säker het är propaganda som vapentillverkare ägnar sig åt att  
marknadsföra . Det är dumskallarnas lösning, säger den engelske 
säkerhetsexperten,

– För det första så fordras utbildning och långvarig träning för att 
du ska kunna hantera ett handeldvapen . Risken att du skjuter dig 
själv i foten är annars överhängande . För det andra är skjutvapen 
ofta förbjudna . Du begår ett lagbrott om du i hemlighet skaffar dig 
en pistol .

– Den som för en sekund tror att den fackföreningsman (Björn 
Söderberg) som du berättade om skulle ha klarat sig bättre om han 
hade varit beväpnad är en idiot . Inte ens om han stått med en lad-
dad pistol i handen då han öppnade dörren skulle han ha klarat sig . 
Däremot skulle han ha klarat sig om han hade varit förvarnad och 
inte öppnat dörren .
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6. ATTENTAT MOT TIDNINGSREDAKTIONER

Trots extremhögerns många verbala utfall mot mass media är  
direkta attentat mot tidningsredaktioner ovanliga . Några exempel 
från tidningshistorien:

Den 7 februari 1931 trängde tre unga nazister anförda av Karl 
Göran Edquist in på Ny Dags redaktion i Stockholm, där han med 
en pistol försökte skjuta redaktören Fritiof Lager . Skottet missade 
och Lagers bror, som var på tillfälligt besök, lyckades brotta ned 
attentatsmannen . Edquist bröt armen i tumultet och fick föras till 
sjukhus .

Det allvarligaste attentatet mot en tidningsredaktion i Sverige 
skedde natten till den 3 mars 1940, då Norrskensflammans redak-
tion i Luleå utsattes för ett sprängattentat . Fem personer innebrän-
des vid attentatet . För dådet häktades och dömdes sedermera sju 
nazister, däribland kapten Uno Svanbom och stadsfiskal Ebbe 
Hallberg . En av attentatsmännen, Gunnar Hedenström, var själv 
journalist och anställd på den då nazivänliga Norrbottens-Kuriren .

Vid några enstaka tillfällen har falska bombhot ringts in till  
redaktioner, men i modern tid har i princip endast en allvarligare 
incident mot en tidningsredaktion skett . I december 1994 blev en 
26-årig nynazist med anknytning till Vitt Ariskt Motstånd (VAM), 
villkorligt frigiven efter ett fängelsestraff för olaga hot . 26-åringen 
åkte till Älmhult där han tog in på hotell och konsumerade en för-
svarlig mängd starköl .

På kvällen maskerade han sig, fyllde ett antal flaskor med bensin 
och kastade dessa mot tidningen Smålänningens lokalredaktion 
och mot den lokala polisstationen .

Orsaken till attentatet, uppgav 26-åringen senare, var att han ville 



60

ÖVERLEVA DEADLINE

»hämnas på polisen och massmedia« . Han ansåg att »polisen arbe-
tar för en sionistisk regim och tidningar styrs av judiska krafter« .

Ännu 1994 var det otänkbart att svenska ungdomar kunde tän-
kas bedriva politisk terrorism eller utföra attentat av ideologiska 

Ett av de få exemplen på attentat mot en tidningsredaktion. 
1931 tog sig en grupp nynazister in på Ny Dags redaktion och 
försökte skjuta redaktören Fritjof Lager. Attentatsmannen 
mötte handfast motstånd av Lagers bror som av en slump  
befann sig på redaktionen, och överlämnandes till polisen.
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skäl; en rättspsykiatrisk undersökning konstaterade följaktligen att 
26-åringen led av en »psykisk störning« som dock ej var så allvarlig 
att han inte kunde dömas . 26-åringen dömdes till tre års fängelse 
för mordbrand .

I nazistisk propagandalitteratur återkommer ständigt maningar 
att utföra attentat mot tidningsredaktioner . »Terroristbibeln« Tur-
ner Diaries innehåller till exempel en utförlig beskrivning av hur 
en attack mot »talmudtidningen« Washington Post utförs, och hur 
redaktören för dess ledarsida mördas .

Om en enskild journalist eller en redaktion utsätts för konkreta 
hot finns orsak att ställa krav på att ägarna tar in utomstående kon-
sulter eller säkerhetsexperter som ser över säkerhetsrutinerna .

Råd ang säkerheten på arbetsplatser

Säkerheten på tidningsredaktioner är en uppgift för tidningsägar-
na och redaktionsledningen . I huvudsak handlar det om normala 
säker hetsrutiner som i många fall redan finns i bruk, till exempel att 
moderna kontorshus ska ha markerade nödutgångar, att det finns 
någon form av kontroll av vilka som passerar in och ut på redaktio-
nen etc .

 • Påminn ägarna om ansvaret
Från personalens och skyddsombudets sida kan ställas krav på att 
ägarna regelbundet ser över brister i säkerhetsrutiner .

 • Konsultera säkerhetsexperter
Om en enskild journalist eller en redaktion utsätts för konkreta hot 
finns orsak att ställa krav på att ägarna tar in utomstående konsulter 
eller säkerhetsexperter som ser över säkerhetsrutinerna .
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7. VÅLD ELLER HOT VID BEVAKNING AV  

DEMONSTRATIONER OCH POLITISKA MÖTEN

Politiska möten och demonstrationer i Sverige är i huvudsak lugna 
tillställningar där journalister sällan behöver frukta för sin säkerhet .

Undantagen har dock blivit allt vanligare på senare år . I samband 
med 30 novemberdemonstrationerna och de årliga så kallade Hess-
marscherna i Sverige, Danmark och Norge har vid flera tillfällen 
glas- och stenkastning förekommit . Vid några av dessa tillfällen har 
massmedias representanter fått fly hals över huvud .

Vid Hessmarschen i Oslo i augusti 2000 överfölls den svenske 
tv-fotografen Björn Lockström, som frilansar för bland annat Rap-
port, av nazister beväpnade med basebollträn . Två andra svenska 
journalister hotades . En allvarligare incident kunde undvikas tack 

Angrepp mot antirasister på Norra Bantorget vid den nazistiska de-
monstrationen inför Kristallnatten 1997. Flera journalister riskerade 
att träffas av kastade facklor.  foto: stieg larsson
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vare att en medarbetare på den norska antirasistiska tidskriften  
Monitor larmade polis som snabbt kom till platsen .

Vid ett antal tillfällen har journalister, främst fotografer, hamnat  
i besvärliga situationer vid högerextrema demonstrationer .

Ett typexempel utspelades i samband med begravningen av den 
17-årige nynazist som mördades vid Fryshuset på nyåret 1995, då 
flera representanter för massmedia utsattes för stenkastning .

Ett annat exempel utspelades vid den uppmärksammade anti-
judiska demonstrationen i Stockholm inför Kristallnatten den 8 no-
vember 1997, då nazister marscherade från LO-borgen vid Norra 
Bantorget till Medborgarplatsen på Söder . Under demonstrationen 
gjorde maskerade nynazister vid flera tillfällen utfall mot fotogra-
fer och journalister längs demonstrationsvägen . En journalist var 
mycket nära att träffas av en kastad flaska .

Motsvarande demonstrationer från anarkistiskt- eller vänsterhåll, 
även då dessa leder till bråk och konfrontationer med polisen, 
brukar sällan eller aldrig resultera i utfall mot massmediarepresen-
tanter . Orsaken till skillnaden är enkel; vänstern uppfattar huvud-
sakligen massmedia som en visserligen borgerlig men »vänskapligt 
sinnad« institution och uppmuntrar journalister att närvara och 
dokumentera händelsen . Extremhögern betraktar massmedia som 
en huvudfiende; som representanter för en omfattande »judisk kon-
spiration«– ZOG – i färd med att förråda den vita ariska rasen .

En god men möjligen lättsinnig tumregel i situationer där bråk 
kan förväntas är därför att bära väl synlig presslegitimation vid 
anarkistiska möten, och göra motsatsen vid högerextrema demon-
strationer . I det sistnämnda fallet är det en klok åtgärd att söka kon-
takt med det ansvariga polisbefälet på platsen, presentera sig och 
förklara sin närvaro innan demonstrationen börjar .

Mindre tidningar och tidskrifter som ges ut av politiska ungdoms-
förbund etc, tvingas ibland anlita lokala rapportörer eller fotografer 
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som ej är professionella journalister och därmed saknar presslegiti-
mation . I dessa fall måste två villkor för säkerheten uppfyllas:

• Den person som anlitas måste få klara och entydiga instruktioner 
om vari uppdraget består och hur den utsände ska agera . Om den 
person som anlitas också är aktiv i till exempel någon antirasistisk 
grupp, facklig eller politisk organisation etc, måste tidningen ha 
klargjort att den utsände vid detta tillfälle är representant för tid-
ningen och själv ej får delta i demonstrationen, utan endast närvarar 
för att bevaka vad som sker . Om den som anlitas inte kan skilja på 
rollerna bör tidningen välja någon annan .

• Den rapportör som anlitas ska utrustas med ett brev från chef-
redaktören till det ansvariga polisbefälet på platsen . Brevet ska vara 
daterat, gälla en specifik händelse, ge tydlig information om att 
medarbetaren befinner sig på plats på uppdrag av tidningen och i 
syfte att dokumentera vad som sker, information om att den utsände 
själv ej deltar i demonstrationen, samt innehålla telefonnummer där 
chefredaktören omedelbart kan nås . Brevet fungerar som skydd om 
den utsände hamnar i en situation där han eller hon riskeras att 
förväxlas med demonstranter eller blir indragen i bråk .

»Fribrev« av detta slag bör användas sparsamt, men är vanliga 
bland små tidningar utomlands, och fungerar som en »tillfällig 
presslegitimation« eller åtminstone som en dokumentation vid en 
framtida rättegång om varför personen befunnit sig på platsen .
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STÖD TILL JOURNALISTER  

som utsatts för hot eller våld

En hatkampanj eller serie dödshot – även om de inte är allvarligt 
menade – kan bli en nog så tung belastning för en enskild individ . 
Om kampanjen åtföljs av klotter på ytterdörren, avföring i brev-
lådan, postorderterror, nattliga samtal, sönderskurna bildäck etc, 
ökar en känsla av utsatthet och hjälplöshet . Om personen får veta 
att någon försökt kartlägga hans eller hennes liv uppstår en känsla 
av övervakning .

Det är viktigt att journalister som utsätts för brott eller hotkam-
panjer inte lämnas ensamma och övergivna . Hot kan vara tillräckligt 
obehagliga, men om en journalist dessutom utsätts för fysiskt våld, 
en brevbomb eller ett direkt attentat, mångdubblas känslan av ut-
satthet . Det i är det läget oerhört viktigt att offret får ett offentligt 
stöd och känner solidaritet från både fackförbund, enskilda kolle-
gor och allmänhet .

Journalistförbundet och den lokala fackklubben har en viktig upp-
gift att vara till hands som medmänniskor för utsatta medlemmar . 
Om en journalist på din arbetsplats drabbas av hatkampanjer måste 
fackklubben agera snabbt och beslutsamt . Kom ihåg att det är vik-
tigt att alla åtgärder sker i samförstånd med den utsatte; människor 
reagerar olika på en situation och några kommer kanske att tycka att 
uppmärksamheten är besvärande och vilja dra sig undan .

Ett attentat mot en journalist är ett attentat mot pressfriheten och 
därmed mot själva grunden för det demokratiska samhället . Det får 
inte passera obemärkt . I ett sådant läge måste fackföreningen mobi-
lisera allt tänkbart stöd för offret, och samtidigt värna demokratin 
och pressfriheten .
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Så kan drabbade journalister hjälpas

 • Bistå med juridisk hjälp och kunskap om hotbilder
Journalistförbundet kan centralt bidra med juridisk hjälp, underlätta  
vid kontakter med polis och andra myndigheter och sätta utsatta 
journalister i kontakt med experter på säkerhetsfrågor .

 • Hjälp att få samtalspartner
Den utsatte måste få en samtalspartner eller bollplank som han eller 
hon alltid kan vända sig till .

 • Informera medarbetare
Fackklubben bör hålla ett klubbmöte där medarbetare informeras 
och situationen ventileras .

 • Diskutera handlingsplan
Fackklubben bör tillsammans med företagsledningen utarbeta en 
handlingsplan om hur den utsatte journalisten ska få praktiskt stöd . 
Det kan handla om att journalisten inte ska behöva gå ensam till 
och från arbetsplatsen under en period, att journalisten tillfälligt 
omplaceras till ett mindre utsatt bevakningsområde etc .

 • Se över personskyddet
Om en allvarlig hotbild föreligger måste fack och företagsledning 
agera beslutsamt . Då kan det handla om att tillsammans med polisen 
utrusta den utsatte med larmpaket, att bekosta ökat inbrottsskydd 
och säkerhet i bostaden, i vissa fall underlätta för den utsatte att 
få en tillfällig övernattningslägenhet eller en helt ny bostadsadress .

 • Arrangera offentliga möten
När Peter Karlsson och Katarina Larsson utsattes för bilbombs-
attentatet i Nacka arrangerades samma vecka ett solidaritetsmöte 
på Sergels Torg . Bland talarna fanns flera kända journalister och 
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författare; Jan Scherman, Göran Rosenberg, Maria-Pia Boëthius, 
Kurdo Baksi, Nina Lekander, Louise Boije av Gennäs m fl .

Mötet fyllde flera funktioner . Dels innebar det att de utsatta jour-
nalisterna fick veta att de inte var ensamma och isolerade under de 
mest kaotiska dygnen efter attentatet . Dels sände Mediasverige ett 
tydligt budskap till våldsverkarna; attentat kommer inte att stoppa 
granskningen av antidemokratiska krafter .

Frilansjournalister dubbelt utsatta

Frilansen är i vissa avseenden mer utsatt än en fast anställd på en 
tidning eller ett stort mediaföretag . Orsaken är att frilansen inte säl-
lan arbetar ensam, från det egna hemmet eller från små frilanskontor 
med enstaka kollegor som delar på telefon och kopieringsapparat . 
Frilansen har också i stor utsträckning oregelbundna arbetstider 
och måste ibland arbeta sent på nätterna för att möta deadlines .

Detta innebär att en frilans som utsätts för en hotkampanj kan 
vara mer isolerad och ha svårare att få stöd från kollegor och hitta 
någon att vända sig till för att få råd och uppbackning . Han eller 
hon är alltså i högre grad utlämnad till det egna nätverket eller till 
den närmaste vänkretsen .

För frilansen kan det också vara ekonomiskt svårt att öka sin per-
sonliga säkerhet på egen hand . Att skaffa säkerhetsdörr och in-
brottslarm till enmanskontoret kostar i runda tal 10000–15000 kr . 
Att på egen hand tvingas ägna värdefull arbetstid till att själv sköta 
kontakter med polis och andra myndigheter bidrar till att försämra 
ekonomin . En rad andra småutgifter, till exempel påtvungna taxi-
resor till och från hemmet etc, blir i längden kostsamma . Frilansen 
kan heller inte lika enkelt som en anställd vid ett mer resursstarkt 
mediaföretag få hjälp med att byta bostad eller hitta tillfälliga över-
nattningslokaler .



68

ÖVERLEVA DEADLINE

Det är svårt att hitta enkla formler för att lösa frilansarens speciella 
situation, men SJF centralt måste i högre grad vara beredd att ta sig 
an frilansar och ge råd om säkerhet .

• Frilansklubben bör diskutera en handlingsplan . Det kan handla 
om så enkla åtgärder som att upprätta en telefonkedja eller att skapa 
möjligheter för utsatta frilansar att komma i kontakt med varandra 
för gemensamma diskussioner .

• Det är i ännu högre grad viktigt att andra journalister och fack-
föreningen mobiliserar offentligt stöd för en frilansjournalist som 
utsätts för ett överfall eller attentatsförsök .

Några dagar efter bilbombsattentatet mot journalisten i Nacka 
samlades representanter från massmedia till en manifestation på 
Sergels torg. Bland talarna fanns Jan Scherman, Göran Rosenberg, 
Nina Lekander, Maria-Pia Boëthius

Foto Leo Kantor



FYRA KATEGORIER HOT

Med utgångspunkt från den internationella sta-

tistiken kan hotbilderna mot journalister grovt 

delas upp i fyra kategorier: statliga övergrepp, 

politiska attentat, kriminellt relaterat våld, samt 

våld eller hot om våld från enskilda personer.
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I. HOT MED POLITISKA FÖRTECKEN

Det är lätt att få föreställningen att alla politiska extremistgrup-
per kan tänkas utgöra ett hot mot journalister . I verkligheten visar 
erfaren heterna från Sverige tämligen entydigt att extremistgrup-
per som utför våldsdåd eller bedriver organiserade hatkampanjer 
nästan genom gående är högerextrema, rasistiska eller så kallade  
»nationella« grupper . När det gäller vänsterextremt våld eller hot 
om våld mot journalister är det svårt att överhuvudtaget hitta ex-
empel i Sverige .

Ett av få allvarliga ingreppen i pressfriheten skedde i mitten av 
1990-talet då en vänstergrupp genomförde en demonstration mot 
Dagens Nyheters »borgerliga nyhetsförmedling« . Protesten innebar 
att en grupp anarkister gick in på redaktionen och stängde av jour-
nalisternas datorer, vilket försenade utgivningen med någon timme . 
Ingreppet var dock tämligen beskedligt och åtföljdes ej av specifika 
hotelser mot DN:s medarbetare .

Statistiken för Europa som helhet, där flera länder under 1960-och 
1970-talet härjades av våldsam terrorism, är mindre entydig . Ett av 
de mest uppmärksammade vänsterextrema dåden var ett bomb-
attentat som den så kallade Röda Arméfraktionen utförde mot 
tidnings förlaget Springer i Hamburg 1972 . Vid attentatet skadades 
17 personer, de flesta korrekturläsare .

I Italien, där Röda Brigaderna var verksamma på 1970-talet, ut-
sattes journalister för både mord och bombattentat . I många fall 
finns dock befogad tveksamhet om vilka som egentligen stod bak-
om flera av de attentat som utfördes i Brigadernas namn; flera av 
de journalister som dödades eller hotades var kända kritiker av den 
italienska maffian .

Vad gäller Italien är det helt klarlagt att flera av de terrorbomb-
ningar som i olika anarkistgruppers namn utfördes i slutet av 
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1960-talet och början av 1970-talet i Italien i själva verket utfördes 
av nyfascistiska ligor med anknytning till rörelsen Ordine Nuovo 
– Ny Ordning . Ordine Nuovos målsättning var att använda bomb-
terrorism som redskap för att driva fram en statskupp i Italien . Ter-
rorismen skulle dels vara anonym för att dels »skapa ett tillstånd av 
panik i samhället«, dels ske under täckmantel av att vara vänster-
attentat för att piska upp en »hatstämning mot bolsjevismen« .

Generellt kan sägas att bortsett från ovanstående undantag har 
vänster extrema attentat mot massmedia inte varit särskilt fram-
trädande ens i de länder där vänstergrupper bedrev omfattande 
övrig terrorism . Utan övriga jämförelser är en näraliggande för-
klaring till denna skillnad mellan vänster- och högerterrorism att 
extremhögern ofta resonerar i konspirativa termer där massmedia 
uppfattas som en specifik »fiende«, medan extremvänstern väljer 
andra måltavlor som till exempel pälsaffärer och slakterilastbilar . 
Konspirationsteorier om massmedia präglar i större eller mindre 
utsträckning alla sorters högerextrema grupper från militanta ny-
nazister till mer rumsrena så kallade »respektabla rasister” och  
patriotiska sällskap .

Det kan slås fast att antalet högerextrema grupper i Sverige ökat 
dramatiskt under de senaste två decennierna, och att i takt med 
dess framväxt har också antalet våldsdåd ökat . I pressklipp från till 
exempel 1960-talet är högerextrema våldsdåd sällsynta, medan de 
på 1980-talet och 1990-talet är vanligt förekommande .

Under kategorin »politiska hot« bör också nämnas vissa religiösa 
eller pseudoreligiösa grupper som ofta konfronteras med avslöjan-
den i massmedia . I USA är det inte ovanligt att religiösa sekter be-
driver veritabla hatkampanjer mot journalister eller belackare som 
anses utgöra ett hot mot den egna organisationen . Även i Sverige 
finns exempel på att kritiker av religiösa sekter utsatts för anonyma 
hotsamtal och kampanjliknande trakasserier .
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Massmedia »generell fiende« 
för högerextrema grupper

Om rent privatpsykologiska motiv sorteras bort – till exempel fix-
ering vid tv-kändisar etc – så finns tre enkla politiska skäl till varför 
journalister hotas:

• Hämnd; det vill säga som trakasserier mot en journalist som 
har publicerat texter som anses vara negativa för en viss grupp  
eller idé . För högerextremister handlar det ofta om att journalisten 
uppfattas som »landsförrädisk« – ett begrepp som ofta återkommer 
i resonemangen .

• Skrämma till tystnad; det vill säga för att tvinga journalisten 
att avstå från att bedriva research och publicera framtida texter  
i ämnet .

• Led i kampen; det vill säga som ett naturligt inslag i en all-
män antidemokratisk verksamhet där massmedia uppfattas som en  
generell fiende .

Eftersom en majoritet svenska journalister är demokrater och 
antinazister, följer naturligt att merparten av den svenska journalist-
kåren i allmänhet uppfattas som en fiende . Ur högerextrem syn-
vinkel är avskyn för svenska journalister en logisk följd .

En av extremhögerns absolut vanligaste käpphästar är olika teorier 
om att massmedia »kontrolleras« av en eller annan överstatlig eller 
landsförrädisk konspiration .

Den tes som ständigt framförs är att folket »inte kan lita på« vad 
som står i massmedia; att konspiratörerna använder massmedia för 
att »föra svenska folket bakom ljuset« och att journalister tjänstgör 
som »villiga redskap« för främmande makt eller för ett eller annat 
landsförrädiskt syfte .

Fenomenet är så vanligt förekommande att inställningen till mass-
media ofta fungerar som ett lackmustest då det gäller att avgöra om 
en organisation är högerextrem eller inte .
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I Hitlertyskland definierades de massmediala konspiratörerna 
självfallet som »judar«, »liberaler« eller »bolsjevikagenter« – vilket 
vanligen uttalades som synonymer till varandra . I samband med 
det kalla kriget ersattes judarna av »kommunister« från omväxlande  
Sovjetunionen och Kina . I Sverige uppstod på 1960-talet små 
aktivist grupper som tog det till sin uppgift att »granska Sveriges 
Radios program och programregler«; i huvudsak handlade det om 
att formulera larm om att socialdemokratin höll på att införa åsikts-
diktatur i riket . De var föregångare till en rad grupper som upp-
stod som motreaktion till Vietnamrörelsen på 1970-talet, däribland 
Demo kratisk Allians .

På 1980-talet publicerades flera böcker, även på seriösa förlag, 
som handlade om just sovjetisk eller vänsterextremistisk infiltration  
i samhället i allmänhet och massmedia i synnerhet . Författare var 
lustigt nog till stora delar avhoppade maoister och tidigare ledare 
för olika vänstergrupper .

Sakligheten i böckerna var sådan att så vitt skilda personer som 
Olof Palme, underhållaren Hans Alfredsson och TT:s dåvarande 
USA-korrespondent Thomas Höjerberg – liksom hundratals andra 
journalister och kulturpersonligheter – utpekades som »inflytelse-
agenter för KGB« av ett eller annat slag . Belägg för påståendena 
redovisades inte och något större genomslag hade böckerna aldrig .

I sammanhanget är det viktigt att skilja på konspirationsteorier 
som framförs av populistiska och allmänt invandrarfientliga grup-
per, och de teorier som framförs av distinkt nazistiska grupper .

Resonemangen hos de båda kategorierna påminner starkt om var-
andra; den viktigaste skillnaden är att där nazister tydligt och klart 
utpekar specifika fiender – ZOG eller judar i allmänhet – nöjer sig de 
populistiska konspirationsteoretikerna med luddigare resonemang, 
till exempel en svårdefinierad »multikulturell lobby« eller liknande .
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Populistiska konspirationsteorier om massmedia

Till den populistiska extremhögern kan räknas partier som t ex 
Sverigedemokraterna, vissa lokala missnöjespartier och ett antal 
invandrarfientliga kampanjorganisationer .

När nutidens extremhöger började växa fram på 1980-talet blev 
massmediakonspirationer inte oväntat ett av de viktigaste inslagen . 
Redan 1980 utgav den rasistiska kampanjorganisationen Bevara 
Sverige Svenskt (BSS) – som numera heter Sverigedemokraterna 
– en pamflett författad av antisemiten Christoffer Jolin . Pamflet-
ten hade titeln Varför vi inte kan lita på massmedia och återfanns  
i Sverigedemokraternas postorderkatalog så sent som 1995 .

Sverigedemokraterna och liknande högerextrema grupper häv-
dar att en massmediakonspiration arbetar för att föra det svenska 
folket bakom ljuset när det gäller flyktingpolitiken . Resonemanget 
återkommer i olika former och varierande utsträckning hos andra 
invandrarfientliga grupper som Fri Information, Blågula frågor 
och Folkviljan, liksom hos flertalet populistiska missnöjespartier . 
Återkommande nyckelfraser i sådana konspirationsteorier är bland  
annat följande:

• Massmedia är en del av eller ett redskap för det »politiska eta-
blissemangets« konspiration .

• Massmedia styrs av den »inflytelserika multi-kulturella lobbyn« 
eller av »invandrarvänner«, samt att dessa använder sin makt till att 
»censurera invandringskritiker« .

• Massmedia arbetar för att »dölja sanningen« .
• Massmedia är ett redskap för en grupp politiker som syftar till 

att »upphäva demokratin« eller »ta ifrån medborgarna deras rättig-
heter« .

Resonemangen handlar inte om protester mot inslag av dålig jour-
nalistik eller usel rapportering i specifika ärenden (vilket samtliga 
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massmedia med jämna mellanrum gör sig skyldiga till) . Det handlar 
om generella påståenden om att svenska massmedia inte represen-
terar den allmänna opinionen, och antydningar om att massmedia 
går en anonym och landsförrädisk elits ärenden .

Det ska noteras att högerextrema grupper sällan eller aldrig gör 
någon skillnad på de enskilda tidningarnas politiska färg . Alla mass-
media, vare sig de är konservativa, liberala eller vänster, behandlas 
med samma konspirativa fientlighet .

Eftersom flertalet av dessa grupper också arbetar hårt för att pro-
filera sig som respektabla demokrater blir konspirationsteorierna av 
nödvändighet luddiga . Till skillnad från öppna nynazister kan de 
inte utpeka till exempel »judar« som den krets som styr konspira-
tionen, utan måste nöja sig med svepande formuleringar om »kor-
rumperade politiker« eller »maktfullkomliga myndighetspersoner« .

Några av de invandrarfientliga grupperna har specialiserat sig på 
en variant av den massmediala konspirationen, som gör gällande 
att massmedia »censurerar« röster som är kritiska i debatten om in-
vandring . Nyckelargumentet är att »invandringskritiker inte släpps 
fram« .

I verkligheten är det väl närmast så att vid sidan av EU-debatter, 
frågan om arbetslösheten och liknande huvudrubriker finns det väl 
knappast någon fråga som är så grundligt genomdiskuterad i svensk 
politik som just invandrarfrågan .

De argument som framförs är av sådant slag att de sällan kan 
motbevisas (hur kan någon belägga att han eller hon inte är styrd av 
en konspiration?) och som därmed till viss del är självuppfyllande .

Exempelvis har Sverigedemokraterna vid upprepade tillfällen 
framfört påståendet att partiet inte får »delta i debatten på lika 
villkor« . Om partiet inte får plats i nyhetsbevakningen så anklagas 
massmedia för att »särbehandla« partiet .

Om massmedia däremot utsätter Sverigedemokraterna för en 
granskning på samma villkor som Socialdemokraterna eller Folk-
partiet granskas inför en valrörelse så anklagas massmedia för att 
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»gå den multikulturella lobbyns ärenden« . I båda fallen bevisas 
före komsten av en konspiration .

Tidskriften Salt beskriver chefredaktörer som protesterar mot nazism 
som skamlöst demagogiska.
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En grupp som använder begreppet »den multikulturella lobbyn« 
om den krets som »styr massmedia« är Blågula Frågor, som ut-
ger en tidning med samma namn . Tidningen Blågula Frågor skiljer 
sig från andra främlingsfientliga tidningar i det att den gör anspråk 
på att vara en »vänstertidning«, rentav en »antirasistisk tidning« .  
I verkligheten protesterar gruppen mot förekomsten av invandrare  
i Sverige med ungefär samma argument som till exempel Sverige-
demokraterna .

Blågula frågor har med åren blivit välbekant för journalister, efter-
som tidningens redaktörer till synes har som arbetsmetod att ringa 
eller faxa klagomål till massmedia varje gång de nämns i nyhets-
rapporteringen .

Ett typexempel på detta är när Blågula Frågor i ett tämligen 
harmlöst TT-telegram 1995 helt korrekt omnämndes som en 
»främlingsfientlig grupp« . BGF krävde vid tidpunkten stopp för 
asyl invandring, hävdade att invandrare orsakar HIV-spridning, 
disciplin problem i skolorna, narkotikahandel och ökad våldsbrotts-
lighet etc . Efter publiceringen fick TT:s reporter Christina Kerp-
ner vid upprepade tillfällen ta emot telefonsamtal från ledarna för 
Blågula Frågor som med nära nog rättshaveristisk glöd försökte få 
gehör för en rättelse som innebar att BGF skulle definieras som 
»invandringskritisk« istället för »främlingsfientlig« .

Till reportern framfördes även påståendet att hon »inte vågade 
skriva sanningen« och att hon »gick den multikulturella lobbyns 
ärenden« .

Aktörerna bakom »den multikulturella lobbyn« definieras sällan  
i de populistiska resonemangen . I detta avseende utgör Blågula  
Frågor något av ett undantag . Tidskriften Salt– som också disku-
terar massmedia i konspirativa termer – upplät våren 2000 plats åt 
ledarna för Blågula frågor, som ondgjorde sig över den massmediala 
åsiktsdiktaturen .

I texten räknas en imponerande mängd massmedia och enskilda 
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journalister upp . Bland dessa återfinns SSU-tidningen Tvärdrag, 
Björn Häger och Dagens Eko, TT-reportern Christina Kerpner, 
Skånska Dagbladet, Radio Stockholm och journalisten Ossian 
Cantwell, Aftonbladets Kulturskribent Mats Deland, frilansjour-
nalisterna Anna-Lena Lodenius och Per Wikström, ABC-Nytt,  
Expressen, journalisten Christian Holmén, Christina Jutterström, 
Torbjörn Larsson, Dagens Nyheter och Arne Ruth, Expos förre 
chefredaktör Andreas Rosenlund, Folkradion i P1, Ana Maria Narti 
i OBS Kulturkvarten, tidningen Mitt i Haninge, Nordvästra Skå-
nes Tidningar, tidskrifterna Arena och Resumé, författaren Stép-
hane Bruchfeld, Metro, tidningen Journalisten och dess förre chef-
redaktör Bertolof Brännström, samt en rad politiker .

I sin artikel i Salt ondgör sig Blågula frågor över att Juan Fonseca  
under en treårsperiod publicerats på DN Debatt vid 13 tillfällen, 
medan de själva inte fått utrymme någon enda gång . En rimlig för-
klaring kan vara att en svensk riksdagsman möjligen har något av 
intresse att säga, medan Blågula Frågor inte har något att tillföra 
debatten .

Blågula Frågor och liknande gruppers retorik kan möjligen tas 
med, tja, en nypa salt, men det sammanlagda intrycket av dessa 
gruppers propaganda är att den underblåser bilden av journalister  
som icke trovärdiga och odlar misstroende mot journalistiska  
bedömningar i massmedia .
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Konspirationsteorier om massmedia handlar oftast om att 
massmedia »döljer sanningen« eller gör sig skyldiga till lands-
förräderi av något slag. Tidningen Blågula Frågor beskriver 
massmedia som en »ockupationsmakt« där journalister på DN, 
Expressen och TV4 utmålas som soldater.



80

ÖVERLEVA DEADLINE

Nazistiska konspirationsteorier om massmedia

Uttalat antisemitiska konspirationsteorier finns idag endast inom 
den militanta nazismen, även om nedtonade varianter kan återfinnas 
inom en mängd allmänt rasistiska och främlingsfientliga grupper .

Den idag dominerande teorin inom den militanta nazismen  
– den så kallade vit makt-rörelsen – hävdar att Sverige (och andra 
demokratiska stater) styrs av en judisk konspiration . Det betyder 
att regeringen Persson i Sverige, liksom Schröder i Tyskland, Clin-
ton i USA etc, kallas ZOG, en förkortning för Zionist Occupation 
Government, det vill säga den sionistiska ockupationsregeringen .

Den militanta extremhögerns »bibel« är terroristhandboken Tur-
ner Diaries, som skrevs på 1970-talet och i praktisk bemärkelse är 
en moderniserad version av de ökända Sions vises protokoll, anpas-
sad för 2000-talet . Turner Diaries påstår att ZOG i hemlighet för-
söker utplåna den vita ariska rasen genom att uppmuntra invand-
ring, rasblandning och homosexualitet .

Turner Diaries hävdar att ZOG endast kan besegras genom 
ett inbördeskrig där »rasfienden«, det vill säga judarna, slutgiltigt 
förintas . Det är den enskilde aktivistens plikt att vara spjutspetsen  
i den vita armén och att inleda den väpnade kampen genom gerilla-
krig och terrordåd .

Det utmärkande för dessa teorier är att måltavlorna för propa-
gandan förskjuts från invandrare i allmänhet – som är de rasistiska 
kampanjorganisationernas traditionella måltavlor – till »represen-
tanter för ZOG« .

De vanligaste hatobjekten är politiker (som sålt ut Sverige till 
ZOG), poliser (som utgör ZOG:s kommandotrupper), lärare (som 
på ZOG:s uppdrag hjärntvättar ungdomen) etc . Måltavlorna är 
därmed idag i växande utsträckning representanter för det etable-
rade samhället .
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I detta sammanhang är självfallet journalister (som styr ZOG:s pro-
pagandaapparat) en av de viktigaste fienderna . I stort sett all pro-
paganda som de senaste åren saluförts av de militanta grupperna 
innehåller ett påtagligt hat mot massmedia .

I denna propaganda är det självklart att journalister i allmän-
het utgör fienden; det är en naturlig grundinställning som i sin tur  
påverkar de individuella aktivisternas attityder och verksamhet .

Turner Diaries, som skrevs på 1970-talet, manar till väpnad kamp 
mot massmedia och samhället. Boken har beskrivits som en »bibel 
för terrorister« av amerikanska FBI, och har blivit en av de vikti-
gaste nazistiska propagandaskrifterna i modern tid.
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Journalister i allmänhet definieras som medvetna eller omed vetna 
»rasförrädare« och som en viktig del av det etablerade samhällets 
försök att hjärntvätta svenska folket och smutskasta den »nationella 
rörelsen« .

När Klas Lund, redaktör för den nazistiska tidningen Folktribu-
nen som är organ för Nationell Ungdom/Svenska Motståndsrörel-
sen, kommenterar de fyra Stockholmstidningarnas uthängning av  
64 nazister den 30 november 1999, gör han det i just konspirato-
riska termer:

(…) »Nu har den svenskfientliga regimen tagit över denna meto-
dik och använder den mot de svenskar som försöker värja sitt folk 
mot främlingsvälde och främlingsinvasion. Majoriteten av käm-
pande patrioter är ostraffade och hederliga människor. Vad man 
från det kontrollerade massmedia försöker göra är att plocka ut en 
minoritet straffade patrioter för att på så sätt frammana en falsk 
bild av verkligheten.«

Massmedia är 
fienden som hetsar 
mot »nationella«, enligt den 
nazistiska tidningen Folktribunen.
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(…) »Aftonbladet däremot, som verkligen bidrar till att förstöra 
det svenska samhället, försöker uppenbarligen skjuta över skulden 
för sina grova förbrytelser mot det svenska folket genom dagliga lög-
ner på de patrioter som försöker försvara det svenska samhället.«

(…) »Det enda som skulle kunna kväsa oss vore stalinistisk ter-
ror, men eftersom det inte finns någon Josef Stalin i Sverige, utan 
endast en Göran Persson, så kommer de att misslyckas. Ju kraf-
tigare reaktion ju kraftigare motreaktion. Ju kraftigare man för-
söker hålla emot, desto kraftigare och våldsammare kommer till sist 
det stora utbrottet. (…) Idag sitter den gamla hjärntvättade, inter-
nationaliserade och självgoda 68-vänstern på samhällets högsta 
poster och berikar sig genom att sälja ut det svenska folkets framtid. 
Tro mig, det kommer de inte att göra så många år till.«

Klas Lund talar i dunkla termer om ett våldsamt »kommande ut-
brott« där, får vi förmoda, landsförrädiska journalister kommer 
att straffas på ett lämpligt sätt . Den internationella rörelsen Blood  
& Honour (B&H) med säte i Helsingborg, är för närvarande en av de 
mest uttalat konspirativa och våldsromantiserande nazigrupperna .  
För dem är den väpnade kampen mot ZOG själva kärnpunkten  
i verksamheten . B&H har i snart sett varje politiskt uttalande de 
senaste åren manat till angrepp mot »ZOG:s propagandaapparat«, 
det vill säga journalister och massmedia .

I tidskriften Blood & Honour/Scandinavia, som ges ut på engelska 
i Helsingborg, namnges frilansjournalisten Anna-Lena Lodenius 
med bild och adress till arbetsplatsen .

»The pathetic media hag (…), a social democrat making money 
from presenting quotes from nationalist magazines mixed with gos-
sip and pure lies as grand exposés in the ZOG controlled media …«

Läsarna uppmuntras därefter att inleda en postorderkampanj 
mot henne .
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Dubbelmordet på två poliser i Malexander kommenteras med att 
»Eldstriden mellan nationalsocialister som befriade hank fonder 
och ZOG-trupperna är en rättvis hämnd« … Bilbomben mot 
journalisterna i Nacka beskrivs som »en helt berättigad handling 
i självförsvar«.

I den nazistiska tidningen Info-14!, som ges ut av det B&H när-
stående så kallade Anti-AFA – nynazismens »underrättelsetjänst« 
– förtydligas nazismens attityder till både journalistparet i Nacka 
och media i allmänhet:

»Alla vet ju att om man leker med elden så bränner man sig.  
I övrigt gör de professionella lögnarna i media sitt för att manipu-
lera folket. En av dem frågade sig hur dåliga argument en ideologi 
måste ha när den är tvungen att använda våld. Bara ett sådant 
uttalande borde räcka som bevis för mediarepresentanternas per-
version, verklighetsflykt, lögner m m. Alla vet vid det här laget att 
staten och deras hantlangare, som alla röda och sionistiska råttor  
i media, gör alltför att motarbeta en nationell väckelse.«

Under vintern 1999 gick vit makt-företaget Nordland upp i Natio-
nell Ungdom/ Svenska Motståndsrörelsen . I Nordlands nyhetsbrev 

»Död åt Zog« – den judiska ocku-
pationsregeringen, manade tid-
ningen Storm som var organ för 
Vitt Ariskt Motstånd i början av 
1900-talet. På bilden statsminister 
Ingvar Carlsson, moderatledaren 
Carl Bildt och vänsterledaren 
Lars Werner vid judiska begrav-
ningsplatsen sedan den vandalise-
rats. Utgivaren av detta nummer 
av Storm fälldes för bland annat 
olaga hot mot journalisten Anna-
Lena Lodenius.
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för maj 2000 summeras attityderna till »ZOG«:
»Massmedia, politiker och polis försöker gemensamt utmåla 

svenska patrioter som förbrytare och odemokratiska terrorister. 
(…) Gång på gång visar de sitt rätta ansikte; politiker ljuger, stjäl 
från skattebetalarna och stiftar antidemokratiska lagar; mass-
media använder sin makt till att brännmärka patrioter för deras 
åsikter och ser till att de förlorar arbete och utesluts ur sina fackför-
bund. Polisen drar sitt strå till stacken … (…) Den svenska polisen 
är numera politisk och ett lydigt redskap i handen på de krafter som 
önskar Sveriges undergång.«

»Skjut en snut«. Tidningen  
Info-14! organ för Anti-AFA,  
hyllar Malexander mördare och 
Nacka bombare.
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II. HOT FRÅN KRIMINELLA  

SAMMANSLUTNINGAR

Under 1990-talet har en ny sorts organiserad kriminalitet vuxit 
fram i Sverige . Det handlar om outlawklubbar i mc-branschen, maf-
fior med anknytning till porr- och smuggelbranschen, och liknande 
fenomen .

Denna organiserade kriminalitet är i många fall hänsynslös och 
uppseendeväckande brutal . Sverige har följaktligen under 1990- 
talet skakats av en mängd mord och våldsdåd med kriminell  
anknytning . De mest uppmärksammade fallen handlar om kriget 
mellan Hell’s Angels och Bandidos, uppgörelser med anknytning 
till Arkans serbiska cigarettmaffia, och krig mellan olika aktörer  
i porrbranschen .

Några av de organiserade ligorna, inte minst mc-klubbarna, för-
söker ofta agera som om de utgjorde en stat i staten med egna lagar  
och rättsregler . Hell’s Angels är i sammanhanget ett särfall som kom-
binerar kriminalitet med en rudimentär form av högerextrem ideo-
logi; organisationen är rasistisk och djupt kvinnofientlig .

Poliser, åklagare och framträdande kritiker, däribland riksdags-
ledamoten Siw Persson, har regelbundet utsatts för olika former av 
dödshot och trakasserier .

I flera fall har journalister utsatts för hotelser, och i ett fall har 
en motorjournalist på en mc-tidning som skrev kritiskt om Hell’s 
Angels utsatts för grov misshandel .

Mc-klubbarna har också förmåga att använda ryktet om sin egen 
farlighet som påtryckningsmedel och kan därför agera hotfullt utan 
att behöva kliva över gränsen till det åtalbara .

För några år sedan samlades ett flertal aktivister i Hell’s Angels 
vid entrén till DN/Expressen . Utan att något direkt hot uttalades 
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upplevde många anställda situationen som både obehaglig och hot-
full .

Det ska noteras att det finns gott om exempel på kopplingar mel-
lan kriminella mc-klubbar och organiserade nynazister . Koppling-
arna består av bland annat personsamband där kända aktivister i till 
exempel forna Vitt Ariskt Motstånd (VAM) efter en tid dykt upp 
som medlemmar i till exempel Hell’s Angels, eller där medlemmar 
av nazistiska fängelseorganisationer adopterats av bikerklubbar .

Det finns också exempel på »praktiskt samarbete« mellan kretsarna .  
1993 greps till exempel fem personer i Smedjebacken för för-
beredelse till bankrån; gruppen bestod av bland annat kända VAM-
aktivister och medlemmar i bikerklubbar .

Det finns vidare exempel på att bikerklubbar stundom kan fung-
era som vapenleverantör till olika nynazister . I december 1999 
greps två aktivister i Jönköping i samband med en vapenaffär . En 
av de gripna är en före detta VAM-aktivist som numera är ledare 
för Brödra skapet MC . Den andre är sedan många år känd nazist 
som idag har koppling till gruppen Nationell Ungdom/Svenska 
Motståndsrörelsen i Stockholm .
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III. HOT FRÅN ILSKNA LÄSARE, PSYKO-

PATER, DÅRAR OCH RÄTTSHAVERISTER

Alla som arbetar inom media en tid blir ganska snart varse att den 
mest oskyldiga artikel i ett till synes harmlöst ämne kan utlösa de 
mest oväntat häftiga reaktioner .

Massmediaarbete innebär ofta att journalisten måste ta på sig en 
offentlig roll . Journalisten syns för hela svenska folket i tv-rutan, 
signerar sina artiklar, deltar i offentliga debatter och kommenterar 
ofta olika händelser inom sitt expertområde .

En journalist som tar på sig en sådan offentlig roll måste därmed 
också vara tillgänglig för synpunkter från allmänheten . En journa-
list måste kunna ta kritik och måste självfallet vara beredd på att 
ändra och rätta felaktigheter och missförstånd som hamnat i en text .

Den absoluta merparten av de kritiska samtal som kommer till 
en redaktion kommer från individer som faktiskt har genuina syn-
punkter att framföra .

Tonen kan vara artig och vänlig eller irriterad och upprörd, men 
oavsett tonläget är det fortfarande journalistens jobb att lyssna på 
synpunkter och – då det är befogat – ta in en rättelse . Däremot är 
det inte journalistens uppgift att sitta och ta emot osakliga utfall 
och smädelser .

Var går gränsen? De flesta som tar emot kritiska samtal upptäcker 
snart skillnaden mellan vad som är seriösa synpunkter – även om 
den som ringer är upprörd och förbannad – och vad som inte är 
det .

I princip har gränsen passerats i det ögonblick den som ringer 
börjar sätta epitet på den enskilde journalisten eller journalistkåren 
som helhet; när samtalet går från att handla om sakfrågor till att 
innehålla formuleringar om att journalister är »idioter« etc .

Om den som ringer övergår till svepande hotelser, till exempel att 
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»ni journalister borde få ett skott i pannan« eller »ni borde hängas« 
etc, tangeras gränsen för olaga hot .

Det är självfallet så att den som uttalar hotet knappast har för 
avsikt att i verkligheten beväpna sig och börja skjuta journalister . 
Om så hade varit fallet torde journalister till höger och vänster vid 
det här laget ha bitit i gräset med en viss regelbundenhet .

Det handlar alltså om att den som ringer är obalanserad, onykter 
eller på annat sätt har en skruv lös, men i praktiken bara ringer för 
att skälla .

Flertalet hot av detta slag uttalas i affekt eller okynne, och har 
alltså ingen reell substans . Alla som någonsin arbetat på en redak-
tion har fått den sortens samtal; att lägga på luren brukar vara det 
mest effektiva botemedlet .

Kvar finns en mindre grupp hotare som inte nöjer sig med att avrea-
gera sig med några väl valda ord i telefonluren, utan som återkom-
mer regelbundet, som övergår till att skriva brev när de inte får re-
spons via telefon, och som framtonar som besatta av ett visst ämne .

För många journalister är rättshaveristen en välbekant röst i 
luren . Rättshaveristen är sällan hotfull . Han – oftast en man – är 
huvud sakligen snäll och vänlig, men driver oupphörligt sin sak år 
efter år, kommer med nya »bevis«, och blir irriterad när reportern 
inte förstår de orättvisa bördor samhället lagt på en i övrigt oförvit-
lig medborgare .

Det som utmärker rättshaveristen är att han ofta kan ha rätt i sak 
men att saken sedan länge förlorat alla rimliga proportioner . Rätts-
haveristen kan vara irriterande, men är i huvudsak en olycklig och 
tämligen harmlös individ .

Avståndet mellan »rättshaveristen« och »psykopaten« kan vara kort, 
men skillnaden är påtaglig . Psykopaten väcker en snar känsla av 
obehag . Psykopaten hotar . Det är representanter för denna kategori 
som övergår till mordhot och aktiva trakasserier .
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TV LOCKAR DÅRAR

Det är välbekant att nyhetsuppläsare, programledare, hallåor och 
kändisar som uppträder i tv har en särskild förmåga att attrahera 
»dårar« av olika slag . Orsaken är självfallet att tv-mediet har en  
väsentligt större genomslagskraft än alla andra medier, och ger  
tittaren en nästan personlig kontakt med ansiktet i rutan .

Genomslagskraften har också resulterat i att anställda vid tv  
i väsentligt större utsträckning utsatts för ofredanden och hot .

Obehaget var för många ytterst påtagligt på den tid då Sverige 
ännu bara hade en eller två tv-kanaler och antalet potentiella mål-
tavlor för trakasserier var begränsat till en mindre grupp . Det kan 
antas att explosionen av nya kanaler inneburit att trycket mot en-
skilda minskat i och med att antalet tv-ansikten ökat .

– Så fort man syntes i tv-rutan lockade man fram de mest per-
versa reaktioner, säger »Anita«, som har arbetat på tv sedan början 
av 1980-talet och är ett välbekant ansikte .

– Det kan inte jämföras med de reaktioner man får på en tidnings-
redaktion, där kritiken mest handlar om innehållet i artikeln – inte 
hur du ser ut, vilken jumper du har på dig eller om brösten är för 
stora . Nästan allt som kommer är sexuellt . Det kan vara de mest 
groteska påhopp . Det finns en hel del ganska störda människor 
därute .

– Då jag var programledare på 1980-talet var det fortfarande min-
dre vanligt att en ung tjej satt i rutan och var det . Jag blev hotad 
efter varje program .

Särskilt en man ringde efter varje tv-program jag gjort . Han tålde  
inte kvinnor som syntes i rutan . Till skillnad från många andra 
okvädssamtal var han mycket hotfull och mordhotade mig öppet . 
Han var mycket detaljerad och förklarade precis vad han skulle 
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göra med mig . I detta ingick en mängd inte alltför roande sexuella 
inslag .

– Hallåor och scriptor är speciellt utsatta . Vissa män tycks tro att 
de bara är till för att vara onaniobjekt . En scripta på tv blev förföljd 
av en och samma person i flera år . Han tog reda på hennes adress, 
väntade utanför hennes kvartersbutik då hon varit och handlat och 
så vidare .

– Programledare för program som av vissa kan anses kontroversi-
ella, till exempel invandrarprogram, utsätts ofta för hotelser .

Fick du hjälp av redaktionen, företagsledningen eller facket?
– Nej, och om sanningen ska fram så bad jag aldrig om hjälp . Det 

kanske låter absurt, men på tv var det så självklart att hotelser och 
trakasserier – speciellt mot kvinnor – tillhörde arbetsvillkoren . Det 
var ingen som ens höjde på ögonbrynen . Däremot pratade jag en 
hel del personligt med arbetskamrater som varit med längre än mig . 
Det gav en del i utbyte .

Har du något råd att lämna till tjejer som hamnar i samma situa-
tion?

– Om du är kvinna och journalist – gå inte ut i massmedia med 
det enda budskapet »jag har blivit hotad« eller »jag är förföljd av 
en dåre« . Det är kanske bra för tittarsiffrorna, men det innebär att 
antalet personer som hotar dig mångdubblas och att du efter ett par 
sådana framträdanden inte längre tas på allvar bland dina kollegor . 
Gå bara ut om du utsätts för ett mycket konkret och allvarligt hot .
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IV. STATLIGA ÖVERGREPP MOT  

JOURNALISTER OCH MEDIA

Sverige är en politisk demokrati där journalister sällan behöver 
frukta fysiska övergrepp från myndigheter av det slag som före-
kommer i många andra länder . Den sortens hotbilder faller därmed 
utanför ramen för denna skrift, och nämns här endast i förbigående .

Vid några enstaka tillfällen har journalister på uppdrag fått utstå 
omild behandling vid polisingripanden . Det har i huvudsak hand-
lat om fotografer med uppgift att bevaka pågående demonstrationer 
eller politiska möten där bråk uppstått .

Ett uppmärksammat fall från 1990-talet gällde Roger Lundsten på 
BLR-Fotograferna i Göteborg, som greps då han bevakade en de-
monstration där det uppstod bråk mellan rasister och antirasister . 
Lundsten åtalades sedan en polis vid Säpo hävdat att han »upp-
viglat demonstranterna att gå till angrepp mot polisen« .

Rättegången väckte ganska stor uppmärksamhet i massmedia, 
och Lundsten hade inga svårigheter att hitta egna vittnen på vad 
som egentligen förekommit under kvällen .

– Det var en mycket dålig polisutredning som presenterades  
i tingsrätten, berättar Lundsten . Försvaret fick ägna stor tid åt att ta 
fram riktiga fakta om händelseförloppet .

Tingsrätten ogillade åtalet och i efterhand är Lundsten mest för-
bryllad över att åklagaren överhuvudtaget valde att driva målet .

Svenska journalister som hotas av statligt dirigerat våld är i huvud-
sak utrikeskorrespondenter på uppdrag i diktaturer eller länder 
där krigssituationer förekommer . I dessa sammanhang har svenska 
journalister både dödats och skadats .

Under de sista skälvande dagarna av Idi Amins terrorvälde i 
Uganda mördades de svenska korrespondenterna Arne Lemberg, 
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Expressen, och Karl Bergman, Svenska Dagbladet, av regerings-
soldater, sedan de tagit sig över gränsen .

Vid samma tillfälle mördades två tyska journalister från tidningen 
Stern . En svensk tv-fotograf sköts till döds av militär i samband 
med att han bevakade Pinochets statskupp i Chile 1973 och vid ett 
skottdrama i Rwanda sköts och skadades kameramannen Bengt 
Stenwall från TV4 1995 .

Bevakningen av kriget i det forna Jugoslavien har skapat upp-
repade hotbilder mot svenska journalister . Vid en vägspärr i Bos-
nien kidnappades och dödshotades utrikeskorrespondenten Staf-
fan Heimersson i mitten av 1990-talet .

I samband med att han bevakade kommunalvalen i Bosnien 1997 
sköts TV4-journalisten Stefan Borg av maskerade män vid en väg-
spärr utanför Pale . Kulan gick in sidan av bröstkorgen och stannade 
i armen . Stefan Borg överlevde . Hans råd till unga och oerfarna 
utrikeskorrar är enkelt:

– Jobba inte på egen hand . Ta reda på fakta om situationen innan 
du ger dig ut . Fråga hela tiden om läget . Fråga alla källor du kan 
komma på . Prata med utländska hjälporganisationer, lyssna på vad 
representanter för militären eller polisen har att säga .

I huvudsak handlar det om att den enskilde korrespondenten själv 
måste vara utrustad med omdöme och förmåga att bedöma hur far-
lig en situation är .

För yngre journalister kan det vara en god idé att konsultera äldre 
och mer erfarna utrikeskorrar, som med åren utvecklat en god in-
stinkt och förmåga att bedöma vilka situationer det är klokt att ge 
sig in i, och när det är ännu klokare att avstå .

Vid sidan av det ständiga hotet om våld vid incidenter i krigs-
områden finns även politiska hotbilder . Ett flertal svenska ut-
rikeskorrespondenter har vid olika tillfällen utsatts för hot från 
myndighets personer, däribland vid kuppen i Chile1973, i diktatu-
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rerna i Grekland och Spanien på 1960-och 1970-talet, samt i Syd-
afrika under apartheidregimen .

Tumregel . Utrikeskorrespondenter på väg till oroliga områ-
den bör be journalistkollegor eller journalistförbundet i det 
aktuella landet om råd . Svenska Journalistförbundet är anslu-
tet till International Federation of Journalists (IFJ), vars med-
lemsorganisationer bistår enskilda journalister med råd .
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»VÄRLDENS FARLIGASTE YRKE«

What do you do if you are attacked by Nazis?  
– Run like hell.

Repliken kommer spontant från den engelske journalisten Graeme 
Atkinson, sedan 20 år Europaredaktör för tidskriften Searchlight, 
som specialiserat sig på att infiltrera och avslöja högerextrema 
vålds- och terrorgrupper .

Searchlight har identifierat antisemiter som utfört attentat mot 
synagogor, avslöjat planerna på ett bombattentat mot den väst-
indiska Notting Hill-festivalen, kartlagt kopplingar mellan europe-
iska terroristnätverk och illegal vapenhandel med anknytning till 
Nordirland, och på senare år fokuserat på den svarta ekonomin 
kring vit makt-musiken .
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Graeme Atkinson har ovanligt god erfarenhet av att vara utsatt för 
hot om högerextremt våld . Han tillhör en av de kanske tio-tolv mest 
dödshotade journalisterna i Europa .

På 1970-talet blev han svårt misshandlad och fick sitt näsben 
krossat av nazister . Vid åtminstone två tillfällen har allvarliga försök 
till attentat mot honom avslöjats och avvärjts i tid .

De senaste 15 åren har han tvingats leva i det närmaste anonymt; 
bara ett fåtal av hans vänner och medarbetare känner till hans verk-
liga bostadsadress . Få utomstående känner ens till i vilket land  
i Europa han för närvarande är bosatt .

För Graeme Atkinson har den personliga säkerheten blivit en 
nödvändig och påtvingad livsstil .

Inför 30 november 1989 var han inhyrd av BBC:S ungdoms-
redaktion Panorama för att guida en ung programledare genom de 
nynazistiska labyrinterna i Europa .

Resan gick till Stockholm och föregicks av säkerhetsåtgärder 
som innebar att Atkinson uppträdde under antaget namn .

Ändå hade information om att han ingick i BBC-projektet läckt 
ut och en mottagningskommitté om drygt 30 skinnskallar väntade 
vid Fryshuset .

När en svensk journalist senare frågade ut skinnskallarna berättade 
de förvånansvärt öppet inför en tv-kamera att deras uppdrag hade 
varit att »sparka honom sönder och samman« . Någon hade faxat 
ett fotografi och en personbeskrivning om Atkinson . Någon hade 
samtidigt gett order om att den unge programledaren från BBC inte 
fick röras; Atkinson var med andra ord specifikt utvald som mål-
tavla för misshandel .

Atkinson klarade sig av en slump . Skinnskallarna förväntade sig att 
han skulle komma i sällskap med en ensam reporter från BBC och 
att de inte skulle ha några problem att identifiera honom . I själva 
verket anlände sju personer, inklusive en inhyrd kameraman från 
svensk tv, ljudtekniker, chaufför och en svensk journalist som hjälpte  
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sällskapet med bakgrundsmaterial . I förvirringen som uppstod 
anade Atkinson oråd och lyckades i sista stund smita från platsen . 
Risken hade annars varit stor att han skulle ha blivit ytterligare en 
rubrik i kvällstidningarna .

Graeme Atkinson är visserligen ett extremt exempel på en jour-
nalist som av ren självbevarelsedrift tvingats anpassa sin vardag 
till säkerhetsrutiner som för utomstående kan uppfattas som halvt 
para noida . Han är dock ingalunda ensam .

Internationella journalistfederationen (IFJ), som regelbundet 
bevakar pressfriheten och journalisters arbetsvillkor i hela världen,  
konstaterar dystert att journalist är en av världens mest utsatta 
yrkes kategorier .

Statistik från IFJ visar att under 1990-talet har minst 662 journa-
lister eller andra mediaarbetare dödats i tjänsten . Statistiken år för 
år under 1990-talet ser ut på följande vis:

År Antal döda *

1990 46
1991 84
1992 66
1993 75
1994 114
1995 65
1996 47
1997 47
1998 31
1999 87

Summa 662

* I statistiken ingår samtliga mediaarbetare: journalister, fotografer, ljudtekniker, 
producenter etc . (Tillägg i nyutgåvan: Siffror för 2000-2019 finns på sid 105 .)
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Till statistiken ska fogas ytterligare ett hundratal fall av journalis-
ter som mött en våldsam död, men som IFJ fortfarande utreder 
och där det ännu är oklart om dödsfallen verkligen är relaterade till  
arbetet .

Statistiken omfattar både mord, »försvinnanden«, död genom 
incidenter vid till exempel bevakning av krig etc, samt rena olyckor 
under pågående uppdrag .

Någon förbättring av statistiken för år 2000 kan ej skönjas . IFJ 
noterar att fram till maj i år har minst 26 journalister eller andra 
mediaarbetare dödats . Den läsare som vill titta närmare på enskilda 
fall kan besöka IFJ:s hemsida på www .ifj .org . 

Under 1990-talet har kända konflikthärdar svarat för en stor del 
av dödsstatistiken . Enligt IFJ kan den kraftiga toppnoteringen 
1994 förklaras av att många journalister dödades i samband med 
inbördes krigen i det forna Jugoslavien och i Rwanda . Andra  
stora konflikthärdar har varit Algeriet, Indonesien, Tjetjenien och  
Georgien .

Av statistiken kan utläsas att journalistyrket är särskilt farligt  
i vissa länder . I Ryssland har under 1990-talet minst 33 journalister 
dödats, i många fall genom direkta attentat eller mord . Många av 
dessa fall är ännu ouppklarade .

I Colombia, där Medellinkartell och dödsskvadroner opererar, 
är statistiken närmast fasaväckande . Colombia svarar för 48 dödade 
journalister – drygt sju procent av det sammanlagda antalet under 
det senaste årtiondet . Ett stort antal av dessa dödsfall handlar om 
attentat eller beställningsmord med politisk eller kriminell bak-
grund .

Ett typexempel från Colombia är mordet på tv-journalisten Jai-
me Garzón, 36 år, som sköts till döds av två maskerade män på 
motor cykel den 13 augusti 1999 . Garzón, som var politisk kom-
mentator på Caracol Television, var en välkänd förespråkare för en 
freds process, och hade vid upprepade tillfällen manat regeringen  
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i Bogotá att inleda förhandlingar med landets vänstergerilla .
Hans politiska budskap utlöste en serie hotelser . En av de perso-

ner som hotade Garzón veckorna före hans död var Carlos Castaño, 
ledare för den högerextrema paramilitära gruppen Autodefensa 
Unidas de Colombia (AUC), som anses ligga bakom en försvarlig 
mängd våldsdåd i landet .

AUC tog i ett pressmeddelande på sig ansvaret redan några 
timmar efter mordet . I likhet med så många andra politiska mord  
i Colombia är fallet Jaime Garzón ännu ouppklarat .

IFJ:s statistik antyder också att Graeme Atkinson och hans kol-
legor på Searchlight har orsak att ta den personliga säkerheten på 
stort allvar . Kombinationen undersökande journalistik, politisk  
extremism och kriminalitet har en tendens att skapa hotbilder .

Några vanliga internationella exempel från 1990-talet får tjänst-
göra som illustration:

1993 mördades Guiseppe Alfano, 42 år, på vägen mellan Palermo 
och Messina på Siciliens nordkust . Han var skjuten med en enda 
kula i huvudet . Mordet är olöst .

Alfano arbetade för tidningen La Sicilia och betraktades som 
specialist på avslöjande reportage om maffian och dess kopplingar 
till både högerextremism och lokala politiska grupper .

1996 hittades Bernard Gautier, 35 år, hängd på semesterön  
Menorca . Gautier var Spanien-korrespondent för den franska tid-
ningen Le Figaro.

Polisutredningen avskrev dödsfallet som självmord, vilket Gauti-
ers familj avfärdar med emfas . Dels var Gautier bunden, dels hade 
ett blått kors målats på hans skjorta, och dels hade ordet »förrä-
dare« målats på väggen . Vid tiden för sin död undersökte Gautier 
illegal vapenhandel med anknytning till kriget i Bosnien .

Ett av decenniets mest uppmärksammade journalistmord skedde 
1996 på Irland . Offret var Veronica Guerin, 36 år och kriminalrepor-
ter på Sunday Independent. Guerin hade stannat sin bil vid trafikljus 
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i centrala Dublin då två män på en motorcykel körde fram och sköt 
henne med fem skott . Guerin var specialist på reportage om kor-
ruption och organiserad brottslighet med anknytning till narkotika-
handel . Hon hade utsatts för ett flertal dödshot tiden före mordet .

1999 sköts redaktören för Novosti Press i St Petersburg, Oleg 
Chervonyuk, 37 år . Mordet skedde utanför Chervonyuks bostad 
och är fortfarande ouppklarat . Polisutredningen gör bedömningen 
att det handlar om ett beställningsmord med anknytning till den 
ryska maffian .

Journalister i traditionella diktaturstater löper självfallet större risk 
att utsättas för våld än kollegor i demokratier . I sådana stater har 
journalister en viss benägenhet att »bli självmördade« i samband 
med att de grips av polisen .

Situationen kan illustreras av fallet Sayfeddin Tepe, 27 år och 
korrespondent på den pro-kurdiska tidningen Yeni Politika i Tur-
kiet .

Poliser vid bilen med journalisten Veronica Guerins döda kropp sedan 
hon dödats i Dublin den 26 juni 1996.  foto: pressens bild
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1995 greps Tepe och två andra journalister av polisen . Tepes kol-
legor släpptes relativt omgående, medan Tepe fördes till förhörs-
centrat i fängelset i Bitlis . Någon vecka efter gripandet meddelade 
de lokala myndigheterna att Tepe hade »begått självmord genom att 
hänga sig i sina underkläder« .

Tepes familj har protesterat kraftigt mot denna förklaring och 
obduktionen av Tepes kropp visade att han utsatts för grov tortyr 
innan han blev självmördad . Det kan tillfogas att Sayfeddin Tepes 
kusin, Ferhat Tepe – också han journalist – mördades under lik-
nande dunkla omständigheter två år tidigare .

Sverige har i dessa avseenden – liksom i så många andra – varit 
förskonat från den sortens politiskt eller kriminellt våld som drab-
bat våra internationella journalistkollegor, men även här har land-
skapet blivit märkbart kyligare under senare år .

1999 var som bekant en svensk journalist mycket nära att hamna 
i IFJ:s dödsstatistik, då frilansjournalisterna Peter Karlsson och 
Katarina Larsson utsattes för det uppmärksammade bilbombs-
attentatet i Nacka .

Det var Peter och hans 8-årige son som drabbades . På morgonen 
den 27 juni skulle Peter köra sin son till en lekplats . Bilen hade stått 
parkerad utanför bostaden under natten och när han startade deto-
nerade en kraftig sprängladdning under bilen .

Enligt polisens tekniska utredning var bomben avsedd att döda, 
men båda passagerarna överlevde mirakulöst . Peter ådrog sig dock 
mycket kraftiga skador på ryggraden och har tvingats genomgå flera 
operationer . Fortfarande ett år efter bombningen lider han av svi-
terna .

Månaderna före bombattentatet hade Peter Karlsson och Katarina 
Larsson utsatts för hotelser . Som frilansare för bland annat Afton-
bladet har journalistparet specialiserat sig på avslöjande reportage 
om nynazistiska nätverk kring den så kallade vit makt-industrin  
– produktionen av rasistisk hatpropaganda .
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Vit makt-musiken omsätter stora summor årligen och har under 
1990-talet blivit nynazismens viktigaste och mest lukrativa inkomst-
källa .

Peter Karlsson och Katarina Larssons reportage har bland annat 
resulterat i att ett flertal internationella tryckare av cd-skivor vägrar 
befatta sig med vit makt-musik, vilket i sin tur förorsakat industrin 
stora ekonomiska skador .

Exakt hur stora ekonomiska skador deras reportage resulterat  
i är svårt att bedöma – vit makt-industrin handlar till stora delar om 
svarta pengar .

Fortfarande ett år senare har ingen gripits eller delgivits misstanke 
för delaktighet i bombdådet . Inte oväntat har polisutredningen 
foku serats kring nynazister med anknytning till den krets som  
i oktober ifjol låg bakom mordet på syndikalisten Björn Söderberg 
i Sätra .

Polisen spanade på de tre nazister som åtalades för Söderberg-
mordet just i samband med utredningen av Nackabomben . Oavsett 
om någon grips för Nackabomben eller inte, innebär attentatet att 
en ny situation uppstått för journalister i Sverige . Nackabomben är 
en vattendelare som placerar Sverige i samma landskap som Jaime 
Garzóns Colombia och Veronica Guerins Irland, och andra stater 
där gangsters och antidemokratiska krafter bedriver presspolitik 
genom att hota eller mörda obekväma journalister .

Vid sidan av det fysiska våldet finns ytterligare metoder att tillgå 
för att oskadliggöra obekväma journalister . Högerextrema grupper, 
inte minst i England, har med åren blivit allt bättre på att smuts-
kasta och misstänkliggöra politiska motståndare inom massmedia . 
Metoderna tenderar att dyka upp även i Sverige .

Dagen efter bilbomben publicerade den nazistiska tidningen 
Folktribunen en text på sin hemsida som uppenbarligen avsåg att 
ytterligare skada Peter Karlsson och Katarina Larsson och vända 
blickarna från högerextrema grupper .
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Folktribunen är organ för Nationell Ungdom/Svenska Motstånds-
rörelsen, den organisation som Björn Söderbergs mördare har  
anknytning till . Texten, ett hopkok där fakta blandas med halvsan-
ningar och direkta lögner, hävdar att Peter Karlsson »inte är den 
oskyldiga journalist som man kan tro om man bara lyssnar på  
medias version« .

Peter Karlsson beskrivs därefter på följande vis: »I patriotiska 
kretsar är han välkänd som en av ledarna inom våldsgruppen AFA 
(Antifascistisk aktion). Peter Karlssons engagemang i denna grupp 
är väldokumenterad. (…) Under flera års tid har Peter Karlsson 
byggt upp ett mycket omfattande åsiktsregister över oliktänkande 
svenskar. På polisens passenhet är han välkänd för att beställa ut 
hundratals passfoton på svenska patrioter.

Dessa passfoton har tillsammans med detaljerade personuppgif-
ter legat till grund för skapandet av akter på hundratals eller ännu 

En bilbomb höll på att kosta frilansjournalisten Peter Karlsson och 
hans 8-årige son livet i juni 1999.

foto: magnus bergström
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fler personer runt om i landet. Det allvarligaste är att detta mate-
rial sedan förmedlats till våldsgruppen AFA som använt det för att 
genomföra våldsamma attacker mot svenska patrioter.«

Samtidigt som denna och liknande texter las ut på internet av 
den grupp som polisutredningen sedermera i allra högsta grad fått  
orsak att granska, började ett antal personer ringa till olika redak-
tioner i Stockholm med ett likartat budskap .

På Tidningarnas Telegrambyrå fick jag själv tipset att Peter 
Karlsson är »agent för AFA«, och att bilbomben i själva verket var 
någon sorts »intern uppgörelse« .

En kvällstidningsjournalist fick ett liknande samtal där tipsa-
ren påstod sig veta att Peter Karlsson var inblandad i kriminella 
samman hang och att bilbomben i själva verket var en »uppgörelse  
i undre världen« eller möjligen en »hämnd för kriminella aktivite-
ter« .

Vid sidan av denna tipskarusell började olika personer lägga ut 
fantasifulla avslöjanden på Passagen och andra chat-sidor på inter-
net . Ett exempel: »Det behöver inte vara ”nynazister” som ligger 
bakom bilbomben i Nacka . Det kan ju också vara AFA! Eller också 
nån annan .«

På Passagen framfördes även teorin att det i själva verket var 
Afton bladet som låg bakom attentatet. »Man ska dock INTE bli 
överraskad om del är Aftonbladet som ligger bakom bomben! Efter-
som vi vet att Aftonbladet bedriver en särskild journalistik, som går 
ut på att ”tjäna” pengar på dagens nationalsocialister.«

Sammantaget förekom så många samstämmiga tips och rykten att 
det finns orsak att misstänka att det var resultatet av åtminstone 
någon sorts organiserad kampanj .

Syftet med en sådan kampanj är inte svårt att föreställa sig; ryktena  
bidrog dels till att smutskasta Peter Karlsson och skapa tvivel om 
hans integritet, dels till att skapa förvirring om vilka som låg bakom 
attentatet och dels i att vända intresset bort från de nynazistiska 
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grupper som under lång tid framfört hotelser mot journalistparet .
Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning rykteskarusellen hade 

avsedd effekt . Att döma av de många samtal från journalister som 
kom till tidningen Expo – där Peter Karlsson och Katarina Larsson 
tidigare arbetat – var ryktesspridningen bitvis ganska effektiv .

Den i särklass vanligaste frågan under dag tre och fyra efter 
bombningen var om Expo kunde bekräfta att Peter Karlsson var 
»ledare för AFA« eller om han var tungt kriminellt belastad . På 
Expo kunde vi inte bekräfta något sådant av den enkla orsaken att 
påståendena inte var sanna .

Den »omfattande tunga kriminalitet« som Peter lastades för 
handlade i själva verket om att han vid två tillfällen i början av 
1990-talet blivit indragen i bråk i samband med antirasistiska  
demonstrationer . Han dömdes då till dagsböter och villkorligt, och 
har sedan dess överhuvudtaget inte deltagit i demonstrationer .

Merparten av svensk media insåg uppenbarligen att ryktena var 
osanna och i flera avsnitt befängda . Det enda undantaget var en 
morgontidning som i allt väsentligt återgav den nazistiska internet-
propagandan .

Eftersom Peter Karlsson låg på operationsbordet i sex timmar 
den dagen fick hans sambo Katarina Larsson dementera påstå-
endena . Det gjorde hon grundligt . De är inte och har aldrig varit  
aktivister i AFA .

Att nazistisk propaganda leder till ryktesspridning som har 
genom slag även inom seriösa massmedia visar ett exempel från den 
gångna sommaren .

Ett år efter Nackabomben hävdade en skribent på en av våra 
största landsortstidningar med förvissning att Peter Karlsson också 
dömts för mordbrand . Uppgifterna hade han fått från en »pålit-
lig källa« och resulterade i ett avslöjande . Det var bara ett fel med  
storyn; den var inte sann .



104

ÖVERLEVA DEADLINE

Fenomenet att journalister som gjort sig kända som motståndare 
till antidemokratiska företeelser utsätts för ryktesspridning har bli-
vit allt vanligare i Sverige sedan början av 1980-talet .

I takt med att rasistiska och högerextrema organisationer vuxit 
sig starkare har antalet fall av hot, telefonterror och brevkampanjer 
ökat . Bland namnkunniga måltavlor genom åren kan till exempel 
nämnas journalister som Ingrid Segerstedt-Wiberg, Göran Rosen-
berg, Larsolof Giertta och Anna-Lena Lodenius, tv-underhållaren 
Hagge Geigert, författare som Per Ahlmark m fl .

Syftet är detsamma vare sig metoden används i Sverige eller  
Colombia; att genom våld eller hot om våld sätta det fria ordet 
ur spel och skrämma journalister till tystnad . Att lära massmedia 
att det är förenat med obehag att kritiskt granska vissa företeelser  
i sam  hället .
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Tillägg: Ny statistik

Journalist är fortsatt ett av världens farligaste yrken . Under de  
20 år som gått sedan boken gavs ut första gången har IFJ fortsatt 
att sammanställa siffror över antalet dödade journalister i världen .

År  Antal döda *
2000  37
2001  100
2002  70
2003  92
2004  129
2005  80
2006  155
2007  135
2008  85
2009  113
Summa  996

2010  94
2011  101
2012  121
2013  105
2014  118
2015  112
2016  93
2017  82
2018  95
2019  49
Summa  970

* I statistiken ingår samtliga mediaarbetare: journalister, fotografer, ljudtekniker, 
producenter etc .
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