
Hur når man ut i media - det förväntas jag tala om för er

Ja, hur gör man?  

Efter senare tids mediestorm kring en viss pressekreterares inlägg på 

Facebook om vem som utförde saneringen av hans trappuppgång, så gissar 
jag att vi alla nog är överens om att genomslag i media handlar inte bara om 

att NÅ UT. 

Det handlar minst lika mycket om att nu ut med rätt budskap, det vill säga ett 
budskap som också är fördelaktigt för en själv.

Med detta sagt - och tvärtemot vad den en del kanske tror - JAG är inte alls 

särskilt skolad i konsten att nå ut i medierna. 

Men till mina ideologisk motståndares, och även andras, avundsjuka, ilska 
och förtret lyckades jag ändå i mitt förra liv som ledarskribent att avverka en 

hel del debattprogram, sitta ner en och annan tv-soffa och placera mig högt 
upp på rankinglistor över de mest inflytelserika opinionsbildarna. 

Det var jättekul, verkligen. Men det var inte resultatet av en medveten 

satsning och strategi från min sida på att bli mediakändis. Det känns 
angeläget för mig att säga det, eftersom det som drev mig som ledarskribent 

och driver mig nu det är sakfrågorna, substansen i politiken.

Det blåser på toppen, brukar börs-vd-arna säga. Och det gör det också i 
medievärlden. Och har man som jag haft förmånen att under rätt många år 
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vara hyfsat efterfrågad i olika medie- och debattsammanhang så får man 

också kallt räkna med att bli ganska illa omtyckt, inte bara på grund av sina 
åsikter. 

Jamen, hur gör man då för att P1 Morgon, Studio Ett, Rapport, Aktuellt, 

Agenda, Debatt från Göteborg - men helst inte Janne Josefsson - ska ringa 
och tjata och vilja ha med en i nästa program? 

Och det helst i en sakfråga som man själv är engagerad i. Så är långt i från 

alltid fallet. I somras ville till exempel Expressen att jag skulle uttala mig 
seriöst om vad Anna Anka har betytt för jämställdheten. Den gången tackade 

jag faktiskt nej. Liksom när jag erbjöds analyser om jämställdheten vann på 
om kvinnor också fick bada med bar överkropp i simhallen. Ett krav som 

några tjejer drev. Tack, men nej tack!

Men som politiker och opinionsbildare har man sällan råd att tacka nej till att 
få säga sim mening i etern eller tv-rutan. Och jovisst, jag har ställt upp många 

gånger i Janne Josefssons program.

En god början för att över huvud taget komma på tal när medieredaktörerna 
väljer och vrakar bland tänkbara paneldeltagare, är att man har gjort bra i från 

sig i tidigare mediesammanhang. Cirkelresonemang säger ni. Jovisst, nu är vi 
tillbaka till ruta ett.

Men en grundregel för att just mitt - eller ert - budskap ska bryta igenom 

mediebruset är att man som avsändare är väldigt tydlig. Det kan låta löjligt 
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självklart, men i mediesammanhang har man ett jättestort övertag om man 

VET vad man vill säga, varför man vill säga det och till vem man vill nå fram. 

Om budskapet/i vårt fall politiken, är faktatung och därför kanske jobbig för 
väljarna att ta till sig och begripa, då blir själva paketeringen av politiken ännu 

viktigare. 

Inte bara för möjligheten att få genomslag i medierna, utan det sätt som 
politiken - åsikten - saluförs på får också betydelse för vilket genomslag 

lagändringen eller vad det nu kan vara, just får i Dagens Eko och andra 
nyhetssändningar. Och därmed också om den ansvariga politikern - 

statsrådet - ska ringas in till radio- eller tv-studion eller inte. Men man får 
heller inte förenkla budskapet så hårt att dom man vänder sig till upplever sig 

bli behandlade som dumma får. Den balansgången är långt ifrån enkel.

Alltså: en tumregel för att kunna tränga igenom mediebruset är att vara tydlig 
- övertydlig - gentemot väljarna, läsarna, tv-tittarna eller radiolyssnarna. Tydlig 

i syfte att övertyga om varför man själv har så fruktansvärt rätt och varför den 
andra  - debattmotståndaren - har så grymt fel.  

Med andra ord: Var inte rädda för att skapa en konflikt! En konflikt som med 

fördel får vara underhållande och rolig att lyssna på. Att folk stormskäller på 
varandra kan möjligen fungera så länge som bråken utspelar sig i 

tidningsspalterna, medan gormande antagonister i radio och tv för det mesta 
bara är jobbiga att lyssna på.
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Och kom ihåg, det är inte din meningsmotståndares ohyfsade stil som ska 

fånga publikens intresse och ge dig fördelar, utan styrkan i de av dig 
framförda argumenten. Dom smartaste, roligaste och mest pedagogiska 

argumenten vinner.  Det vet ni lika bra som jag. 

För att bli lite mer konkret. Jag har samlat på mig en del erfarenheter genom 
åren om att det här med att nå ut i media.  Här kommer några exempel.

Mitt mediala genombrottet, vid sidan om Svenskan, kan härledas till en 

radiodebatt tidigt tidigt en morgon i augusti 2001. Jag och Janne Josefsson 

tussades ihop med anledning av ett en polis hade skjutit en stenkastande 
aktivist i samband med kravallerna under EU-toppmötet i Göteborg.

Det var första gången jag och Josefsson hade med varandra att göra, och 

han var sin vana trogen väldigt nedlåtande.  Minns än i dag att han kallade 
mig ”den där ledarskribenten eller vad du nu är för nåt”. Snacka om 

härskarteknik. 

Men jag vann den debatten eftersom jag behärskade polislagen bättre än vad 
Josefsson gjorde, och därför kunde jag slå centrala polislagsparagrafer i 

skallen på honom. Han klarade inte att sakligt bemöta mig. Utan blev 
oförskämd i stället, gissa om jag njöt!

Jag tror det var just där och då som jag skrev in mig på medieredaktionernas 

telefonlistor.
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Två år senare - 2003 - var det folkomröstning i Sverige om euron. När jag 

morgonen efter nej-sidans valseger satt i tv-soffan tillsammans med Per 
Gahrton och Jan Guillou undslapp jag mig att den segrande nej-sidan också 

var den minst pålästa.

Detta var så klart inget jag hade hittat på själv, utan det var fakta baserad på 
statsvetarnas analys av den stora vallokalsundersökningen. Och VALU:n 

visade faktiskt att väljarskiktet som hade avgjort valutgången - 10 procent, 
om jag minns rätt - hade lägst utbildning och minst koll på EU och euron. Jag 

var påläst som vanligt, alltså.

Och snacka om genomslag i media! Jösses vilket liv det blev. Svenskan var 
nerringd av upprörda människor, min mejlkorg bombades med hatmejl, 

många sa upp sina SvD-prenumerationer, chefredaktören grymtade. SVT 
blev nerringt - hur kunde hon, de vill säga jag - få sitta i soffan och påstå att 

nejröstarna var dumma i huvudet?? Småsvettigt.

Det bar sig inte bättre än att SVT fick arrangera en ny tv-soffa där jag fick 
förklara mig - i praktiken - be om ursäkt.  Även om jag i grund och botten 

givetvis hade rätt. 

En välkänd statsvetarprofessor hade till och med hört av sig till mig och 
intygat att så var fallet. Men jag tordes förstås inte knysta om den saken i tv-

soffan, inte den gången i alla fall...
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Året därpå var det dags igen att forcera mediavallen. Precis innan jag gick på 

semester den sommaren intervjuade jag för ledarsidans räkning professorn 
och hjärnforskarn Annica Dahlström. Vi samtalade om manligt och kvinnligt, 

om likheter och olikheter mellan könen. Hon tryckte att även om skillnaderna 
var större inom könen så fanns det skillnader mellan könen också.

I ett försök att vara lite lustig - ja, blinka till läsarna -  så avslutade jag artikeln 

med en fråga som löd ungefär så här: 

När jag låg i Lund noterade jag att tjejer som läste matematik som regel var 
mer plattbröstade än dom som studerade till exempel moderna språk. 

Var det en ren tillfällighet?”

”Annica Dahlström svarade, och det även till min stora förvåning att: Nej, det 
trodde hon inte, utan matematisk begåvning hörde enligt professorn ihop med 

viss testosteronpåverkan under graviditeten”.

Där hade jag kunnat sätta punkt för min intervju med Dahlström, men det 
gjorde jag inte. 

I stället skrev jag obekymrat vidare att Dahlströms svar gav mig anledning att 

fundera på varför jag i slutbetyg i gymnasiet bara fick en två i matte.

Detta var alltså sommaren 2004 och den här intervjun med Dahlström hade 
jag lämnat efter mig på ledarredaktionen när jag gick på semester. 
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Oj,vilka debattvågor intervjun piskade upp inom feministetablissemanget när 

den publicerades (3/8)! 

Men vad var det då i min text som kritikerna angrep alla hårdast? 

Ja, inte var det de delar som man kan tycka borde ha gjort de militanta 
radikalfeministerna allra mest upprörda, nämligen att Dahlström påstod sig ha 

vetenskapliga belägg för att kvinnors och mäns hjärnor i vissa avseenden ser 
olika ut. 

Och att Dahlström inte alls trodde på idén om tvångsdelad 

föräldrarförsäkring, något som livligt debatterades vid den här tiden. 

Annika Dahlström sa rent ut att anledningen till att kvinnor inte i någon större 
utsträckning vill dela föräldraledigheten mer rättvist med papporna är att 

kvinnor vet - och enligt Dahlström fanns det även forskning som visade detta 
- att det sker fler barnolyckor i hemmen när pappa är hemma, än när 

mammorna är det.

Detta var ju jätteintressant tyckte jag, och hoppades på att få igång en rejäl 
debatt i media om saken. 

Och bönhörd blev jag. Press, radio och tv hakade på. Men typiskt nog gled 

de arga kritikerna förbi det egentliga sprängstoffet i intervjun, i stället skrevs 
det spaltmetrar om storleken på mina ----- BH-kupor! 
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Men det var ju inte mitt fel att professor Dahlström hade funnit ett samband 

mellan matematisk begåvning och testosteronpåverkan under graviditeten. 
Om Dahlström hade funnit sanningen, så var den outhärdlig för den svenska 

genusindustrin, så mycket fick jag klart för mig i alla fall.

Den här debatten präglade sig så hårt i folkdjupet att det fortfarande kommer 
fram slemmiga typer på tunnelbanan och frågar om det inte var jag som skrev 

om min byststorlek --- flås, flås. 

Med den här episoden vill jag bara upprepa att även om man lyckas att på 
bred front nå ut i media så är det ingen garanti för att debatten som man har 

kört igång tar den riktning som man hade hoppats på och tänkt sig. 

Och detta på grund av att era motdebattörer inte har minsta lust att diskutera 
era frågeställningar eftersom dessa inte alls gynnar deras sak! I fallet 

Dahlström blev det väldigt tydligt.

En viktig slutsats som man kan dra är alltså att man noga bör kartlägga och 
analysera sina kombattanter så att man helst redan i förväg kan smula 

sönder deras argument. 

Alltihop låter förstås busenkelt, en helt annan sak är att omsätta orden i 
praktiken, jag vet. Men övning ger som bekant färdighet.
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Till sist vill jag också nämna något om sociala medier. För det säger ju sig 

självt att tack vare Facebook, bloggar och twittrandet så kan ju betydligt fler 
göra sin röster hörda i  stort och smått.  Och på gott och ont.

Mycket av det som dryftas på nätet är rappakalja, men långt ifrån allt. 

Nätet och dom sociala medierna har bidragit till en explosionsartad 

demokratisering av ordet. [Hälften kunde vara nog, är jag ibland beredd att 
tycka.]

Och visst har nätet också blivit en tummelplats för integritetskränkningar och 

rena publicistiska övertramp. 

Men i det stora hela väger ändå fördelarna med den framväxande 
nätdemokratin tyngre än nackdelarna med att vissa missbrukar 

yttrandefriheten.

Att fler kommer till tals och kan argumentera för sina sak innebär förstås att 
konkurrensen blir ännu svårare för oss politiker att bryta igenom och nå ut i 

medierna,  och göra avtryck i debatten. 

Men konkurrens är ju något som vi gillar, intalar i alla fall jag mig där jag sitter 
framför bloggen och svettas med formuleringarna och försöker hitta den udda 

ovanliga vinkeln som kan fånga de kräsna medieredaktionernas nyfikenhet 
att gå vidare med just mitt inlägg. 
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Avslutningsvis.

Hur gör man då för att nå ut i medierna? 

Det kanske allra viktigaste är att inte spara huvudpoängen med det ni vill 
säga till slutet. Bränn av ert mest centrala budskap redan i första meningen! 

Eller möjligen den andra.

Och det säger jag paradoxalt nog sist i mitt anförande. 

Här sätter jag punkt och inväntar med spänning era frågor och inspel i den 
här diskussionen. Tack så här långt!
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