
DN. Från allsidig och korrekt nyhetsförmedling till agendajournalistik

Med den här helsidesannonsen i veckopressen (kapad på mitten) ville Dagens Nyheter 1957 
värva nya prenumeranter. Tidningen profilerade sig som Sveriges största tidningsredaktion 
som ”har resurser att ge en allsidig, korrekt och snabb nyhetsförmedling”. Läsaren skulle 
vara trygg med att såväl världshändelser som fakta presenterades fullödigt och objektivt på 
hemmaplan. Folk i landsorten erbjöds ”en verkligt initierad och fullständig bild av vad som 
diskuteras i riksdagen och den centrala förvaltningen uppe i Stockholm.”

Chefredaktör var (1946-59) den liberale publicisten, författaren och statsvetaren Herbert 
Tingsten, som alltid drog en lans för yttrandefriheten och den västerländska demokratin. 
Han var konsekvent emot totalitarism och diktatur, särskilt som den manifesterade sig i 
efterkrigstiden i det stalinistiska Sovjet med tillhörande östblock. Det gällde att värna vårt 
land och civilisations kärnvärden mot det ideologiska barbariet. Läs gärna mer om denna 
period i tredje och fjärde delen av Tingstens memoarer ”Mitt liv”. Där finns tankefigurerna 
från etablissemanget i gårdagens etniskt homogena Sverige, att jämföra med hur makt- och 
mediaeliten tänker och agerar idag. https://www.bokborsen.se/?qa=Herbert
%20Tingsten&qt=Mitt%20liv

Herbert Tingstens västorienterade perspektiv kastades över ända när författaren, kritikern 
och publicisten Olof Lagercrantz, efter att sedan tidigt femtiotal ha varit kulturredaktionens 
chef, som en av två chefredaktörer efterträdde Tingsten (1960-75). Lagercrantz tyckte att 
Sverige hade mycket att lära av Mao Tse Tungs kulturrevolution och orienterade Dagens 
Nyheter mot den vite mannens skuld och världens orättvisor. Han rapporterade bland annat 
entusiastiskt från ett besök i Kina om hur, enligt hans förmenande, de kinesiska 
rödgardisterna strävade efter verklig folkdemokrati. Därifrån återvände denne kulturradikal 
till sitt arbetsrum iförd en legendomspunnen rosa Maouniform. https://www.dn.se/kultur-
noje/bocker/bjorn-wiman-hog-tid-att-lata-kanonerna-knalla-for-uppfinnaren-lagercrantz/ 
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”En hänryckning inför det totalitära. Arvet efter Tingsten är förskingrat”, skrev Per Ahlmark 
om Lagercrantz sexton Kinaartiklar.
https://www.dn.se/arkiv/debatt/dn-som-medlopare-olof-lagercrantz-sag-kina-som-
eggande-exempel-och-usa-som-en-djavul-skriver-ahlmark/

DN:s vidare resa mot dagens massinvandringsvänliga, antinationalistiska, klimatalarmistiska, 
feministiska och hbtq-orienterade agendajournalistik startade 2013, då den då blott 34 år 
gamla Peter Wolodarski tillträdde som chefredaktör/ansvarig utgivare och krattade 
manegen genom att ta bort misshagliga journalister. Dessförinnan hade tidningen hjälpligt 
undvikit att köra ner i det intersektionella vänsterdiket. Men med Wolodarski förändrades 
läget: Han lovprisade tidningens nya inriktning med argument om att journalistik alltid ska 
vara engagerande, beskriva människoöden subjektivt och ta emotionell ställning i 
samhällsfrågor. Och visst: agendajournalistiken är den absoluta motsatsen till den allsidiga 
hållning som DN propagerade för över 60 år tidigare och som Tingsten värderade som en 
publicistisk grundpelare.

I agendajournalstikens postmodernistiska hållning påstås objektiviteten vara en förvillelse, 
istället består verkligheten av skilda narrativ. Därför gäller det att välja vilken subjektiv 
berättelse som man vill presentera för att träffa läsarens/lyssnarens/tittarens emotionella 
centrum. För DN ligger det nära till hands att skildra skeenden utifrån ett verkligt eller 
inbillat offerperspektiv. Istället för strikt nyhetsrapportering får vi subjektivt laddade 
socialreportage med offrets klagan som hjärtpunkt. DN:s stjärnreporter Niklas Orrenius 
anställdes av just denna anledning.

I sin bok ”PK-männen” http://www.debattforlaget.se/pk-folket-mannen.php
gör etnologen Karl-Olov Arnstberg ett porträtt av bland andra Peter Wolodarski. I en av sina 
första texter sätter DN:s tillträdande chefredaktör ned hela sin agendasättande fot när han 
frågar Turkiets dåvarande president Abdullah Gül om denne vid sitt besök i Sverige är beredd
att skaka hand med Jimmie Åkesson. En fråga som fångar agendajournalistiken i all sin 
prydno. För varför skulle inte en president vid ett statsbesök hälsa på en ledare för ett 
demokratiskt framröstat parti? 

Frågan döljer också den outtalade agenda som DN och Wolodarski har. Bakom fasaden av 
humanism genomsyras tidningen av sina hjärtefrågor globalism och fri invandring. Där ingår 
det att nationellt sinnade partier, deras ledare och sympatisörer ska karaktäriseras som 
främlingsfientliga. Här finns inte ett spår av den strävan efter den allsidiga rapportering som 
DN såg som sitt adelsmärke 1957, även om man låtsas så. DN-läsaren Arnstberg skriver:

Att medge att det finns problem och inbilla folk att DN erkänner dessa problem är lite av 
tidningens specialitet. Det blir då lättare att komma fram till en slutsats som ger intryck av 
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att vara trovärdig. För hur många problem DN än raddar upp med invandringen, så är 
slutsatsen alltid densamma. Alla ska få komma hit.

Länge var det självklart att Dagens Nyheter riktade sig till det svenska folket som läsare. Idag 
anser knappast tidningens frontfigurer att det finns något svenskt folk, bara en befolkning, 
vilket inte heller sägs rakt ut. Att allsidigt med fakta analysera den pågående stora 
demografiska förändringen, av många kallad ett folkutbyte, skulle aldrig falla DN in. Peter 
Wolodarski döljer sig istället bakom abstrakta fraser som ”ett större vi”, vilket kan få de 
svenska läsarna att känna sig delaktiga i en högre verklighet, när i praktiken deras eget land 
delas ut till människor från hela världen.

Detta slår mig när jag tänker på några bekanta som är erfarna skribenter på DN, men som 
samtidigt har mycket svårt att tåla tidningens journalistiska inriktning. De har emellertid inte 
råd att bita den hand som föder dem. Jag frågade en av dem om det är familjen Bonnier som
styr tidningens journalistik, eftersom de tillsätter chefredaktören. Svaret blev att det är 
journalisternas skuld, eftersom ”talibanerna har kapat redaktionerna”. En annan 
medarbetare skriver i ett mejl: ”Död åt agendajournalistiken!”. Kan man våga hoppas på att 
det finns flera journalister av samma sort på landets största tidning?

Gunnar Sandelin

https://morklaggning.wordpress.com/2021/11/19/dn-fran-allsidig-och-korrekt/
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