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Politiskt korrekta uppfanningarfdr inverka pdkunskapsfdrmedlandet, ett ideologiskt
raster lciggs dver verkligheten och tragiska iiden utnyttjas av det vetenskapliga etablis-
semangetfdr att mdjligg()ra en positionsframflynning i synen pd samhrillsfrdgor

Kejsaren flr naken

FciSande artikel kommer att belysa den kon-
formitet som rider i Sverige vad giiller synen
pA offer. Varfcir anses det vara synd om vissa
personer/grupper och inte andra? Jag kommer
dven att kortare redogcira fcir riittsfall fcir att pi
si siitt fcirhoppningsvis draga i ljuset vad arti-
keln vill siitta fingret p6, niimligen tidsandans
inverkan pA vArt tiinkande samt en kritisk dis-
kussion av det politiskt korrekta etablisse-
manget i Sverige. Viigleds de av kritiskt tiin-
kande eller fcirutfattade meningar i komplice-
rade samhiillsfrigor? Min artikel syftar till att
vara ett konstruktivt inliigg i samhiillsuppfatt-
ningar ddr, bokstavligt talat, mdnniskors l iv
ibland stitt pi spel.

Av PATRIKNYBERG

I Hans Christian Andersens sedeldrande be-
rdttelse "Kejsarens nya kldder" iir det ett barn
som konstaterar det uppenbara. De vuxna har
l6tit skeendet ha sin ging och har inte velat se
det uppenbara. I vira dagar betyder titlar inte
lika mycket som ndr sagan skrevs; iindi fcirleds
vi dven nu att tro att tircl ar hktydigt med san-
ning. M utgir frin att uttalade omdcimen i sak-
frigor skall vara grundade pi forskning och
inte pfl overifierade tyckanden. Akademikers
tyckanden om saker och ting pi 1980- 90-talet
har enligt mitt fcirmenande kommit att piverka
det kritiska tiinkandet pi ett negativt siitt. De
utgor en beklaglig komponent i ftirfasnings-
svndromet. Det kan beskrivas som en fcireteel-

se som riverdrivs i omfattning frir att fA upp-
mdrksamhet. Analysen grundas pi kiinsloytt-
ringar istiillet fcir fakta.

I USA ph 1970-talet frirdes en debatt om
snuffmovies. Bakgrunden till denna rittan-i-
pizzan-skrdna var filmen Snuff. Filmen lanse-
rades med orden "Could only be made in South
America, where life is cheap". Aklagarmyn-
digheten I New York tog initiativ till en gransk-
ning av filmen. De kunde konstatera att film-
makarna var vdl fcirtrogna med marknadseko-
nomins cyniska viirld och att det gick att gcira
sig en hacka pi folks fcirestiillningar om vdrl-
den. Filmen Snuff var en reklambluff. Skide-
spelerskan mcirdades inte framfcir kameran.
New YorkTimes avslcijade fcir sina liisare 1976
att filmen inte var en snuffmovie. Snuffmovies-
diskussionen fcirekommer frdmst i Sverige. 26
6r efter New YorkTimes dementi kan man fort-
farande liisa i Expressen om beslag av snuff-
filmer. Etablissemangspressen och dess mot-
poler stir, som vi kommer att se, inte sA lingt
ifrin varandra i Sverige.

Diverse fciretriidare fcir de politiskt korrekta
uppfattningarna har under Aren gett uttryck fcir
att snuffmovies existerar. Trots att iren har gitt
och inga beslag gjorts sfl har aldrig Carl-Gus-
tav Boethius, (RFSU:s vice ordfcirande pi
1980-talet) Ernst Brunner, tidningen Expres-
sen, Sara Lidman, Hanna Olsson m.fl. nigon-
sin tagit avstind fr6n det tidigare skrivna. Sam-
ma personer skulle troligtvis uttrycka fcirakt
fcir de personer som trodde att historierna om
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invandrarna som bryter upp parkettgolvet ftir
att odla potatis var sanna. Dessa rittan-i-piz-
zanhistorier var dock inte politiskt korrekta.
Och dess syfte var siledes inte "gott". Snuff-
moviesmyten gir att inlemma i den kritiska
analysen av pornografin och det patriarkala fcir-
tryckarsamhiillet. Den kan anviindas fcir ett upp-
levt positivt iindamil di den pivisar samhiillets
totala haveri. Andamilet helgar medlen.

Ideologiskt raster iiver verkligheten

Mordet pi Hel6n Nilsson var fcir en del mi-
nader sedan 6ter fcirstasidesstoff. TvA mdn satt
anh6llna varav en tidigare dcimts fcir sexuella
rivergrepp pi barn. Ett antal personer har miss-
tiinkts genom 6ren fcir denna skiindliga giir-
ning. Hel6n Nilssons tragiska ode har ocksi ut-
nyttjats av ftiretrddare fcir det vetenskapliga
etablissemanget fcir att mcijliggcira en posi-
tionsframflyttning i synen pi samhiillsfrigor.
Professor Eva Lundgren anser att ritualmtir-
dande satanister iir nAgot vanligt forekomman-
de i Sverige. Hennes spekulationer om att He-
l6n Nilsson ritualmrirdades av satanister giorde
det troligtvis inte liittare fcir Hel6ns fciriildrar
att genomlida vardagen. 1994 ger Eva Lund-
gren uttryck for uppfattningen att 25 ritualmtir-
dade barn ligger begravda i en skog ntira Sti-
dertiilje. Lundgren hiivdar att det finns en un-
derjordisk satanistisk rcirelse i Sverige som
mcirdar barn. Inga beliigg har presenterats ftir
att si skulle vara fallet. Men om nu inte detta
stdmmer, varfcir protesterar sA fi mot dessa
obevisade pistienden? Min uppfattning om
snuffmoviesmytens linga civerlevnad just i
Sverige iir de politiskt korrekta fcirhiirskande
uppfattningarnas stora inverkan pfr kunskaps-
fcirmedlandet. Ett ideologiskt raster liiggs civer
verkligheten istiillet for att se efter hur saker
och ting egentligen ftirhiller sig.

Ett uppmiirksammat exempel pi hur den po-
litiska korrektheten tillits dupera iir Alex Ha-
leys roman "Rtitter". Fcirst efter ftirfattarens
dod kunde det avslcijas, som en miingd perso-
ner redan visste. att boken var inte en doku-
mentlr skildring. De av Haley skildrade perso-
nerna existerade inte. Att kritiken inte tilliits att
uttrvckas fciniin efter ftirfattarens dtid kan miss-

tdnkas ha att gcira med den hiinsyn som togs fcir
sakens goda iindamil. Den pivisade slaveriets
grymheter och den institutionaliserade rasis-
men. Den "goda" lcignen fir sti oemotsagd,
men konsekvenserna av detta kan minga ging-
er bli l6ngt ifrin goda. Eva Lundgrens uppfatt-
ning att barn "alltid talar sanning" dr som tagen
frin hiixprocessens dagar. Niir ett sAdant pisti-
ende fir stfr oemotsagt pi grund av hiinsyn till
det goda uppsitet, att skydda barnen, vilka blir
di f<iljderna av att vi inte agerade?

Mordet i Salem

En helhetssyn tycks rAda i det offentliga
rummet som foreskriver vilka som dr offer och
vilka som inte iir det. Niir den 17-inige Daniel
Wretstrcim mrirdas i Salem beskrivs det nigra
ir efterit som ett fyllebrik ddr en psykiskt sjuk
man dridade Wretstrrim. Han bendmns i debatt-
artiklar som nazistsympatisciren som blev en
martyr. Etablissemanget frirmir inte hantera en
viss typ av problematik. Daniel Wretstrcim var
ett barn. Hans utanfcirskap innan han blev skin-
head har pi ett fcirdiinstfullt vis skildrats av tv-
programmet Mosaik. De fyllde i konturerna av
mdnniskan Daniel Wretstrcim. Andra medier,
fastlista i synsdttet att rasism bara kan yttra sig
i svensk mot invandrare, och aldrig viceversa,
fcirmidde aldrig visa respekt mot den morda-
des familj. Deras skriverier bidrog till att ett
mobbat svenskt barn kom att gi till historien
som nazisten. Som om han, i egenskap av skin-
head, ndstan fick skylla sig sj[lv. Ett synsdtt,
som om det framfcirdes i sammanhang om
misshandel av prostituerade med eftertryck
skulle fordomas av samma personer som ska-
pade "martyren" Wretstrcim. Nazisterna har i
Sverige kommit att symbolisera ondskan. De
kan aldrig anses vara offer hos media och det
politiskt korrekta etablissemanget. Inte ens om
offret dr ett barn. Uppdelningen dr gjord och
Wretstrrim Aterfinns inte hos de grupper som
kan pikalla omviirldens sympatier.

Under 1980-talet skrevs det spaltmil om in-
cest. Frirekomsten av detta brott pistods av
forskare, debatttirer och journalister vara hcig.
Aterverkningarna pi det svenska samhdllet
och dess medborgare blev tydliga pA en miingd
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omriden. En riidsla hos mdn att bli oskyldigt
utpekade som sexualfcirbrytare bcirjar bli mer
och mer synliga. 1990 utgjorde lU%o av perso-
nalen inom barnomsorgen av mdn. Deras antal
hade ir 2001 sjunkit till 3 7o. Synsiittet hos de
personer som hade till uppgift att utreda ankla-
gelser om sexuella civergrepp pe barn signale-
rade vad som var att vdnta dven om man falske-
ligen skulle komma att beskyllas. Kriminalin-
spektciren Monica Dahlstrcim-Lannes, som
dven har varit foreldsare pi polishcigskolan,
forklarar i sin bok att "Jag har inte mritt oskyl-
digt anklagade miin". Naturligtvis borde isik-
ter som den ovanst6ende utlcisa ett ramaskri
hos professorer, samhiillsgranskande journa-
lister och personer inom rdttsvdsendet. Den
fcirenkling av skeendena som skett, den upp-
delning mellan gott och ont som gjorts, som
snarare fcirdummar iin fcirdj upar di sku ssionen :
Dess effekt blev pitaglig niir man tog del av
rapporteri n gen om Dan iel Wretstrrim. S amhiil-
lets stigmatisering av nazister visade sig inne-
bdra en grym utstcitningsmekanism av en per-
son som svirligen kan uppfattas som en sam-
hiillsfiende.

En miingd riittsfall under 1980-talet kan med
fog ifrigasdttas. Under detta irtionde anses
"kunskapen" om mdns sexuella v6ld mot kvin-
nor och barn cika. Fr6gan om det 5r en konstru-
erad kunskap iir nigot som diskuterats fcir lite.
En anledning kan misstdnkas vara det synsiitt
som rider att mannen dr den starke och kvin-
nan alltid den svagare parten. Samma tankefel
tycks rida hiir som stipulerar att en invandrare
aldrig kan begi en rasistisk handling mot en
svensk.

"TV-producententt

1989 bedrevs en massiv kampanj i media
mot en man som kallades fcir TV-producenten.
Alla artiklar utgick frin att de tvi kvinnor som
anmdlt honom var sanningsenliga. Att niimn-
demdnnen tog intryck av det skrivna visar Af
tonbladets intervju med en av dem som sdger
att "Jag var med i fcirra veckan och domde den
diir tokdiren som kallades f<ir TV-producen-
ten". 1995 fciretog Lena Hellblom Sjogren en
vittnespsykologisk utredning som visade pi en

rad orimligheter i kvinnornas berdttelser. En
granskning av vad kvinnorna sagt och deras
motsdgelsefulla beraittelser borde ha fitt till
fciljd att tilltron till dem naggades i kanten. Up-
penbara falsarier negligerades. Knut Ahnlund
konstaterade att "Domen speglar tidsandan i
dess mest inskriinkta bemiirkelse". Hellblom
Sjtigren anser att "tidsandans frirestiillningar
om kvinnor som offer fcir mdns sexualiserade
vild" var starkt bidragande till ett justitiemord
pfl TV-producenten. Av handlingar i milet
framkommer det att de bflda kvinnorna varit
sexuellt aggressiva mot TV-producenten. Ing-
en diskussion fcirs om detta i milet dA det fcir
domstolen 5r svirt att fcirestrilla sis mdn som
offer.

Den vdstsvenske iklagaren

Ett exempel pA att det finns fler drimande in-
stanser i virt samhiille dn domstolarna rir fallet
med den vdstsvenske iklagaren. I april minad
Ftr 2002 iindade den f d kammariklagaren sitt
liv. Han hade anklagats fcir incest av sin fru.
Han kunde pflvisa att hustruns dagboksanteck-
ningar var en kign. Di han enligt henne skulle
ha forgripit sig pi henne eller barnet hade han
bevisligen arbetat. Den sammantagna bcirdan
blev honom dock fcir stor och han valde att ta
sitt liv trots friande dom. Kanske upplevde han
att incestanklagelsen i sig innebar en stigmati-
sering? Samhiillets uppfattning uttolkad av
Monica Dahlstrrim-Lannes att "Jag har inte
mcitt oskyldigt anklagade mdn" har lett till en
verklighetsfcirvrdngning. Mannen antas i kraft
av sin civerordnade stiillning vara skyldig till
det som han anklagas for.

Ett av Sveriges mest uppmZirksammade
riittsfall dr styckmordsmilet. Vi kan tiven dtir
se liknande resonemang. De s.k. bevisen mot
kikarna ter sig i historiens ljus skrattretande.
Rriststarka feminister ans6g att det faktum att
Obducenten i sin aigo innehaft nigra skriickfil-
mer bevisade en perverterad liiggning och d6-
lig kvinnosyn. Obducenten blev till en symbol
for den Onda Mannen. Det korrekta stiillnings-
tagandet i detta uppmiirksammade riittsfall an-
ses pi 1980-talet vara att lzikarna Zir skyldiga.
Frigan om deras skuld har pfl senare ir starkt
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ifrigasatts. Virt mediaetablissemang har haft
svirt att veta hur den ska fcirhAlla sig till de
omstiindigheter som framkommit pi senare 6r.
Uppgifter som snarare pekar pi att ett justitie-

mord forcivats iin att liikarna skulle vara de
skyldiga.

Tyckandet istiillet fcir handfast empiri verkar
vara det som gdller for dagen. Obevisade pi-
stAenden framfors som sanningar.En av Sveri-
ges mest kiinda barnpsykiatriker, Frank Lind-
blad, hrivdar att "Det rir praktiskt taget riskfritt
frir exempelvis en pappa att fcirgripa sig sexu-
ellt pA ett forskolebarn". Retoriska utfall forlii-
nas en vetenskaplig priigel. I en miingd tragiska
Sverigehistorier har akademiker intagit ett
trosvisst avgorande av skuldfrf,gan innan alla
fakta i milet framkommit.

Medicinska experter i medierna

Niir tidnin gen Expressen och samhiillspro-
grammet Uppdrag granskning vill ha rdttsme-
dicinska bedomningar tolkade fcir liisarna/tit-
tarna har de genom Aren bland annat anvdnt sig
utav den f<ire detta riittsliikaren Olle Lindquist.
Lindquist dr ett talande exempel pi hur tidsan-
dan sdtter tyckande framfcirreell kunskap. Han
dr en tragisk representant ftir ett akademiskt
system som framhiller spekulation och fram-
fcir allt att "tycka rdtt" om saker och ting. Lind-
quist fAr sitt massmediala genombrott i och
med styckmordsmilet. Han har varnats av
HSAN (Hiilso- och sjukvirdens ansvarsniimnd) i
ett 3 1-sidigt (sic !) yttrande om diverse ftirsum-
ligheter i samband med hans liikarverksamhet.
Hans kompetens dr med f<irlov sagt starkt ifri-
gasatt. Detta i sig iir inget hinder sfl liinge ve-
tenskapsmin ger de svar som media vill ha ndr
de kallar. De personer ges utrymme som be-
kriiftar vad som fcir tillfiillet anses vara sant.
Fr6gan som mAste stiillas dr varftir universi-
tetsvdrlden litit sig enrolleras i detta spel?

Ett illavarslande och talande exempel pfl
universitetsvdrldens anpassning till den fcir-
dummande masskulturen som jag tidigare be-
skrivit som fcirfasningssyndromet, iir Dick
Lindberg som ndr han var docent i psykologi
vid Griteborgs universitet skrev en seriemcir-
darprofil tiver Obducenten. Detta giordes i

samrid med Olle Lindquist. Den "sanning"

som Dick Lindberg hade som underlag for sin
profil river Obducenten var Hanna Olssons bok
Catrine och riittvisan. Olssons bok bedcimdes
av en vetenskapsman vara liktydigt med san-
ningen. Frir de som ldst boken stir det ganska
klart att det iir ett k<inspolitiskt inliigg i debat-
ten. Detta kan vara mer eller mindre sant uti-
frin en persons ideologiska instiillning. Vad
som tydligt framgir 6r att Olsson aldrig talat
med Obducenten. Hennes uppgifter om rdtts-
fallet iir hiimtade frin tidningsreportage och
hennes upplevelser frin riittegingssalarna. Fcir
Lindberg var detta inget som manade till efter-
tanke. Som vetenskapsman utgir han tydligen
frin att kviillspressens bild dr den korrekta. Ett
av de tyngsta bevisen som liiggs fram i den23-
sidiga seriemcirdaranalysen av Obducenten dr
det faktum att Obducenten iir frimdrkssamlare.

I fas med tidsandan

Forskares uppgift bor enligt min uppfattning
vara att kritiskt granska det samhiille som vi le-
ver i. Dick Lindberg och hans isiktsfriinders
verkar istiillet se det som sin uppgift att vara i
fas med tidsandan. Den akademiska vdrldens
representanter grir i alltfcir stor utstrdckning
etablissemangets bild till sin. Det iirpA fcirhand
givet vilket resultat som psykologidocent
Lindberg ska komma fram till. Fdr att fi ihop
bilden av Obducenten som seriemcirdare tving-
as han till pseudovetenskapliga spekulationer
som att "en god viin tycker att Obducenten dr
den trevligaste och iirligaste mdnniska hon
kdnner. Alltsi en nonsocial typ av mcirdare".
Han "vet" genom sensationspress hur Obdu-
centen iir beskaffad. Det giiller bara fcir honom
att anpassa de psykologiska teorierna till det
frir dagen forhiirskande synsiittet. Myterna om
personer som cirkulerat pfl sensationspressens
kipsedlar tenderar efter ett tag att tas fcir san-
ning. En okritisk attityd av akademikerna som
mojligtvis bottnar i en riiddhigsenhet av att gi
emot majoritetsuppfattningar bland medel-
klassen fcirvdrrar ytterli gare situationen.

Professorn i processriitt, Ulla Jacobson, har
skrivit ett berommande ftirord till boken "Rdtts-

systemet i skottgluggen" av Gert Hjalmarson.
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Hon dr ocksi den som granskat texten. Hjal-
marson har med hull och hir svalt de felaktig-
heter som fcirmedlades i da Costafallet pi 1980
och 90-talet av framfcirallt tidningen Expres-
sen. Obekymrad om detta, frirmedlar han en
miingd politiskt korrekta myter om detta rdtts-
fall. Jag har i denna artikel inte plats fcir att ta
upp alla felaktigheter som skrivits utan kan
kort redogrira fcir en direkt lcign som professor
Jacobson litit Hjalmarson trycka.

Ritta n - i -pizzanh is to ria

Hjalmarson hrivdar att Obducenten scikte en
sprikliirardiinst pi samma virdgymnasium
som Hjalmarson diinstgjorde vid. "Panik ut-
brdt" bland de anstiillda. Obducenten har till-
frigats om denna uppgift. Han konstaterar
uppgivet att samhrillsetablissemanget anser det
vara helt i sin ordning att lcigner sprids om ho-
nom muntligt, som skriftligt. Saken dr den att
detta dr en av alla rittan-i-pizzanhistorier som
existerar om Obducenten. Han kcir svarttaxi.
Han kcir taxi for det och det taxibolaget osv.
Sanningsscikandet blev till ett problem ndr det
giillde Haleys roman. Minga visste om bluf-
fen, men det ansigs inte vara korrekt att avskija
den. Jag har kontaktat Hjalmarson och bett ho-
nom verifiera skrcinan om Obducenten pi ni-
got siitt. Han har inte verifierat den. Kanske
kalkylerade han med att lcignen kommer god-
tas, sisom varandes en "god" lcign?

Likriktningen

Begreppet att tdnka fritt har i vira dagar
kommit att ersdttas av en si gott som fullkom-
lig likriktning hos de intellektuella. Det viktiga
rir att solidarisera sig med "rdtt" grupper istiil-
let for att se till vad som 6r det rimliga. San-
ningsscikandet fir stryka pi foten och offren
fcir detta frilja-John-agerande dr ovanstiende
personer. Att distansera sig frin nazismen blir
det viktiga, inte att tillerkiinna Daniel Wret-
strcim ett miinniskoviirde. I sin iver att fcirdcima
sexuella <ivergrepp pi barn och kvinnor ser vi
inte de uppenbara rdttscivergreppen. Fast det iir
politiskt inkorrekt att visa en "nazistsympati-

sdrs" anhoriga respekt, lika politiskt inkonekt

som det dr att pitala den rdttsvidriga behand-
lingen av Obducenten, likafullt iir det den enda
vdgen for de mdnniskor som onskar ta strid for
humanistiska vdrderingar. Att vara domd pA
fcirhand har blivit den nya tidens melodi. De
som till en bcirjan reagerade pi hiixprocesserna
var fA. Dessa stoppades till slut och utdrims nu
som dirskap grundad pi frirdomar och intole-
rans. De som reagerar pi den nya tidens fcirfcil-
jelser dr ocksA fcirhillandevis fi.

Vir tids problem

Kanske iir det som Carl Hamilton nyligen ut-
tryckte det. "Vad fir man ndr man korsar Salt-
sjcibadsanda med mediedramaturgi?...Man fir
vdpnad konformism". Den politiska korrekt-
heten har stipulerat att incest dr vir tids sam-
hiillsproblem, att nazister dr vir tids skurkar,
att den manliga sexualiteten dr suspekt och att
Obducenten dr ondskan personifierad.

Men tiink om detta inte eir den nakna san-
ningen. Tiink om mediaetablissemanget och en
stor del av Sveriges akademiker rir tydliga ex-
empel pA likriktning. Alla vet att det inte 6r san-
ningen som presenterats, men ingen ropar till,
med risk fcir att verka dum.

Kanske iir det si att incest inte rir vir tids
samhiillsproblem, och kanske iir det si att eta-
blissemangets kampanj mot nazister bidrog till
Daniel Wretstroms dod? Skinheads gjordes till
samhiillsfiender och blev legitima mil fcir li-
gister. Kanske drimdes TV-producenten enligt
den "sanning" som fastslir att Ondskan alltid
dr en man, och kanske iir det si, hemska tanke,
att Obducenten iir den samlande symbolen,
inte fcir manlig perversitet, utan istiillet frir ett
samhiilles tillkortakommande i sanning och
riitt. Under 18 ars tid har kampanjen frirts mot
Obducenten av sensationspress och akademi-
ker. Istiillet fcir att granska bevis, si har det
strukturella synsiittet lyfts fram. Niir skall
ovanstAende cirkus stoppas genom det befrian-
de konstaterandet: Kejsaren cir naken! Q

Patrik Nyberg studerar id6- och liirdomshistoria i
Goteborg.


