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Analys av hur Nya media hanterade valmånaden 2018.
Rapport (2018-09-27)
Inledning
Från och med 3 augusti t.o.m. valdagen 9 september 2018 gjorde nätverksgruppen Motvikt (se Om
Lästips i www.lastips.se) ett urval av artiklar från Nya media relevanta till valet, se www.lastips.se.
Mer än 400 artiklar och inlägg utvaldes från 25-talet tongivande bloggar och skribenter. Utifrån
urvalet har denna analys gjorts.
Sammantaget tecknade Nya media ilsket en mörkare bild av Sverige, ilsket därför att man anser att
etablissemanget skönmålar men också för att fakta pekar på det. Sverige lär ha en av de mest
livaktiga Nya media men också vara en av de mest PK-aktiga västländerna. Ilskan blir då en förklaring
till livaktigheten inom Nya media.
Ämnena i valet som diskuterats i Nya media är många och självfallet kan alla inte diskuteras i
etablerad media. Men det finns en diskrepans mellan vad som borde ha diskuterats och vad som har
diskuterats vilket framgår av denna analys.
Inom redaktionen kunde vi inte undvika att dagligdags göra reflektioner utifrån aktuella händelser. Vi
har också noterat en intressant omständighet eller snarare avsaknaden av en sådan när det gäller
fake news, troll och utländsk påverkan.

Nya media hade mer fokus på Sveriges problem än etablerad media.
Nya media fokuserade en hel del på problemen i Sverige avseende bl.a. en medioker ekonomi (20talet artiklar, exempel; Tino Sanandaji Facebook 3 sep 2018). I topp låg dock artiklar om lögner
inklusive valfusk, 40-talet artiklar, exempel; Lars Bern 22 aug 2018. Lögnerna speglar etablerad
medias oförmåga att ifrågasätta, att syna de etablerade partiernas påståenden, att följa upp med
följdfrågor.
Attackerna mot yttrandefriheten som är denna grupp hjärtesak togs upp i 10-talet artiklar, exempel;
Johan Westerholm 22 aug 2018. Problemen med Islamism, Islam och terrorism togs upp i 15-talet
artiklar, exempel; Eddie Råbock 03 aug 2018. Debatten om Islam lyste med sin frånvaro i etablerad
media trots att Islam innebär en kraftig omgörning av Sverige. Kritik av Islam i etablerad media är
liktydigt med kritik mot mångkultur och dithän har etablerad media ännu inte nått i sin journalistiska
gärning.
Klimatskepticism var ett annat stort intresse i Nya media, 20-talet artiklar, exempel; Lennart
Bengtsson 23 aug 2018.
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Övriga mindre frekventa ämnesområden var medias stöd till MP via skogsbrändernas koppling till
klimatet, Pride med uteslutningen av SD, fake news, samhällskontraktet, Hanif Bali, Palestina, genus
och kändisuppropet och annat förglömt.
Etablerade media hade inte samma fokus på dessa frågor. Orsaken till det förklarar vi med att
angivna artikelområden kraftigt skulle ha missgynnat de etablerade partierna. Det kunde ha väckt
upp en stor oinformerad medelklass som till skillnad från arbetare inte har drabbats i samma
omfattning av massinvandringens påtagliga konsekvenser i form av undanträngning i jobb, stor
kulturell förändring samt i form av riskabel närhet till problemområden.
Etablerade media agerade som dörrstängare, Nya media slet med att öppna dörren.
Etablerad media fokuserar mer på hinder för att införa global socialism, såsom (påstådda) rasister,
president Trump, ”populistiska” rörelser i Europa och Sverigedemokraterna (för att inte tala om NMR
som får oproportionerligt stort utrymme), och försvarar förespråkarna för global socialism, dvs. de
etablerade partierna, massinvandringen, det mångkulturella projektet, vad de kallar ”klimatförnekare
och (påstådda) fake news och ryska troll samt FN, EU, etc.

Etablissemanget orkestrerade demonisering av Sverigedemokraterna
Som moteld till etablerade medias demonisering av Sverigedemokraterna demoniserade Nya medier
framför allt Socialdemokraterna och deras historia – utifrån Sverigedemokraternas film om
Socialdemokraterna.
Etablissemanget lyckades mycket väl i demoniseringen av Sverigedemokraterna, vilket redaktionen
bedömer vara en ganska lätt insats i ett samhälle där invånarna indoktrinerats i PK-ism kopplat till
godhetstänkande. Det har skapat en front mot det påstådda rasistpartiet Sverigedemokraterna.

Nya media såg klimatartiklarna som välvilligt stöd till Miljöpartiet
Nya media uppmärksammade fokuseringen på klimatfrågor i samband med skogsbränderna och
sommarens varma väder som ett stöd för Miljöpartiet. Agendajournalistiken, välviljan att skriva om
oron för det framtida klimatet räddade antagligen kvar Miljöpartiet.

Nya media försvarar yttrandefriheten mot etablerad medias och
etablissemangets attacker.
Gästskribenten Pär Ström på bloggen detgodasamhället.com 6 sep 2018 gjorde en förtjänstfull
sammanfattning av attackerna mot Yttrandefriheten, en yttrandefrihet som hålls högt inom Nya
media och som försvaras ilsket när den är under attack från etablissemanget. En av de mest
kompetenta försvararna är Johan Westerholm på bloggen ledarsidorna.se.

Redaktionens iakttagelser
1. Inom de Nya media vi tagit del av har vi inte kunnat se någon specifik rysk inblandning.
President Macrons uttalande om icke svenska värderingar hos Åkesson (sic) var det enda som
relaterade till utländsk inblandning.
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2. Vi har inte heller noterat några fake news och troll. Undantaget var DNs lögn (sic) om
”invandrarstaden” Sigtuna som punkterades av Daniel Sjöberg 26/8 på allmogen.org
(https://allmogen.org/nej-dn-svenskar-finns/)
3. Vilken betydelse fick faktagranskaren Faktiskt.se? En flopp?
4. President Trumps vandel kommenteras nästan inte alls i Nya media.
5. Medborgerlig samling och Alternativ för Sverige negligerades totalt i riksmedia. Artiklar om
dessa partier var heller inte frekventa inom Nya media.
6. Etablerad media har satt i system att leta upp ”tomte-uttalanden” hos SD-representanter.
Det gjordes 2014 och 2018. Sannolikt kommer det också att göras 2022 – en tradition så att
säga.

Nya medierna blir fortsatt en terrier
Etablerad media mörkar och släpper fram faktaresistent innehåll. När det händer kan man förvisso
lita på Nya media. Inte minst Tino Sanandaji som med sin kunskap i nationalekonomi blottar många
skönmålningar och felaktigheter liksom eminente grävaren Rebecca Weidmo Uvell.
Tomma ord såsom allas lika värde är föremål för ständiga konklusioner i Nya media.
En väsentlig uppgift framöver blir att få fler att läsa Nya media som motvikt till etablerade medias
styrda verklighetsbeskrivning – Lästips är därvidlag avsedd att vara en ingång till Nya media.
Denna analys kommer att skickas till utländsk media – som ett rop inne från ett PK-istiskt land som
likt DDR tuffar på framåt och som alltmer fjärmar sig från verkligheten. Nordisk media är därvidlag
primärgruppen.

En teoretisk förklaringsmodell till skillnaderna i urval mellan medierna
Nya media fokuserar på folkstyre eller folkmakt, exempelvis direkt via folkomröstningar. Demokrati
är kopplat till ett avgränsat geografiskt område, vanligtvis en nation.
Ett demokratiskt samhälle bygger på att varje människa har rätt att inhämta information och att ha
egna åsikter och också uttrycka dem, dvs yttrandefrihet. Ett demokratiskt samhälle är reglerat av
vettiga lagar och likabehandling inför lagen, där var en har rätt till sitt eget liv och ingen rätt till någon
annans liv, dvs. rättigheter och skyldigheter är symmetriska.
Inom Etablerade media i dagens Sverige, å andra sidan, framträder att global socialism, där nationer
enbart är skatteupptagningsområde och plattform för politiker och etablissemang, har smugit sin in.
Det nationella självbestämmandet är raderat med hjälp av klimathotsfrågan, massinvandring,
befolkningsutbyte och påtvingad mångkultur. Överstatlig styrning, i form av exempelvis FN, EU;
Världsbanken, IMF och WTO, ersätter nationell och lokal styrning. Global ekonomi förutsätter bland
annat fri rörlighet för kapital och flytande valutor, fritt varuutbyte, öppna gränser för människor,
frihet från nationella regler och tullar. Individen i västvärlden betraktas främst som skattesubjekt,
rättigheter och skyldigheter är asymmetriska. Den globala socialismens politiska mål är att omsätta
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Agenda 2030 i politisk handling, dvs. införa ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle
till år 2030 i världens alla länder. Global socialism ersätter kapitalism med socialistisk överstatlig
styrning.
Följaktligen har Nya media och Etablerade media intresse av att fokusera på olika områden vilket
också denna analys visar.

Mest tänkvärt sett enligt redaktionens åsikt




Ann Heberlein och Katerina Janouch om dåligt uppfyllt Samhällskontrakt med anspelning till
Leif Östlings ”Va fan får jag för (skatte)pengarna?”. Denna enligt redaktionen mycket
angelägna fråga saknades helt i valdebatten.
o

Ann Heberline (5/9) på ledarsidorna.se ”Samhällskontraktet – valets dolda valfråga.”

o

Katerina Janouch (5/8) på katerinamagasin.se ”revolt mot det bristande
samhällskontraktet” (artikeln är numera borttagen)

Fredrik Antonsson (7/8) på iotakt.se, i samband med att den utvecklingsstörde Erik Torell
sköts till döds av poliser. ”Man får vad man förtjänar heter det. Skapar man ett våldsamt
samhälle så får man poliser med en lägre våldströskel”.
En helt annorlunda vinkel visavi etablerad media som bl.a. skyllde på orutinerade poliser.

Snärtigaste artikelkommentarerna
-

Tino Sanandaji på Facebook 26/8;
”Låg tillväxt i BNP per capita är inte en abstrakt teknikalitet man kan bortse från.”

-

Tino Sanandaji på Facebook 20/8;
”De som lät sig luras av fördummande retorik är inte förskonade från besvikelse i sin välfärd
eller pensionskuvert.”

-

Marcus Zadenius skriver 27/8 på foliehatteniteckomatorp.blogspot.com;
”Annie Lööf rullar fram som en robotgräsklippare på automatik och håller sig innanför sina
floskelramar. När hon stöter på ett hinder vänder hon bara om och fortsätter mala på.”

