
Kritiserade rapporter från  
Timbro Medieinstitut alltid vinklade till 
näringslivets fördel
Timbro Medieinstitut, TMI, är en mediekritisk aktör som säger sig bidra till ett samhälle med obero
ende och starka medier. Som framgår av namnet ingår TMI i Timbro, som är en högerorienterad 
tankesmedja finansierad av Svenskt Näringsliv. På sistone har TMI fått stark kritik från tidningen Jour
nalisten och nättidningen Dagens Arena som visat på flera felaktigheter i TMI:s rapporter samt TMI:s 
tydliga politiska agenda. Men inte bara sakligheten i enskilda rapporter TMI ger ut kan kritiseras, utan 
även urvalet av vad man väljer att belysa. 

Opinionsverket har granskat samtliga 66 rapporter TMI gett ut under 2013. Granskningen visar att ur
valet alltid är ensidigt. TMI tar genomgående tydlig ställning för aktörer inom näringslivets maktsfär. I 
två tredjedelar av fallen försvarar TMI stora friskoleföretag, privata vårdkoncerner, höga chefer, matin
dustrin, kemikalieindustrin, arbetsgivare och näringsidkare generellt. I några fall rycker TMI ut när de 
anser att vänsteråsikter har fått för stort utrymme i medierna. 

Och när de väl försvarar enskilda personer i stället för starka institutioner är även det knappast sam
hällets svaga som försvaras. De enskilda personer som TMI anser har behandlats illa av medierna är 
konsulter, läkare, mäklare, höga chefer och politiker. TMI:s mediegranskning saknar helt ett under
ifrånperspektiv. 

Vår slutsats av granskningen är att Timbro Medieinstitut, TMI, är en mediekritisk aktör som enbart 
bidrar till att stärka näringslivets intressen. Ingeting handlar om att bidra till ett samhälle med starka 
oberoende medier.

Så här fördelar sig TMI:s ställningstaganden under 2013

För friskolor: 11
För privata näringsidkare: 8
Mot vänstern: 6
För privata vårdföretag: 6
Mot hyresregleringar: 4
För arbetsgivare och chefer: 4
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För matindustri: 2
För Alliansen: 2
För kemikalieindustrin: 1
För en enskild individ: 8 (hög chef, läkare, konsult, politiker, mäklare, taxichaufför)

Opinionsverkets genomgång visar också att TMI inte angriper näringslivsjournalister, ekonomijour
nalister eller branschjournalister. TMI vänder endast udden mot nyhets och samhällsjournalistik. En 
stor del av granskningarna, 29 av de 66, rör public servicejournalistik, det vill säga SVT, Sveriges Radio 
eller UR.

Exempel på rapporter från TMI:
TMI försvarar psykiatrikern Ola Gefvert, som bland annat kritiserades i radiodokumentären “Den 
fastspända flickan.” En kritik som även återfanns i Hanne Kjöllers bok ”En halv sanning är också en 
lögn”.

TMI kritiserar SVT:s reportage om friskolekoncernen JB Education (John Bauer), en friskolekoncern 
som gick i konkurs med miljardskuld och ställde många elever utan skola.

TMI kritiserar ett DNreportage om förekomst av arsenik, bly och kadmium i barnmat. Det visar sig 
att reportaget är korrekt och att Livsmedelsverket till och med anpassar sina riktlinjer till vad DN har 
beskrivit.

TMI:s granskningar: http://timbro.se/timbromedieinstitut
Tidningen Journalistens granskning av TMI: http://www.journalisten.se/nyheter/allvarli
gafelnartimbrogranskarmedier
Arena skriver om TMI: http://www.dagensarena.se/opinion/detnyliberalaprojektetikris/
Publicistklubbens diskussion om Timbro och PR-konsulterna: http://www.publicistklubben.
se/2013/12/09/tvguldpenneutldeningochpkdebattomtimbroochprkonsulter/

Fakta om granskningen
Tidsperiod: 20130101 till 20131208
Antal granskade granskningar: 66 (Vi har valt bort publiceringar som inte är granskande, utan exem
pelvis refererar ett seminarium.)

Tidigare publikationer
• Opinionsverket granskar - nr 1: Almegas hårda ord
• Opinionsverket granskar - nr 2: Reinfeldt är tyst om de arbetslösa
Tidigare publikationer hittas på www.opinionsverket.se

Om Opinionsverket
Opinionsverket är frukten av att många engagerade har hört av sig till LO och vill delta i det opinions
bildande arbetet. Opinionsverket gör till exempel research, faktakoll, tar fram underlag för nyheter och 
debattartiklar.
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