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Abstract 
Dokument: C- uppsats, 10 p (MKV 41- 60 p) 

Författare: Åsa Andersson, Anna Samevall 

Handledare: Veronica Stoehrel 

Examinator: Malin Nilsson  

Lärosäte: Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle, 2006/2007 

Titel: Vem var det som dog? En statsminister och en kvinna/mamma? En man/pappa och en 

utrikesminister?  

 
Syfte och frågeställningar: Syftet är att se om förändringar har skett, i så fall vilka, i 

rapporteringen kring de två politikermorden. Metoden vi använder oss av är i första hand 

kvalitativ, dock utesluter vi inte en kvantitativ ansats helt då vi använder begrepp som sällan, ofta, 

aldrig etcetera. Vi tillämpar genomgående ett hermeneutiskt perspektiv, närmre bestämt 

misstankens hermeneutik. Misstankens hermeneutik och kritisk diskursanalys är således våra 

verktyg och teorierna vi använder oss av är genusteori och medielogik. Fokus i denna uppsats 

ligger på genusanalysen. De frågeställningar vi har använt oss av är: 

• Hur har Dagens Nyheter skildrat morden? 

• Föreligger det skillnader i Dagens Nyheters rapportering av morden?   

• Hur kan dessa eventuella förändringar i nyhetsrapporteringen förklaras? 

• Hur såg det samhälleliga, politiska och journalistiska, klimatet ut vid de två tillfällena?  

• Vilka skillnader respektive likheter finns mellan rapporteringen av de två händelserna? 

 
Metod: Ett bekvämlighetsurval har använts där Dagens Nyheter kom att användas. Artiklarna vi 

valde ut var 158 stycken till antalet, varav 84 var artiklar om statsminister Olof Palme och 74 var 

artiklar om utrikesminister Anna Lindh. Artiklarna analyserades med en diskursanalytisk ansats 

såväl som textanalys och hermeneutisk analys.  

 
Slutsatser: Det går att visa på skillnader i den journalistiska diskursen. Likväl inom genusfrågan 

kan skillnader påvisas i texterna. Vår förförståelse kan ha påverkat vårt analysresultat. Det är 

också viktigt att komma ihåg att detta är vår analys som grundas på hur vi tolkat de teoretiska 

resonemangen.  

 
Nyckelord: Statsminister, utrikesminister, mord, diskurs, genusanalys, diskursanalys, misstankens 

hermeneutik, förförståelse 
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Förord 
I Sveriges lugna historia finns två mörka fläckar i modern tid. Dessa fläckar är de två 

politikermord som inträffat i modern tid, morden på statsminister Olof Palme och 

utrikesminister Anna Lindh. Dessa valdes som uppsatsämne då vi ville skriva om något som 

fanns nära både i tid och i rum. Mordet på Olof Palme är ständigt aktuellt, detta har att göra med 

att ingen gärningsman är gripen. Anna Lindhs mord löstes och en man blev gripen. Dessa båda 

händelser kommer alltid att vara tätt sammankopplade och jämförelser kommer alltid att göras.  

 

Vi hoppas att vårt intresse för statsminister Olof Palme och utrikesminister Anna Lindh kan ge er 

en trevlig läsning.  

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Veronica Stoehrel som varit med och stöttat oss. Tack också 

för alla goda tips och idéer, när förvirringen har varit som störst.  

 

Halmstad, hösten 2006 

Åsa Andersson, Anna Samevall 
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1. Bakgrund 
Vårt val av ämne för denna C- uppsats var inte självklart från början, det växte fram genom 

diskussioner med vår handledare, Veronica Stoehrel. Först var vi på internationellt territorium, 

men genom fler och fler avgränsningar hamnade vi till slut i Sverige, på nationell nivå. Hela tiden 

var målet att jämföra olika nyhetshändelser. Vi ville undersöka något som vi hade medvetenhet 

om och till slut föll valet på de två politikermorden vi haft i Sverige: morden på statsminister 

Olof Palme och utrikesminister Anna Lindh. Anledningen till att vi valde dessa två händelser är 

att de är unika i sitt slag. Sverige är ett relativt lugnt land, rent politiskt. Vi har varit förskonade av 

stora politiska tragedier. Eftersom dessa två händelser skedde med ungefär 20 års mellanrum 

gjorde det än mer intressant ur mediesynpunkt att studera skillnaderna inom den journalistiska 

diskursen. Mordet på Anna Lindh ligger nära oss, eftersom vi följde med i nyhetsrapporteringen. 

Även Olof Palme har vi kännedom genom media eftersom mordet aldrig fått något avslut och är 

ett återkommande ämne inom media även i dags dato. Alltså vi visste redan händelseförloppet 

innan vi började läsa artiklarna, men då vi fick en teoretisk referensram såg vi dem i ett helt nytt 

perspektiv. Under arbetets gång har ett genusperspektiv växt sig starkare och det är här vår 

tyngdpunkt ligger.  

 

Kort sagt: Vem var det som dog? 

2. Syfte 
Syftet är att se om förändringar har skett, i så fall vilka, i rapporteringen kring de två 

politikermorden. Metoden vi använder oss av är i första hand kvalitativ, dock utesluter vi inte en 

kvantitativ ansats helt då vi använder begrepp som sällan, ofta, aldrig etcetera. Vi tillämpar 

genomgående ett hermeneutiskt perspektiv, närmre bestämt misstankens hermeneutik. 

Misstankens hermeneutik och kritisk diskursanalys är således våra verktyg och teorierna vi 

använder oss av är genusteori och medielogik. Fokus i denna uppsats ligger på genusanalysen. 

Målet är att kunna besvara våra frågeställningar med hjälp av dessa verktyg.  

3. Frågeställningar 
• Hur har Dagens Nyheter skildrat morden? 

• Föreligger det skillnader i Dagens Nyheters rapportering av morden?   

• Hur kan dessa eventuella förändringar i nyhetsrapporteringen förklaras? 

• Hur såg det samhälleliga, politiska och journalistiska, klimatet ut vid de två tillfällena?  

• Vilka skillnader respektive likheter finns mellan rapporteringen av de två händelserna? 

 



 4

4. Händelseförlopp, morden på Olof Palme och Anna Lindh  
Fredagen den 28 februari 1986 hade statsminister Olof Palme och hans fru, Lisbet Palme, varit på 

bio. Vid 23- tiden var de på väg hem. Ett par kvarter från biografen sköts Olof Palme med två 

skott i bröstet av en okänd gärningsman. Lisbet Palme träffades av ett skott i ryggen. Lisbet 

Palme skadades lindrigt och fick vårdas på sjukhus. Olof Palme dödförklarades strax efter 

midnatt, natten till lördagen. Jakten på mördaren tog fart. Landet Sverige var i chock. Det 

politiska arbetet var tvunget att fortsätta bland annat med arbetet att utse en ny statsminister, som 

kom att bli Ingvar Carlsson. Jakten på mördaren fortgick dygntes alla timmar, men dessvärre utan 

att de fick tag i någon gärningsman. De gjordes diverse tekniska fynd, såsom pistolkulor, dock 

utan att få tag i gärningsmannen. En misstänkt gärningsman, Krister Pettersson, greps och 

erkände och fälldes för mordet. Han överklagade dock domen och frikändes. Idag, 20 år senare, 

är mordet på Olof Palme ännu inte uppklarat. Däremot har de genom åren haft olika misstänkta 

och olika teorier om beställningsmord med mera.  

 

Under tiden som jakten pågick riktades mycket kritik mot polisen och säkerhetspolisen. Det 

talades om grova tjänstefel med mera. Spaningsledare Hans Holmér fick aldrig tag i mördaren 

och han fick utstå väldigt hård kritik från allmänheten såväl som journalister.  

 

Utrikesminister Anna Lindh knivhöggs onsdagseftermiddagen den 10 september 2003 inne på 

varuhuset NK i Stockholm. Gärningsmannen flydde ut från köpcentret. Anna Lindh skadades 

svårt och fick genomgå operationer, dessvärre var hon så svårt skadad att hon avled tidigt på 

morgonen den 11 september.  

 

Ännu en gång hade det ofattbara drabbat Sverige. Sverige var i chock. Jakten på gärningsmannen 

fortgick och polisen gjorde en del tekniska fynd, såsom kniv och keps. Från denna keps kunde de 

säkra DNA. Under mordutredningen av Anna Lindh fick polisen tag i fel person till en början. 

Den stora skillnaden mot Palmemordet är att de fick tag på mördaren, han fälldes och dömdes.  
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5. Historisk politisk bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att ge en kort presentation av det politiska läget från slutet av 1980- 

talet och fram till början av 2000- talet. Fakta i detta avsnitt baseras på boken Modern svensk 

politisk historia (2003) skriven av Stig Hadenius, om inget annat anges.  

5.1 Den svenska politiken från 1980- talet 
Perioden mellan 1985 och 1986 kom att präglas av revanschlust för Socialdemokraternas del.  

Inför valet 1985 rådde oroligheter inom Socialdemokraterna, opinionssiffrorna sjönk, de centrala 

frågorna handlade om skatten, ekonomin och sysselsättningen. Socialdemokraterna vann valet 

1985. Den svenska politiken influerades av Ronald Reagan i USA och Margaret Thatcher i 

England. De förändringar som skedde där rörde frågor om lägre skatter, avregleringar, minskad 

offentlig sektor och privatiseringar. Inom Socialdemokraterna fanns en del meningsskiljaktigheter 

i de centrala politiska frågorna, skattefrågan och alternativ till de offentliga verksamheterna. 

Partiet delades också i dem som ville ha förnyelse och de som ville ha kvar det gamla invanda.  

 

Under mitten av 1980- talet skedde förändringar inom den svenska politiken. Partiledare byttes 

ut. Men den händelse som medförde den största förändringen av det poliska klimatet var mordet 

på statsministern Olof Palme. 

 

Det som utmärkte Olof Palme i hans politik var att han byggde vidare på det hans företrädare 

byggt upp. Inom utrikespolitiken var han framträdande, däri hade han ett stort intresse. Den 

största uppmärksamheten i sin utrikespolitik fick han i kritiken mot USA och Vietnamkriget. En 

vanlig uppfattning av Olof Palme var att han var väldigt kritisk mot USA. Hans politiska hjärta 

klappade för kampen mot diktaturer. Han förespråkade fred och var på de förtrycktas sida, detta 

var även ett stort privat intresse. I Sverige blev det känt först efter att Olof Palme dog hur stort 

intryck han hade gjort på den utrikespolitiska arenan. Den kris som Socialdemokraterna hade haft 

försvann efter mordet på Olof Palme. Ingvar Carlsson efterträdde Olof Palme, tidigare 

tvistefrågor lades åt sidan och koncentrationen lades åt att ena och samla partiet efter det 

inträffade.  

 

Mordet på Olof Palme medförde att den allmänna politiska debatten i landet mattades av under 

en ganska lång period. Landet Sverige var chockat, någon högt uppsatt politiker hade inte utsatts 

för skada sedan Gustav III mördades på maskeradbalen, ungefär 200 år tidigare.  
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Centrala begrepp i den svenska generella politiken under 1980- talet var frivillighet, privatisering, 

alternativ och konkurrens. Dessa begrepp kom att ersätta den omtalade ”Svenska modellen” som 

karakteriserats av en stor offentlig sektor, höga skatter och starka centrala organisationer på 

arbetsmarknaden.  

5.1.1 Journalistiken stärker sin ställning 
Journalistiken kom att stärka sin ställning på den politiska arenan under den här tiden. 

Journalisterna var med och avgjorde vad som hamnade på den politiska dagordningen på ett 

annat sätt än tidigare. Politikerna använder sig också av journalisterna på ett annorlunda sätt. 

Massmedierna kom att bli en av de viktigaste vägarna för att kommunicera med folket och 

därmed väljarna. Samtidigt var politikerna med i underhållningsprogram och blev mer folkliga. 

Banden mellan partierna och tidningarna suddades ut och blev allt svagare. 

 

Under 1980- talet hände det mycket på den internationella arenan för medier. Tjernobyl olyckan 

1986 och studentrevolutionen 1989 i Peking medförde ett utbyte av information länder emellan. 

Här är det viktigt att säga att den tekniska utvecklingen även spelade roll. Nyhetsförmedlingen 

globaliserades under den här tiden (Hadenius & Weibull, 2003).  

5.1.2 Sverige på 1990- talet och in på 2000- talet 
Under 1990- talet skedde också stora förändringar inom den svenska politiken. Valet 1991 

innebar en borgerlig vinst, och deras mål var att ge Sverige en ny start. Ekonomin var präglad av 

en svår kris och arbetslösheten var stor. Den ekonomiska krisen hade börjat på 1970- talet och 

pågått in på 1980- talet men fördjupades starkt vid den här tiden. Detta föranledde en utarbetning 

av ett ekonomisk-politiskt stabiliseringsprogram. För att komma till rätta med problemen 

samarbetade de olika blocken, ett bevis på att Sveriges bästa gick före de partipolitiska 

motsättningarna. Ett samarbete av detta slag är annars ovanligt i Sveriges historia. Sverige 

påverkades också mycket av vad som hände ute i Europa. Berlinmuren föll 1989, kommunister 

gjorde kuppförsök i Moskva. Planekonomiernas flopp i Östeuropa påverkade men det är svårt att 

avgöra vilken slags inverkan det har haft för Sveriges del.   

5.1.3 Sverige och dess inträde i EU  
1994 var det omröstning huruvida Sverige skulle gå med i EU eller inte. Formellt var 

folkomröstningen bara rådgivande, men partiföreträdarna lovade att lyssna på svenska folket. Här 

kunde splittringar inom de olika partierna ses. Tunga argument för ett inträde var att det var 

bättre att vara med och ta besluten än att stå vid sidan av och ändå tvingas anpassa sig, men även 

ekonomiska argument fanns. Argumenten emot grundades i Sveriges suveränitet och 
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självbestämmande. Ja- sidan segrade och Sverige gick med i EU 1995. Socialdemokraternas 

politik kännetecknades länge av hårda besparingar som kom att drabba den enskilde väljaren.  

 

Ekonomin blir bättre i Sverige, men trots detta är det politiska intresset väldigt lågt. Det var 

Göran Perssons stora indragningar som gjorde slutspruten på den förbättrade ekonomiska 

situationen i Sverige. Politiken före och efter millennieskiftet kom att karaktäriseras av samarbete 

mellan vänsterpartiet, miljöpartiet och den socialdemokratiska regeringen. Efter det sista valet på 

1990- talet kom Göran Persson att stärka sin inrikesställning samtidigt som han blev en erkänt 

duktig politiker i utrikespolitiken.  

 

I början på 2000- talet kom nya problem att uppdagas i den svenska politiken, sjukskrivningar. 

Den stora frågan då var varför det var så och vad det var som utlöste att så många människor 

gick arbetslösa.  

 

Våren 2001 hade Sverige ordförandeskapet i EU. Detta var stort både inrikes- och 

utrikespolitiskt. Sveriges befolkning var fortfarande avigt inställda till unionen, det hade aldrig 

blivit riktigt bra efter valet 1994. Ett avslutande ministermöte hölls i Göteborg 2001, för att 

decentralisera den annars centrala politiken. På detta sätt skulle befolkningen känna att EU kom 

dem närmre. Toppmötet väckte stor uppmärksamhet, bland annat då George Bush kom och 

närvarade. Detta såg demonstranter som sin chans att visa missnöje mot George Bush och hans 

politik i USA. Idag har EU- toppmötet mer kommit i skymundan i folkmun och det som hände i 

Göteborg den där vårdagen 2001 kallas alltjämt för Göteborgskravallerna.   

 

Senare samma år lamslogs supermakten USA av terrorattacken mot World Trade Center. Detta 

påverkade helt klart världen i helhet. I de amerikanska medierna existerade inget annat den 

närmsta tiden, de bestämde vad som var viktigt och inte, både i USA och i resten av världen.   

 

Svensk politik har ofta kännetecknats med att vara innehavare av en långsam process, många och  

långa byråkratiska vägar att gå.  
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5.2 Den svenska politiken på 2000- talet 
Under 2003 stod Irak- kriget i det globala blickfånget. George Bush anklagade Irak för att inneha 

massförstörelsevapen och anknytning till den grupp som sades stå bakom terrorattackerna 2001. 

USA kom att stå i spetsen för angreppet mot Irak. Detta krig kom att ge en stor inrikespolitisk 

debatt i Sverige. Skulle Sverige fördöma USA och deras allierade och i vilken grad eller skulle 

Sverige vara neutrala? 

 

Detta år, 2003, brottades regeringen fortfarande med de höga sjukskrivningssiffrorna.  

 

En av de stora rent politiska händelserna 2003 i Sverige var folkomröstningen i EMU- valet. Det 

fanns splittringar mellan ja- och nejsidan, men också inom de olika partierna. Nej- sidan hade en 

klar majoritet i maj 2003 enligt opinionsundersökningar. EMU- frågan var viktig både för 

Sveriges inrikes- och utrikespolitik. Alla partier var för ett utökat samarbete med unionen 

samtidigt som det fanns de som ville värna om Sverige och dess självbestämmande. 

Valkampanjen inför det stundande valet kom av sig helt den 10 september då utrikesminister 

Anna Lindh attackerades inne på NK i Stockholm. Dagen efter, den 11 september, då dödsbudet 

om Anna Lindh kommit fram bestämde sig samtliga partier att avbryta kampanjerna. Valet 

genomfördes som bestämt den 14 september där resultatet blev ett nej till EMU.   

 

Anna Lindh var utrikesminister, högt uppskattad och en erkänt duktig politiker på hemmaplan 

såväl som i EU. Återigen chockades Sverige svårt av ett politikermord. Det är onekligen denna 

händelse som kom att prägla det politiska året 2003. Sverige förlorade sin utrikesminister och en 

duktig politiker som troligen var den mest lämpade att ta Sverige in i det säkerhetspolitiska 

samarbetet i EU såväl som FN (www.ui.se, 2006-11-15).  
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6. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Det finns många olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter att utgå ifrån. Vi har valt att utgå från 

ett hermeneutiskt synsätt. Nedan följer således en redogörelse för hermeneutiken. 

6.1 Hermeneutik 
Ett hermeneutiskt synsätt är fördelaktigt att tillämpa i denna C- uppsats. Hermeneutik kan sägas 

betyda tolkningslära. Den aspekt av hermeneutik som vi vill lägga vikt på är förförståelse. Alla har 

vissa förutsättningar som sätter ramen för vad vi upplever som förståeligt eller oförståeligt. Vi 

förstår alltså alltid något mot en bakgrund av vissa förutsättningar. Vid mötet med en text kan 

den framstå som oförståelig, men det är viktigt att uppmärksamma att den endast framstår på 

detta sätt på grund av de ramar och den bakgrund som vi alltid bär med oss i förståelseprocessen. 

Förförståelse är nödvändigt för att överhuvudtaget kunna förstå något. Tolkningen av en text 

börjar med en idé om vad som är viktigt att leta efter. Utan dessa idéer hade en tolkning inte varit 

genomförbar, undersökningen hade inte haft något mål. Det hade varit omöjligt att veta vad som 

skulle eftersökas i texten. Av denna anledning kan man inte förstå något utan förförståelse (Gilje 

& Grimen, 2003).   

 

Hermeneutik kan även användas för att tolka medietexter. Medietexter syftar inte enbart till 

skrivet material utan även bild och ljud räknas som text. Allt som kommer från medier kan i 

denna mening ses som medietext, betydelsebärande kommunikation som utsätts för analys. 

Medietexter ses inom hermeneutiken även som konstruktioner, medieorganisationer väljer själva 

hur de vill gestalta verkligheten. Genom att försöka tolka de olika medieorganisationernas 

intentioner med medietexten, dekonstruera och analysera denna tolkning kan en förståelse om 

hur medietexterna är komponerade uppnås. Med detta följer även en vidare förståelse för 

texterna (Jarlbro, 2000).  

 

Ur ett hermeneutiskt perspektiv skulle en svårighet för oss vara att analysera tidningsartiklarna, 

om morden på statsminister Olof Palme och utrikesminister Anna Lindh, om vi inte var 

medvetna om vår egna förförståelse. Vi känner redan till händelseförloppet, särskilt i fallet med 

Anna Lindh och vi skulle kunna läsa in saker som inte står i artiklarna, om vi inte tar detta 

begrepp i akt. Mordet på Olof Palme skedde för länge sedan, men fallet har varit under 

granskning hela vår uppväxt och genom detta har även en förförståelse skapats. Att vi båda har 

förförståelse inför uppgiften kan vi inte komma ifrån. Mordet på Anna Lindh, 2003, följde vi i 

medierna. Vi vet vad som hände och har facit i hand. När Olof Palme mördades 1986 hade vi 

inte ens uppnått skolålder och hängde inte med i nyhetsskildringen av händelsen. Däremot är det 
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något som behandlats i medierna ett otal gånger sedan dess, så även i det avseendet vet vi vad 

som hände. Trots insikten har vi aldrig granskat Dagens Nyheters skildring av händelserna. Båda 

dessa händelser har haft ett stort nyhetsvärde och då händelserna skakat Sverige.  Journalisterna 

har förmedlat till allmänheten då allmänintresset varit mycket stort vid båda händelserna. En 

aspekt att fundera över är om det går att utläsa något bakomliggande mellan raderna i artiklarna 

och i så fall vilken mening detta kan ha.  

6.2 Misstankens hermeneutik 
Under den Aletiska hermeneutiken finns misstankens hermeneutik. Detta begrepp säger att något 

dolt kommer upp till ytan. Misstankens hermeneutik är representerad av Nietzsche, Marx och 

Freud. Dessa utgår från det fördolda och själva avslöjandet av det. Freud och hans verk, 

Psykoanalysen, är välkänt. Han arbetade där med det undermedvetna hos människan. Det 

fördolda hos misstankens hermeneutik är något oanständigt och därav trängs det bort (Alvesson 

& Sköldberg, 1994).  

 

Med misstankens hermeneutik eftersöks alltså något dolt, orsakerna bakom ett fenomen. Det 

gäller att finna en koppling mellan förståelse och förklaring. Om en person slår en annan person, 

gäller det att först kunna hitta förklaringen till varför personen slog den andre och därefter söka 

förståelse för själva handlingen, slaget i detta fall. Ett förtydligande av detta är då att slaget i sig är 

en dum handling, men det är irrelevant i detta sammanhang, relevansen ligger snarare i vad som 

ligger bakom slaget, motivet. Orsakerna bör eftersökas i kontexten (Kemp & Kristensson, 1988).  

 

Precis såsom rubriken säger är denna typ av hermeneutiken misstänksam och söker förklaringar 

som finns bakom och dolt. Handlingar är och fenomen ses som produkter av något annat 

(Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

Med misstankens hermeneutik som utgångspunkt började vi med att läsa igenom de artiklar vi 

valt att analysera. Därefter funderade vi på vilken förförståelse vi hade med oss från början när vi 

läste texterna. Vi visste redan från början att vi hade förförståelse. Som vi tidigare nämnt visste vi 

vad som hänt i de båda fallen. Speciellt i fallet med utrikesminister Anna Lindh, då vi båda följde 

nyhetsrapporteringen aktivt. I fallet med statsminister Olof Palme var vi vid den tiden inte aktivt 

med i nyhetsrapporteringen, men historien har aldrig mättats och har alltid varit ett ”hett” ämne 

fram till idag. (I slutet av november 2006 var rapporteringen kring mordet på Olof Palme igång 

igen, då de hittade det så kallade ”Mockfjärdsvapnet”.)  
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Efter detta reflekterade vi över hur vår bild av texten förändrades under läsningen. Just i fallet om 

Olof Palme fick vi en större förståelse kring vad som hänt. Vi hade vår förförståelse av vad som 

hänt i stora drag, men inte så specifikt med vittnen och händelseförlopp. I och med att vi visste i 

stora drag vad som hänt läste vi förmodligen inte alla ord, när själva händelseförloppet beskrevs. 

Detta skulle kunna ha påverkat vår analys men när vi applicerade ett genusperspektiv på texterna 

öppnade sig nya fält. Genom detta analyssätt fick texterna en helt ny innebörd och vi såg saker vi 

inte tidigare sett.  

 

Med utgångspunkt i tolkningscirkeln, som är karaktäristiskt för hermeneutik, är kärnan i de 

artiklar vi analyserat mord på en politiker och därefter jakten på mördaren. Ytterligare ett 

fenomen som kan ses som en kärna är den sorg som lamslog Sverige vid de båda tillfällena. 

Genom att använda sig av denna sammanfattning och dessa kärnor av texten är det möjligt att 

veta vad artiklarna ska handla om. Detta i sin tur kan ge ett större perspektiv och därmed ge en 

kännedom om vad som ska eftersökas, detta innebär att det dunkla kan framträda lättare. Genom 

att tillämpa tolkningscirkeln uppnås en förståelse för hur journalisterna skriver om händelsen och 

vilka ord de använder (Hellspong, 2001).  

 

Alla artiklar vi valt (sammantaget alla om Olof Palme och Anna Lindh) utgör en helhet där varje 

artikel i sig utgör en del av den helheten. Det går att se kopplingar mellan rapporteringen av dessa 

båda fall. Mordet på Olof Palme har påverkat rapporteringen av mordet på Anna Lindh bland 

annat genom att journalisterna har en hårdare ton gentemot polisen. Ständigt är Palme- 

utredningen en referens till hur jakten på Anna Lindhs mördare fortgår.  
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7. Metodologi 
Det är av stor vikt att finna en passande analysmetod för de frågeställningar som satts upp. I vårt 

fall skulle en textanalys behövas då vårt empiriska material består av dagstidningar. Vi har för 

avsikt att se vilka skillnader, bland annat i nyhetsrapportering, som syns i tidningarna. Det är 

viktigt att komma ihåg att den analys vi gör av tidningsartiklarna inte sammanfattar det 

ursprungliga innehållet. Det som görs ur en synvinkel är en ny text av en redan befintlig text och 

som därefter kallas analys. Därefter kan vi förklara de ursprungliga texternas form och innehåll 

(Säfström, Östman, 1999).  

7.1 Avgränsningar  
Vi har valt att göra avgränsningar i vårt empiriska material, då allt material inte skulle kunna 

analyseras inom den tänkta tidsramen för denna uppsats. Vi har således valt bort ledare och 

debattartiklar, samt små artiklar och notiser. Debattartiklarna och ledarna har många gånger varit 

skrivna som personliga hyllningar till statsminister Olof Palme och utrikesminister Anna Lindh 

och det är inte relevant för vår undersökning. Vidare har kända svenska och utländska personer 

skrivit hyllningar och beskrivit förlusten av dessa personer ur sitt perspektiv, inte heller detta är 

relevant för vår del. De små notiserna togs bort då det ofta handlade om mindre relevanta saker, 

exempelvis att en restaurang stängde då det var ”inofficiell landssorg i Sverige” när Olof Palme 

mördats. Vi har heller inte använt oss av bilder eller bildtext utan endast texterna då vi ansåg att 

analysen skulle bli allt för omfattande om vi tagit med detta också.  

7.2 Urval  
Vid genomförandet av en undersökning är det av yttersta vikt att ta hänsyn till urvalet. Frågan om 

urval rör i vårt fall urval av medier, årgångar, veckor och dagar etcetera. Det vi strävar efter med 

ett materialurval är att få ett så representativt urval som möjligt som ger en klar bild av det 

problemområde som belyses. Att genomföra en jämförande studie, som i vårt fall, kan ge 

konsekvenser för urvalets bredd. Det kan handla om att använda sig av olika sorters medier eller 

endast medier av samma typ med skillnader i exempelvis ägarskap, ideologisk förankring, 

utgivningsfrekvens, format etcetera. En urvalsstrategi är att välja de medier med störst 

genomslagskraft hos läsaren om studien avser en mer övergripande samhällsnivå, detta kallas 

effektorienterad urvalsprincip. En annan urvalsstrategi är att fokusera på de medier som anses 

vara normgivande, de som ses som mest seriösa och prestigefulla (Ekström & Larsson, 2000).  

 

I vårt fall har vi valt att analysera hur samma tidning rapporterar två liknande händelser med 

ungefär tjugo års mellanrum. Vi har valt att använda en tidning som anses vara prestigefull, 
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Dagens Nyheter, denna ses även som normgivande. Vi anser att det är intressant att använda en 

och samma tidning eftersom jämförelser från olika tidsepoker, som i vårt fall, är svåra att göra om 

vi använt olika tidningar (ibid.). Det urval som används har till stor del att göra med om avsikten 

är att kunna generalisera utifrån de resultat som erfars eller ej. När urvalsmetod väljs är det viktigt 

att ta hänsyn till studiens syfte. I vårt fall kan ingen empirisk generalisering genomföras, det vill 

säga vi har inga empiriska bevis för att nyhetsrapporteringen alltid ser ut som vi beskriver den. 

Dock kan en teoretisk generalisering vara möjlig. Denna bygger helt enkelt på att ett intellektuellt 

resonemang förs och leder fram till en generalisering. Vid genomförandet av en teoretisk 

generalisering kan underliggande faktorer upptäckas, såsom en viss genusdominans i 

nyhetsrapportering. Det är mycket svårare, om ens möjligt, att upptäcka sådant i en rent empirisk 

generalisering (Alvesson & Deetz, 2000).  

 

Det urval vi har valt är ett bekvämlighetsurval, detta grundas vi främst på att Dagens Nyheter var 

lättillgänglig. Den fanns att låna på mikrofilm från ett flertal biblioteksarkiv. 

7.3 Källkritik 
I detta avsnitt ska vi presentera företeelser som är värda att reflektera över när det kommer till 

källor. Men först ska vi bena ut begreppet källa. Det är från en källa vår kännedom härstammar.  

Källor kan vara såväl verbala som skriftliga (Thurén, 2005). Källkritik handlar således om att ha 

en kritisk inställning till sina källor. Är de trovärdiga?  

 

För länge, länge sedan berättades olika händelser och historier från mun till mun. De kunde 

berättas från generation till generation i många led innan någon kom på idén att skriva ner dem. 

Sannolikheten att historien som till slut skrevs ned skiljer sig från ”original historien” är relativt 

stor. En annan viktig del att se över är varför det skrevs och i vilket sammanhang. Var det i 

propaganda syfte eller för att föra något vidare. En händelse kan också skildras olika beroende på 

vem som berättar (Repstad, 1999). En soldat i en skyttegrav under första världskriget skildrar 

kriget på ett sätt och en svensk i neutrala Sverige på ett annat. Likaledes går det att utröna 

skillnader mellan en rysk soldat och en tysk soldat.  

 

Ytterligare skillnader som är viktiga att känna till är skillnaderna mellan primär- och 

sekundärkällor och första- och andrahandskällor. En primärkälla är den första kända 

framställningen av en källa som undersökaren har tillgång till. Ett återgivande av primärkällan blir 

sekundärkällan (Eliasson, 2006). En förstahandskälla kan vara ett originaldokument. En person 

som sett något med egna ögon har större trovärdighet än någon som baserar sin berättelse på vad 
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andra sett och hört. Ju fler led historien passera desto mer dalar tillförlitligheten. För att 

konstatera en källas trovärdighet är det att föredra att finna flera oberoende handlingar som säger 

samma sak (Repstad, 1999). 

 

Berättande källor utsätts för påverkningar av olika slag. När det handlar om historier som 

berättats från mun till min, likt ovan nämnt, kan historien ha utsatts för förvrängningar. Det kan 

ha dragits ifrån detaljer likväl som detaljer kan ha lagts till. En berättande källa kan också påverkas 

av andra människor runt omkring. Minnet är också en avgörande faktor vid berättande källa, efter 

en tid bleknar minnet av händelsen och bilden blir allt vagare. I jämförelse med en berättande 

källa är en kvarleva mer värd. En kvarleva kan vara allt från en kruka till Egyptens pyramider. En 

kvarleva utsätts inte för samma subjektiva påverkan som en berättande källa. Men å andra sidan 

kan en berättande källa nyansera en historia mer. Men det kan också ligga historien i fatet då 

känslor blandas in. Exemplet ovan med soldaten i kriget är ett bra typexempel, den soldat som 

ingår i en trupp som lider nederlag skildrar händelsen på ett vis medan soldaten som gör 

erövringar och nya landvinningar skildrar på ett annat vis (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

En aspekt vi bör tänka på i vårt arbete är de mellanhänder informationen gått igenom. Från 

händelsen som skrivs om i artiklarna så kan det ha skett förvrängningar av informationen. Ingen 

reporter var på plats och såg något av morden med egna ögon, vilket innebär att de förlitar sig till 

vittnen som sett händelserna. För vår del innebär det att informationen gått igenom ett par steg. 

Från vittnet, till reportern, genom nyhetsredaktionen (bland annat genom gatekeepers) och 

därefter till oss då vi tolkar materialet.  

7.4 Problematisering av metodval 
Att använda tidningar som empiriskt material kan vara problematiskt. Det är många val som 

måste göras. Det är lockande att använda Internetupplagor då de är lättillgängliga och har en 

effektiv sökmotor som hittar äldre artiklar. Hänsyn måste dock tas till att nätupplagor hela tiden 

uppdateras, en artikel som skrivs på förmiddagen kan ändras ett flertal gånger innan 

slutversionen. Av denna anledning har vi valt att fokusera på tryckta tidningar, där artiklarna är 

beständiga. Under tiden för mordet på Olof Palme fanns det inga nätupplagor och även på grund 

av detta har vi valt att använda samma medium för båda våra fallstudier. Problemet som sedan 

följer blir huruvida kvällstidningar eller dagstidningar ska användas. Detta val var i och för sig ett 

enkelt sådant, eftersom kvällstidningar i våra ögon inte ses lika trovärdiga och seriösa som 

dagstidningar. Vår urvalsform var även att välja tidningar som ses som seriösa och prestigefulla, 

därav föll valet på dagstidningar. Det finns ett antal dagstidningar i Sverige, vi valde att välja 



 15

bland de större, rikstäckande. Slutligen låg valet mellan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, 

båda två ansågs vara likvärdiga. Således var beslutet att vårt empiriska material skulle komma från 

DN enbart en smakfråga. Vår urvalsmetod blev bekvämlighetsurval, detta urval är precis som det 

låter, bekvämt. Urvalet bygger på att respondenter, eller tidningar i vårt fall, väljs ut som befinner 

sig i forskarens närhet. Dagens Nyheter är en stor dagstidning som är lättillgänglig. Det negativa 

med ett bekvämlighetsurval är att resultaten inte går att generalisera empiriskt utifrån, men 

eftersom detta inte heller är vår avsikt ses inte det som ett problem. Vi eftersökte Dagens 

Nyheter från 1986 och 2003 och det förelåg inte några hinder för att få tillgång till dessa. Det är 

omöjligt att ha med alla artiklar skrivna om morden på Olof Palme och Anna Lindh, vi har valt 

att avgränsa oss till dagen efter morden och en vecka framåt då nyhetsrapporteringen var som 

mest intensiv. Under analysens gång når vi till slut en punkt då samma svar ständigt återkommer. 

När vi kan se samma fenomen med olika utgångspunkter har analysen nått sitt slut, då inga nya 

svar erfars på frågeställningarna är det således ingen mening med att fortsätta analysen. 

 

Vi har använt oss av kvalitativa metoder, då vi vill ha en helhetsbild och en djupare förståelse. En 

helhetsbild skulle innebära att vi får en översikt över vårt studiematerial. Vi utesluter inte 

kvantitativa metoder helt och hållet. Vi använder oss genomgående av en kvantitativ 

begreppsapparat med ord som; sällan, ofta, aldrig etcetera.  

 

Som vi tidigare nämnt är det viktigt att försöka se varför artiklarna skrivits. När händelser av detta 

slag inträffar talas det omgående om gärningsman och motiv. I och med att båda dessa personer 

var högt uppsatta politiker kom konspirationsteorier fram ganska direkt. Journalistens avsikt bör 

vara att skriva om och förmedla en faktabaserad artikel för att förse allmänintresset med 

information, men artikeln färgas av journalistens förförståelse.  
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8. Analytiska tillvägagångssätt  
Det enklaste sättet att förklara vad metod är, är att säga att det svarar på frågan – ”Hur gick du 

tillväga?” Metod säger alltså något om hur forskaren gick tillväga för att nå ny kunskap. 

Tillvägagångssättet finns med under hela arbetets gång (Jarlbro, 2000). 

8.1 Textanalys  
En förklaring på språkets funktion är att se språket som ett kommunikativt medel. Avsändaren 

kan skicka ett meddelande till en mottagare genom ett medium. I vårt fall skulle då journalisten 

som skriver artiklarna vara avsändare, Dagens Nyheter mediet och vi (samt alla de som köper och 

alla de prenumeranter tidningen har) mottagare av texten. Journalisten ”klär” budskapet i ord och 

ger det en grammatisk form och vi som mottagare tolkar budskapet, ”klär av” orden och 

tillgodogör oss meddelandet (Säfström, Östman, 1999).  

 

Det finns en mängd olika sätt att se på en text, det viktiga är att inte glömma bort att all text 

innehar en mening. Vi ska tolka texterna (artiklarna ur Dagens Nyheter), finna en mening och 

förklara dem utifrån kringliggande omständigheter, såsom den journalistiska diskursens kontext 

(ibid.)  

8.2 Diskursanalys 
En diskurs är allt nyttjande av språk i skriftliga och verbala sociala sammanhang. En social text är 

en diskurs. Med diskursanalys menas att det undersöks konversationer, intervjuutsagor och andra 

verbala uttryck. För den diskursanalytiska forskaren är variationer och avvikelser av lika stor vikt 

som regelbundenheter. På samma vis kan skillnader ses på en och samma händelse, upplevd av 

två personer. Människor upplever och tolkar situationer och fenomen utifrån social bakgrund 

och tidigare erfarenheter, ”livets ryggsäck”. Detta innebär att det går att utröna skillnader i två 

utsagor av en och samma händelse (Alvesson & Sköldberg, 1994). När en nyhetstext analyseras 

går det att utifrån det som syns även analysera det som inte är synligt. Nedan presenteras några 

punkter vilka diskursanalys utgår ifrån:  

• Nyttjande av språket medför skiftande följder och nyttjas för olika ändamål. 

• Språket har en konstruerande funktion samtidigt som det är konstruerat i mönster och 

diskurser.  

• En företeelse kan skildras på många vis, därav går det att utröna skillnader av vikt i olika 

utsagor.  

• Dessa skilda sätt att nyttja språket på är i sig själv ett väsentligt material att studera 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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Som på så många andra ställen bygger arbetet i journalistikens värld på diskurser och tidigare 

lagda ramar. Genom att fortsätta arbetet på detta rutinmässiga sätt reproduceras mediesystemet. 

Det blir på ett sätt ”så det ska vara” (ibid.). En tydlig brytpunkt inom journalistiken var när 

kommersialiseringen slog igenom. Den tidigare anammade Public Service- andan fick se sig 

besegrad. Det kom nya idéer och sätt att arbeta. Detta utvecklade en konkurrens som bidrog till 

ett ökat ekonomiskt intresse. Denna brytpunkt kan sägas inträffade på mitten av 1990- talet. 

Brytpunkten som kan ses här är en förändring inom den journalistiska diskursen.  

 

Fairclough (1992) talar om tillvägagångssätt vid analys av text. Genom detta tillvägagångssätt går 

det att se hur diskurser framställs i text och hur de byggs upp. Han pekar på interaktionen mellan 

talarna och vem som styr dagordningen, kroppsspråk, verbalt språk, hur talarna använder språket 

samt grammatiken (Fairclough, 1992). Ur grammatiskt perspektiv är det främst två begrepp som 

är viktiga: modalitet och transitivitet. Modalitet betyder ”sätt” och säger något om talarens 

medhåll i ett yttrande. Talaren har förbindelse med sitt uttalande på olika sätt. Detta sätt att uttala 

sig på ger utslag för diskursens konstruktion. Vid analys av transivitet ser man på kopplingen från 

företeelser och förlopp till subjekt och objekt. Här är meningen att analysera de ideologiska 

följderna som olika framställningar bidrar till (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En mening 

kan förändras stort genom små förändringar och omskrivningar. Varpå det är viktigt att 

grammatiskt granska en text för att få ut syftet med den. 

 
Vårt empiriska material består av artiklar från Dagens Nyheter. Analysarbetet handlar om att 

beskriva den kunskap som framkommit under arbetets gång. Vi anser att kritisk diskursanalys kan 

ge oss svar på våra frågeställningar, eftersom denna ligger på det kvalitativa planet. Genom att 

kunna se vilka diskurser som ligger bakom olika artiklar kan skillnader mellan 1986 och 2003 års 

nyhetsrapportering upptäckas. Detta sätt att se på diskurs skiljer sig från det sätt vi beskrivit 

diskurs innan, som allt nyttjande av språk i skriftliga och verbala sociala sammanhang. Michel 

Foucault (2002) ligger bakom detta sätt att definiera diskurs som något som kan utsägas från de 

regler och konventioner som finns i olika historiska kontexter. Att genomföra diskursanalys med 

denna definition innebär att de regler som styr diskursen uppmärksammas (Foucault, 2002). 

Således är det möjligt att analysera vissa samhällsförändringar genom att tillämpa den 

foucaultinspirerade kritiska diskursanalysen i tolkandet av Dagens Nyheters rapportering om 

morden på Olof Palme och Anna Lindh.  
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8.3 Innehållsanalys: kvantitativ och kvalitativ 
Bernard Berelson sägs vara fadern till innehållsanalys och hans definition ses idag som den 

klassiska;  

”Content analysis is a research technique for the objective, systematic, and 

quantitative description of the manifest content of communication.” (Berelson, 

1952:18) 

 

Med objektivitet menar Berlson (1952) att de kategorier som undersöks i en text ska vara 

manifesta och tydligt beskrivna så att forskare oberoende av varandra ska kunna komma fram till 

samma svar på analyser. Det systematiska i en innehållsanalys avser att allt innehåll med relevans 

ska analyseras med hjälp av alla de innehållskategorier av relevans. Dessa skall inte vara 

slumpmässigt utvalda. Med utgångspunkt i frågeställningar och teorier handlar det om att skapa 

ett tydligt schema över kategorierna och därifrån analysera det sagda eller skrivna meddelandet. 

Kvantiteten avser hur ofta förekommande ett fenomen är i en text eller en dialog. En del forskare 

fördrar att vara precisa och exakta med numrering och procentenheter, andra forskare använder 

sig av en kvalitativ begreppsapparat med ord som sällan, ofta och aldrig (Berelson, 1952).  

 

Med innehållsanalys är det möjligt att genom analys av det som syns i en text analysera det 

frånvarande. Det som är intressant är själva texten, det skrivna alternativt sagda meddelandet, inte 

hur texten i sin tur påverkar mottagaren eller bakomliggande orsaker till varför texten skrivs 

(Berelson, 1952). Det ska nämnas att innehållsanalys lämpar sig både för privata samtal och 

diskussioner såväl som olika former av masskommunikation, tidningsartiklar och TV- sända 

nyhetsprogram (Johansson, 1994).  

 

Det finns olika former av kvalitativ innehållsanalys, den vi kommer att nyttja är explanativ. Med 

den explanativa ansatsen eftersöks bakomliggande orsaker och konsekvenser (Jarlbro, 2000). En 

kvantitativ ansats utesluts inte helt då vi använder begrepp som sällan, ofta, aldrig etcetera. 
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9. Teoriframställning  
Här presenteras olika teorier som är viktiga för förståelsen av uppsatsen. Journalistikens villkor 

och dess förändring från slutet av 1980- talet och fram till början av 2000- talet tas upp, samt 

feministisk teori, genusteori och pressetik.  

9.1 Journalistikens villkor 
Under 1980-talet dominerades det svenska mediesamhället av två typer av media: etermedier 

genom Sveriges Radio och dagspressen. Public service kanalerna, både inom radio och TV, var 

centrala i samhällsdebatten och hade en stor och engagerad publik. Dagspressen bestod av ett 

antal storstadstidningar, däribland Dagens Nyheter, och lokala morgontidningar. Majoriteten av 

morgontidningarna hade en mycket stark ställning på sina marknader, både bland läsare och 

annonsörer och uppvisade hög lönsamhet. Varken Public Service eller dagspressen hade något 

formellt monopol på nyhetsmarknaden, men tack vare deras traditionella och dominanta ställning 

ansågs public service och dagspressen vara de naturliga medierna att vända sig till i fråga om 

nyhetsrapportering. Under 1990- talet kom sedan en förändring; sattelitkanalerna. På grund av 

det närmast explosionsartade utbudet av nya kanaler tappade Public Service många av sina tittare, 

särskilt den yngre generationen. Dagspressen har dock inte förändrats lika markant, men inte på 

grund av brist på konkurrens. Dock har dagspressen fortfarande kvar sin prestige, de tidningar 

som på 80-talet sågs som prestigefulla har vidhållit sin status än idag, som exempel kan Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter nämnas. Det är kanske tack vare denna status som dagspressen 

lyckats undgå en lika stor förändring som tv-mediet. För konkurrens finns det, Internettidningar, 

även dagspressen har egna Internetupplagor, och senast i ledet är gratistidningar. Att 

tidningsbranschen inte ändrats markant, innebär inte att den genomgått en del förändringar.  

Främst har en uppluckring av de tidigare läsvanorna uppmärksammats. Andelen 

morgontidningsläsare har minskat rejält, särskilt inom den yngre generationen (Hadenius & 

Weibull, 2003), vilket säkerligen kan härledas till Internettidningar och gratistidningar.  

9.1.1 1900-talet, en tid av förändring 

Enligt Hadenius och Weibull (2003) har journalistiken genomgått stora förändringar under 1900-

talet, dessa förändringar kan, enligt dem, delas upp i fyra olika faser. Den första fasen inleds i 

början av 1900-talet, när tidningarna var partipolitiska. Den andra fasen koncentrerar sig på 

efterkrigstiden och visar på en ökad självständighet inom dagspressen. Dessa två första faser är 

inte av stort intresse för vår uppsats, däremot är den tredje och fjärde fasen intressanta eftersom 

de sträcker sig från 1970-talet till början av 2000-talet. Det är under denna tidsperiod som 

morden på statsminister Olof Palme och utrikesminister Anna Lindh inträffade och av denna 
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anledning ges en tydligare förklaring av dessa två faser. Den tredje fasen sträcker sig från 1970-

talet till början av 1990-talet. Den utmärks av journalistikens professionalisering, journalistyrket 

får mer status. Tidningar markerar en tydlig linje i kontroversiella frågor, en mer självständig 

ställning betonades. Journalisterna stod på ”folkets sida” och visade på ett aktivt påverkansideal i 

relation till samhällsinstitutionerna. Dock kan detta ifrågasättas då källorna till många artiklar var 

från officiella källor med distans från folkets åsikt. Den fjärde fasen sträcker sig från 1990-talet till 

början av 2000-talet. Denna präglas av en ökad anpassning till publiken. Kommersialiseringen 

tvingar media att ta hänsyn till sin publiks intressen och medför även mer personifiering av 

nyhetsrapporteringen (Hadenius & Weibull, 2003).  

9.1.2 Medielogik 
Ett nyckelbegrepp för hur journalistiken är uppbyggd på 2000- talet är medielogik. Medielogik 

avser de normer och rutiner som styr medieproduktionen och som i sin tur bestämmer 

medieinnehållet. Medielogiken utgår från de format som medierna använder vid förmedling och 

presentation av information. Logiken avser hur material organiseras, presenteras, vilket språk som 

används och hur stor plats och fokus varje inslag får. Medielogiken sätter således ramarna för vad 

som förmedlas som nyheter i dagens journalistik. Genom att försöka få en nyhet att passa in i 

mediernas ramar som fastställts i förväg kan nyheter bli mer eller mindre konstruerade (Altheide 

& Snow, 1979). Begreppet medielogik har sedan Altheides och Snows definition utvecklats och 

delats in i fyra huvudbegrepp: 

• Mediedramaturgi, avser i första hand en samling regler och beslut som beskriver hur en 

publiks uppmärksamhet kan och bör fångas. 

• Medieformat, hur väl en nyhet passar in i de arbetsformer som gäller för medier, 

exempelvis om det gäller morgontidningar eller kvällspress.  

• Mediernas arbetsrutiner, avser hur väl nyheter passar in i de arbetsrutiner som existerar. 

• Mediernas arbetsmetoder, avser arbetslogiken inom medierna (Hadenius & Weibull, 

2003).  

Hur en nyhet framställs kan spegla hur exempelvis en tidning vill profilera sig. På grund av att 

medierna numera finns på fler ställen leder detta till att de måste jobba snabbare och under 

hårdare konkurrens. För att kunna vara konkurrenskraftig behövs en stark publik. För att uppnå 

en sådan har gränserna mellan journalistik och underhållning suddats ut mer och mer. Med den 

tuffare konkurrensen följer krav på slagkraftiga rubriker och snabba resultat, utöver detta även en 

presentation som fångar läsare, tittare och lyssnare. I fråga om tidningar går tanken direkt till att 

mest kvällstidningar såsom Aftonbladet och Expressen är bovarna i dramat, men även Dagens 

Nyheter försöker locka till sig läsare genom dessa knep (ibid.). Inte sällan förstärks således de 
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sensationella aspekterna av en nyhet, på bekostnad av relevans och saklighet. Särskilt när 

händelser utspelar sig över en längre tid och publikens uppmärksamhet och intresse minskar är 

detta sannolikt mer vanligt förekommande. Saklighet, relevans och sensation tilldelas olika högt 

nyhetsvärde. De nyheter som prioriteras är de som anses vara av intresse för publiken eller de 

som låter sig konstrueras och formas till mallar som tilltalar publiken (Nord & Strömbäck, 2004). 

 

Av medielogikens fyra huvudbegrepp, kan dramaturgin ses som mest intressant i vår uppsats. 

Sedan senare delen av 1990-talet har en än mer lutning åt det kommersiella hållet 

uppmärksammats (Ekström, 1996).  Även de mer prestigefulla tidningarna måste behålla sina 

läsare och de bibehålls bland annat med hjälp av dramaturgiska grepp, det vill säga att några få 

knep styr hur berättelsen bör utformas för att så effektivt som möjligt fånga och bibehålla 

publikens intresse. Dock har dramaturgi även ett annat syfte, att förmedla ett budskap på ett 

tydligt och övertygande vis. De fyra hörnstenarna i dramaturgi är: 

• Förändring 

• Grundhandling 

• Konflikt  

• Personifiering 

Att balansera, tillspetsa och renodla dessa begrepp från varandra ligger till grund för varje god 

berättelse. Med en god berättelse menas en som är spännande, medryckande och fängslande 

(Nord & Strömbäck, 2004). Men som Nord och Strömbäck (2004:259) menar är det fortfarande 

”oklart om en god berättelse är detsamma som god journalistik”. Medierna har blivit mer 

personifierade, främst under senare delen av 1990-talet och framåt. Massmedierna levererar 

historier, vilka inte har som huvudsyfte att informera utan även att underhålla, forma och tolka 

verkligheten för människor. Detta fenomen är inte begränsat till kvällspressen. Det är ett vanligt 

knep inom nyhetsdramaturgi att använda sig av stereotyper och mallar för att förenkla och 

förtydliga ett händelseförlopp. Människan är även väldigt närhetsbunden. Hur engagerade hade 

svenska folket varit i tsunamikatastrofen 2004 om ett stort antal svenskar inte varit inblandade? 

Genom att få publiken att identifiera sig med en händelse medförs ett ökat intresse och en ökad 

tidningsförsäljning. Det rör sig alltså om samma retoriska grepp som i sagoberättelser, det onda 

mot det goda, hjältar mot bovar (Ghersetti, 2000). Utvecklingen har ofta kopplats till den ökade 

kommersialiseringen, vilken inte var lika framträdande under 1986 som 2003.  

 

En av de större förändringarna som skett från 1986 och framåt är synen på medierna. Före 1990-

talet karaktäriserades medierna genom sitt förhållande till den samhälleliga opinionen. Numera 



 22

ses medier mer som en produkt, mer ekonomiskt än politiskt. Den politiska färgningen av medier 

är försvagad idag och fortsätter hela tiden att minska. Detta har självklart även förändrat 

journalistikens villkor (Ekström, 1996).  

9.1.3 Förändrat medieklimat 
Det är flera faktorer som gjort att Sveriges medieklimat har förändrats. Den framstående orsaken 

är det nyliberala opinionsamhället, som öppnade upp för fler mediekanaler. Marknaden skulle 

avgöra och enskilda människor ansågs kapabla att göra sina egna medieval, utan ingrepp från 

politiker. Även här kom dagspressen undan utan större skråmor. Det statliga presstödet 

förändrades inte, trots påtryckningar (Hadenius & Weibull, 2003). Försvagningen av 

tidningsmarknaden kom istället som en följd av den lågkonjunktur som drabbade Sverige under 

första hälften av 1990-talet. Tidningarna blev dyrare och det var inte längre lika självklart att ha en 

morgontidning (Ghersetti, 2000).  

 

Avgörande för det förändrade mediesystemet efter mitten av 1990-talet var att en rad nya aktörer 

gjorde sitt inträde på mediemarkanden. Redan med satellitkanalerna hade en ny sorts ägare 

uppkommit, med en syn på mediesektorn som en arena för multinationella företag. Dagspressen 

sågs mer som ett investeringsobjekt än något annat. De nya ägarna behandlar sina 

investeringsobjekt likadant som deras andra företag, vilket har lett till att media blivit en mer 

kommersiell. Nyhetsjournalistik och nyhetsproduktion har blivit en vara bland alla andra varor 

(Ghersetti, 2000). Den politiska tradition som Public Service och dagspressen upprätthållit fördes 

inte vidare genom de nya medierna. Till följd av detta började tidningsägarna i ökande 

utsträckning se utgivningen som främst en ekonomisk verksamhet, påverkade av den tilltagande 

konkurrensen med andra medier. Public Service förändrade även sin karaktär under påverkan 

från de nya kommersiella kanalerna. En kamp mellan journalistiska ideal och kommersiella 

intressen pågår och allt som oftast får de journalistiska idealen vika sig. Den ökade 

kommersialiseringen har även bidragit till att nyheter ska vara billiga att producera och attrahera 

så stor publik som möjligt (Nord & Strömbäck, 2004).  

9.2 Feministisk teori 
Feminism är en teori och en världsbild. I stort sett går den ut på att förklara underordningen av 

kvinnan, det patriarkala samhället, och hur kvinnor ska frigöras från det. Dock finns det ingen 

enhetlig feminism, men det de olika förgreningarna har gemensamt är grundtanken att alla 

kvinnor i världen är förtryckta. Det som väsentligt skiljer dem åt är hur de väljer att förklara 
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kvinnors underordning och vilka strategier som lämpar sig bäst för att befria världens kvinnor 

från förtryck (Abbott & Wallace, 1997).  

9.2.1 Liberal feminism  
En feministisk teori är liberal feminism. Denna tradition inom feminismen kan sägas vara 

”mainstream feminism”. Det är den traditionella synen på feminism som presenteras här 

(Beasley, 1999). Det finns mer radikala traditioner, men för denna C-uppsats passar bland annat 

det liberala synsättet bäst. Den är inriktad på att kämpa för kvinnors jämlikhet och att de ska ha 

samma politiska rättigheter som männen. Den riktar sig främst åt att ändra lagar så att samhället 

ska bli mer jämställt, de ifrågasätter även lagar som sägs skydda kvinnor. Denna teoretiska gren av 

feminism anser att kvinnor är människor i lika hög grad som män. Vilket kön en människa har, 

har inte relevans för ens rättigheter. Kvinnor åtnjuter inte samma rättigheter och friheter som 

män. Män ses som individer medan kvinnor bedöms utifrån deras egenskaper av att vara av 

kvinnligt kön. Liberal feminism ser även att skillnaden mellan män och kvinnor inte är medfödd 

och könsbetingad, utan det handlar om en socialisationsprocess. Samhället socialiserar in oss i 

olika roller, man eller kvinna. Detta hindrar oss kvinnor från att uppnå vår fulla potential som 

människor. Strategin inom denna teoretiska feminism är att det måste påvisas att kvinnor är 

likvärdiga männen, de har samma förmågor och skillnaden dem emellan är som tidigare nämnt 

betingat av socialisation. Att ha en diskriminerande lagstiftning förstärker detta (Abbott & 

Wallace, 1997).    

9.2.2 Socialistisk feminism 
Socialistisk feminism skiljer sig en del från liberal feminism. Socialistisk feminism kan sägas vara 

en kombination av marxistisk feminism och radikalfeminism. De anser att det krävs en dubbel 

analys som förenar marxistisk klassteori med en radikalfeministisk teori om patriarkatet. 

Patriarkatet uppfattas som transhistoriskt, alla män i alla samhällen har alltid utövat makt över 

kvinnor. De tar dock hänsyn till att patriarkatet antar en annorlunda form i kapitalistiska 

samhällen. Själva målet för socialistiska feminister är att få fram en teori om det kapitalistiska 

patriarkatet som möjliggör en förståelse för olika sätt som det kapitalistiska systemet struktureras 

av den manliga dominansen (Beasley, 1999). Socialistiska feminister menar att socialt kön, klass, 

ras, ålder och nationalitet är de faktorer som formar förtrycket av kvinnor, men denna gren av 

feminism betraktar ingen av faktorerna som mer grundläggande än den andra. Kvinnans 

frigörelse finns åtkomlig endast då den sexuella arbetsfördelningen upphävs på alla områden i 

samhället och då de sociala relationerna som gör vissa människor till arbetare och andra till 

kapitalister, vissa till män andra till kvinnor, är eliminerade (Abbott & Wallace, 1997). 
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9.3 Genusteori och tidigare forskning 
Begreppen kön och genus betyder inte samma sak inom genusteori. Med kön avses biologiskt 

kön, medan genus benämns som socialt och kulturellt konstruerat kön. Begreppen män och 

kvinnor och deras tilldelade egenskaper är alltså socialt och kulturellt konstruerade, formade av 

idéer och samhälleliga organisationer (Kulick, 1987). Inom genusforskning ligger fokus på: 

”relationer mellan könen och på hur kön och genus konstitueras, symboliseras, förmedlas, och 

strukturerar relationer, institutioner, identiteter, texter etcetera. Det är också att tydliggöra att 

maskulinitet problematiseras.” (Lundgren-Gothlin, 1999:14) 

 

I samhället råder föreställningar om män och kvinnors värden och därmed hur de bör förhålla sig 

till arbetsfördelningen av uppgifter inom arbetsliv och privatliv. Detta i sin tur påverkar hur de 

journalistiska texterna om kvinnor respektive män skapas. Så som media representerar kön eller 

genus har betydelse för de könsmärkta föreställningar vi möter i det privata vardagliga livet såväl 

som på arbetsplatsen (Kleberg, 2006). Ett tydligt exempel på hur kvinnor, särskilt kvinnor i 

maktposition, diskrimineras är exempelvis att ingen reagerar när dagspressen rapporterar om 

Margot eller Maud, men hur ofta refererar de till Fredrik eller Göran. De omnämns istället 

Reinfeldt och Persson. Kvinnor diskrimineras genom att de tilltalas med förnamn istället för med 

fullt namn, eller enbart efternamn som de gör med de manliga politikerna (Jarlbro, 2006).   

 

En distinktion som görs mellan män och kvinnor är att män framställs som könsneutrala, medan 

kvinnor definieras genom sitt kön. Begrepp som damfotboll - fotboll eller kvinnlig politiker - 

politiker är inte främmande. Det tydliggörs särskilt i text att mannen är normen och kvinnan det 

avvikande (Lundgren-Gothlin, 1999).   

 

Det är allmänt känt att genusrepresentationen inom all media är skevt fördelad, inte minst inom 

tidningsvärlden. Det svenska journalistförbundet uppskattar att 95% av Sveriges journalister är 

medlemmar och de uppger att av deras 18 150 medlemmar är 8736 kvinnor respektive 9537 män 

(petra.jankov.picha@sjf.se, 061208). Samtidigt representeras inte lika många män som kvinnor i 

media, trots att det i stort sett finns lika många kvinnliga journalister som manliga. En fråga som 

kan ställas är om kvinnorna skriver likadant som männen för att ”passa in”. Medierna har makten 

att exkludera vissa medborgare från den offentliga arenan. Den typ av medborgare som syns mest 

i medierna är en vit, medelålders man. Det som vita, medelålders män anser vara viktigt eller 

oviktigt är det som presenteras i medierna. Alltså nyheter är inte bara av och om män utan ses 

även genom mäns ögon (Jarlbro, 2006). Om en fråga angående varför kvinnor inte representeras i 
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nyheter i samma utsträckning som män i dagspressen skulle ställas till en journalist hade de 

troligtvis svarat med att de endast speglar samhället. Men faktum är att hälften av världens 

befolkning är kvinnor, vilket inte representeras i media. Självklart handlar det inte bara om att 

synas, utan i vilka sammanhang man syns i dagspressen (Kleberg, 2006). 

 

Kvinnor som innehar höga positioner i samhället, framställs generellt inte på samma vis som 

deras manliga motsvarigheter. När kvinnor i allmänhet, kanske särdeles kvinnor inom högre 

maktpositioner, framställs i dagspressen och allmänt i media stereotypiseras, trivialiseras, 

nedvärderas och förminskas dem (Kleberg, 2006).  Ett tydligt exempel på detta är att det är oftast 

kvinnornas yttre som diskuteras. Kvinnor beskrivs även generellt, inte minst inom politiken, i 

egenskap av att de är mammor eller fruar, medan männen beskrivs efter deras profession. Dock 

är kanske fokuseringen på kvinnliga politikers person inte enbart negativ. Det kan finnas positiva 

aspekter också, såsom att de frammanar en större närhet mellan politikerna och folket. Men 

samtidigt kanske folket har svårt att förstå hur en mamma med barn kan styra landet (Jarlbro, 

2006).  

9.4 Pressetik  
Press, radio och TV ska fungera som en granskande instans av samhället och vara 

nyhetsförmedlare. Denna förmedling regleras av yttrandefrihetsgrundlagen och 

tryckfrihetsförordningen som finns i Sveriges grundlagar. Därutöver finns ytterligare regler att 

förhålla sig till. Tidningsutgivarna och Journalistförbundet ger ut ”Etiska regler för press, radio 

och TV”. Dessa publicistregler är 17 till antalet och består av 6 avsnitt; Ge korrekta nyheter, Var 

generös med bemötanden, Respektera den personliga integriteten, Var varsam med bilder, Hör 

båda sidor och Var försiktig med namn (Falkheimer & Leijonhufvud, 2002).  

 

Sammantaget kan uttryckas att dessa regler finns till för att inte behandla någon illa, kränka någon 

genom namnpublicering eller bildpublicering. Dessa ska alltså fungera som ett skydd för den 

enskilda människan. För att detta ska följas finns Pressombudsmannen (PO) och Pressens 

Opinionsnämnd (PON) som kontrollorgan (ibid.). Pressens opinionsnämnd bildades 1916 som 

en hedersdomstol och som en länk mellan pressen och allmänheten. På 1960- talet ansåg 

kritikerna att det granskande systemet behövde stärkas, då tillkom PO. Senare, 1974, bildades 

också Yrkesetiska nämnden (YEN) med syfte att uppmuntra journalister till debatt om etik 

(Wigorts Yngvesson, 2006).  
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Pressombudsmannen finns till för allmänheten. Det är till pressombudsmannen personer vänder 

sig om de känner sig felaktigt behandlade eller felaktigt framställda i en artikel. Första steget kan 

dock vara att vända sig direkt till tidningen för att få en korrektion. Om problemet inte löses där 

kan det vara en bra idé att vända sig till Pressombudsmannen för att få hjälp och råd. Ett nästa 

steg är att anmäla tidningen till Pressombudsmannen, där görs en utredning om artikeln är 

överensstämmande med god publicistisk sed. Därefter kan ärendet lämnas till Pressens 

opinionsnämnd för ett avgörande beslut (ibid.).  

 

Idag granskas även tidningar på Internet. Detta gäller de publikationer som är medlemmar i 

Svenska Tidningsutgivareföreningen. En anmälan till PO eller PON måste vara skriftlig. Chansen 

för anmälan regleras också av tid, en anmälan måste komma PO eller PON tillhanda inom loppet 

av tre månader efter publicering (www.po.se, 061121).  

 

Om nu en tidning fälls måste den publicera Pressombudsmannens eller Pressens opinionsnämnds 

utlåtande i tidningen samt betala en summa pengar, som regleras av tidningen upplaga. Dessa 

bötespengar används till den pressetiska verksamheten (Falkheimer & Leijonhufvud 2002). 

Pressens samarbetsnämnd, som består av Journalistförbundet, Tidningsutgivarna och 

Publicistklubben, ger ut Yrkesetiska regler. Dessa regler är riktade mot två stora områden, 

anskaffning av material och den journalistiska integriteten. Som medlem i Svenska 

Journalistförbundet binder man sig till att följa dessa regler (www.po.se, 061121).  
 

”En stark journalistisk integritet är avgörande för trovärdigheten. Den som granskar 

samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad. 

Att journalisten visar hänsyn i arbetet på fältet är viktigt för allmänhetens 

förtroende. Tilltron till medierna och dess medarbetare bygger på att yrkesreglerna 

följs.” 

   (www.po.se, 061121) 

Alla dessa regler kan ses som en del i en självsaneringsprocess. Publicisterna och journalisterna 

vill klara sig själva och inte ha för mycket inblandning av staten. Ovan nämnda regler innebär att 

de kontrollerar sig själva med egna uppsatta regler och kontrollorgan (Wigorts Yngvesson, 2006).   

 

En stor debatt om etik kom upp strax efter mordet på Olof Palme. I Sverige pekades en 41- årig 

man och en 32- årig man ut som skyldiga. I utländsk press publicerades bilder på de misstänkta. 

Kritikerna menade att PO och PON bokstavligen och ord för ord såg till reglerna när de 

granskade tidningar (Falkheimer & Leijonhufvud, 2002). 
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Frågor av detta slag kan diskuteras i oändlighet. Allt handlar om stora frågor som inte har några 

direkta eller för den delen lätta svar; Vad är viktigt och vad är av allmänintresse? En 

grundläggande fråga till detta är också vad etik är. Etik handlar i stort om vad som är rätt och fel, 

gott och ont. Just när det kommer till bildpublicering och namnpublicering vid stora händelser är 

det viktigt att tänka på det finns människor bakom de inblandade personerna. En regel tar upp 

just det, att beakta och tänka på de anhöriga. (Wigorts Yngvesson, 2006).  
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10. Jämförande analys av tidningsartiklarna 
Här kommer vi att presentera olika typer av analyser. Till att börja med har vi analyserat artiklarna 

ur ett genusperspektiv, sedan följer en textanalys och till sist en hermeneutisk analys. 

10.1 Genusanalys 
I början av C-uppsatsen var det inte uppenbart att ett genusperspektiv skulle användas i vår 

analys. Under en handledning när vi diskuterade likheter och skillnader mellan rapporteringen 

kring de två händelserna uppstod en tanke om genusfrågan. När vi därefter läste artiklarna igen 

framkom det mer och mer att genus spelade en stor roll i nyhetsrapporteringen och därav växte 

ett genusperspektiv fram. 

 

Om vi ser till de faktorer som tidigare framförts angående genusdiskriminering kan dessa med 

lätthet återfinnas i artiklarna. Ett tydligt exempel är att kvinnor beskrivs efter deras fysiska attribut 

istället för att beskrivas för deras handlingar och åsikter, som är fallet med män.  

10.1.1 Vem var Olof Palme respektive Anna Lindh?  
Vi börjar med att presentera Olof Palme och Anna Lindh utifrån de mest återkommande 

beskrivningarna i Dagens Nyheter av dem. Den 2 mars 1986 (Hur kan någon vara så ond?) går det 

att läsa i tidningen:  

”En statsminister är död. En partiledare, en fredsmäklare.”  

 

Vi kan inte finna i någon artikel att Olof Palme beskrivs med något attribut. På något ställe 

beskriver Dagens Nyheter ”en man med en sliten portfölj” (DN, Kom ofta ensam, 860302), men 

inget om hans utseende, inget om hans kläder eller om hans skratt.  

 

Alltjämt beskrivs han utifrån hans politiska handlingar, vad han gjort för tredje världen eller 

vilken respekt stora ledare runt om i världen hade för honom. Mordet på Olof Palme beskrivs 

som: 

”En stor förlust för Sverige och demokratin i världen”.  

Vidare var han:  

”Sveriges ansikte i världen”, men också ”Sveriges samvete i världen” (DN, Sveriges ansikte i världen, 

860302).  

 

Den 12 september 2003 i DN (Strålglansen nådde långt utanför Sverige) står det att läsa:  
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”Nu är mamman, kvinnan, politikern Anna Lindh borta och det råder sorg och förstämning hos 

alla dem hon berört under sina 46 år på jorden.” 

 

Under den veckan vi granskat DN fanns det en artikel av 74 artiklar som beskrev Anna Lindh 

som yrkesmänniska:  

”den förra SSU- ordföranden, miljö- och utrikesministern - och kanske en blivande partiledare 

och statsminister” (DN, Sverige, 11 september, 2003. Ett land i sorg, 030912). 

Allt som oftast beskrivs Anna Lindh med attributet mamma. Det understryks i stort sett alla 

artiklar om henne att hon var mamma, men det underströks inte i samma utsträckning att hon var 

utrikesminister som mamma. 

  

”Hon kunde kliva in i regeringsplanet på väg till nästa möte med mobiltelefonen vid örat i full 

färd med att ge instruktioner till skolutflykten, och mitt under laddade EU-möten kunde hon nås 

av mobilsamtal om barnens vardagsproblem” (DN, Strålglansen nådde långt utanför Sverige, 030912). 

 

”Vi såg henne hoppa in i bilen, en späd blond kvinna i smala svarta jeans, ivrig, snabb och 

målmedveten” (DN, En minister som ställde upp, 030912).  

 

I alla artiklar där journalisterna skulle beskriva Anna Lindh var det ofta genom att säga att ”hon 

var blond och nätt”. 

 

Sammanfattningsvis av denna analys kan sägas att Olof Palme beskrivs utifrån hans yrkesmässiga 

karriär och gärningar, medan Anna Lindh i jämförelse framstår som en kvinna. En modern 

karriärkvinna som har många bollar i luften, hon är mamman som skjutsar sina barn till träningar, 

hustrun som månar om sin man och får ändå tid till sig själv med träning och shopping. De 

framställs som stereotypa man och kvinna.  

 

En kvinna som exponeras i media idag är Filippa Reinfeldt, hon är en av de moderna 

karriärkvinnorna. Hon är politiker på heltid, men hinner ändå med familjelivet och allt vad det 

innebär. Hon har gett middagstips i tidningar och även tips för att få tiden att gå ihop, det 

ständiga pusslet som småbarnsföräldrar lever med. Filippa Reinfeldt framstår själv som en 

”superkvinna” som får tiden att räcka till. 
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10.1.2 Genusroller 
Till skillnad från Olof Palme beskrivs Anna Lindh genomgående mer som en kvinna/mamma än 

en politiker. Till och med under laddade EU-möten kunde hon inte slita sig från barnen. Vidare 

beskrivs hon även som fru till sin man. Olof Palme beskrivs inte som pappa eller make. Vid ett 

par tillfällen skrivs det om Lisbet Palme, vilket i och för sig ter sig naturligt då hon var med Olof 

Palme när han mördades.  

 

Som sagts tidigare är ändå det som genomsyrar hela rapporteringen att Anna Lindh i stort sett 

hela tiden karaktäriseras som kvinna/mamma. Hennes bedrifter som utrikesminister lämnas ute. 

Är det i kommersiellt syfte att personifiera Anna Lindh och på så sätt få allmänheten att vilja läsa 

mer om henne och till följd av detta köpa fler dagstidningar? Är det för att hävda sig i 

konkurrensen? Det är klart att många faktorer spelar in, journalistikens villkor och det politiska 

klimatet bland annat, men främst verkar det handla kort och gott om genus. Det framstår som att 

Anna Lindh är porträtterad på det sätt som påvisats på grund av att hon är kvinna, en kvinnlig 

politiker. Kanske är det just detta som är det kontroversiella. En toppolitiker som dessutom är en 

kvinna kan verka provocerande och genom att ta ner henne på jorden som mamma gör henne 

mindre skräckinjagande.  

 

Vid en jämförelse av framställningen av utrikesminister Anna Lindh som mamma och 

statsminister Olof Palme som pappa kan sägas att det sällan nämns att han är familjefader. Det är 

ett fåtal artiklar som ens tar upp hans familjesituation. För att se detta ur en annan synvinkel kan 

sägas att personifieringen inom den journalistiska diskursen inte var lika utbredd då som vid 

mordet på Anna Lindh. Därav kan en skillnad vara att Dagens Nyheter skriver om Anna Lindh 

som mamma och att familjen bevakas på ett annat sätt. Olof Palme skildras till större del av hans 

insatser i yrkeslivet och hans karriär. Här kan det vara av vikt att han vid mordet var statsminister 

och spekulationer kring motiv bakom mordet sades vara av politiska skäl.  

 

En motsats till skriverierna om Olof Palme som politiker och Anna Lindh som kvinna/mamma 

är när Dagens Nyheter skriver en artikel om Olof Palmes efterträdare, Ingvar Carlsson. Ingvar 

Carlsson beskrivs som rolig privat och de skriver om hans hustru, vad hon arbetar med och även 

om deras döttrar och deras fritidsintressen. Vidare skriver de om vilka intressen Ingvar Carlsson 

delar med sina döttrar.  

 

Den 2 mars 1986, skriver DN (Han gjorde politiken spännande) också om Olof Palmes stora 

vändpunkt i livet, när han utsågs till Tage Erlanders sekreterare 1953. Det står inte att det var den 
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stora vändpunkten i hans yrkesverksamma liv alternativt hans karriär, utan i livet. Hur var det när 

han gifte sig med Lisbet Palme? Eller när de fick barn? Också denna dag skriver de en hel artikel 

om att Lisbet Palme var den stora kärleken (DN, Lisbet var den stora kärleken, 860302). I en annan 

artikel skriver de om hans stora kärlek, kärleken till den socialdemokratiska rörelsen, därefter 

nämns kärleken till familjen och glädjen över att just blivit farfar (ibid.). Detta tål att jämföras 

med en artikel skriven om Anna Lindh (DN, Strålglansen nådde långt utanför Sveriges gränser, 060912). 

Där beskrivs hur Göran Persson gjorde henne till sin utrikesminister och att det var då hon växte 

till en politisk storstjärna. Dock står det ingenstans om hennes kärlek till jobbet, eller att detta var 

hennes stora vändpunkt i livet. Längre ner i artikeln står det återigen om hennes mammaroll, som 

tidigare nämnts, vilken verkar ha betytt mer för henne än den yrkesmässiga rollen som 

utrikesminister. Det är åtminstone, i vårt tycke, det som journalisten försöker få fram. 

 

En diskussion förs huruvida Anna Lindhs mördare visste vem hon var eller om det möjligen var 

en väskryckning som gick fel. Hade denna fråga ställts om offret varit en manlig minister? Vid 

mordet på Olof Palme ifrågasätts det inte en enda gång om förövaren visste vem han var. En 

anledning kan vara att han var statsminister och att alla vet vem statsministern är, Anna Lindh var 

ju ”bara” utrikesminister. Ändock var hon vida känd i det svenska samhället, så att utgå från att 

förövaren inte visste vem hon var ter sig aningen konstigt.  

10.1.3 Fysiska attribut 
Den 12 september 2003 (DN, Sverige, 11 september, 2003. Ett land i sorg) beskrivs Anna Lindh som 

yrkeskvinna, en artikel som vid första ögonkastet verkar vara annorlunda. Ett par rader längre ner 

vänder den och övergår i samma stil som de övriga:  

”Anna Lindhs öppna ansikte med de forskande blå ögonen” (ibid.).  

 

De fysiska attribut som männen tillförs är på sin höjd att de är askgrå i ansiktet. Det är inte ofta 

journalisterna beskriver manliga politiker genom att hänvisa till deras frisyrer, såsom: 

Olof Palmes aningen gråsprängda hår ligger platt mot huvudet, en vindil drar förbi och fladdrar 

lätt i hans korta hår…. 

 

Olof Palme beskrivs som en stor man från Sverige ute i världen. I inledningen visade vi på citat 

ur tidningen som beskrev honom som ”Sveriges samvete i världen”, ”Sveriges ansikte i världen”. 

Han åtnjöt respekt från ledare i världens alla hörn, han var en man av stora åsikter och han var 

djärv att stå för dem utan att tänka på konsekvenserna. Anna Lindh däremot åtnjöt respekt och 

ett visst mått av förvåning för att hon var liten, nätt, blond och kvinna. Anna Lindh vågade även 
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hon stå för sina åsikter, men det stora i det var att hon var kvinna, inte att hon var rakryggad och 

stod för det hon tyckte och sa. Mellan raderna går att få fram att hon sågs som tuff och djärv 

trots sin ringa storlek.  

10.1.4 Godhetens apostlar 
Den 2 mars 1986, skrivs en artikel där statsminister Olof Palme jämförs med godhetens apostlar 

som alla blivit mördade (DN, Godhetens apostlar ofta offer, 860302). Artikeln tar även upp mordet på 

Gustav III, det senaste politikermordet i Sverige. Den skara han sällas till är redan nämnda 

Gustav III, Abraham Lincoln, Martin Luther King och Mahatma Ghandi. Ingenstans kan vi läsa 

om en liknande jämförelse på utrikesminister Anna Lindh, men vi har funderat på likvärdiga 

personer (kvinnor) att jämföra henne med. Förslagsvis har vi Heliga Birgitta, Drottning Kristina 

av Sverige, Elisabeth I av England och Moder Theresa.  

 

I artiklarna från 1986 kan en helt annan ton urskönjas, möjligen mer respektfull, i rapporteringen 

kring Olof Palme, inte alls samma ton som mot Anna Lindh som känns mer vardaglig. Ett 

exempel på detta är bland annat hur Olof Palme jämställs med Mahatma Ghandi med flera i den 

ovan refererade artikeln om godhetens apostlar, Anna Lindh jämförs på sin höjd med andra 

kvinnor/mammor.  

10.1.5 Aktörer i texten 
De experter som uttalar sig om mordet på Anna Lindh är alla män förutom tre stycken, Agneta 

Blidberg, överåklagare som ledde förundersökningen, Carin Götblad, länspolismästare och Stina 

Wessling, presstalesman åt länspolismästaren. De nämns ett flertal gånger, men deras utsagor står 

oftast inte ensamma utan står som komplement till de manliga källorna. I en artikel (DN, 

Videofilm kan visa mördaren, 030913) om videofilmerna från NK visar mördaren eller inte uttalar sig 

länspolismästare Carin Götblad enbart en gång som expert där hon säger att de ”behöver mer 

information från allmänheten”. I övrigt uttalar sig Leif Jenneqvist, spaningschefen. Detta är ett 

återkommande mönster vid användandet av expertutlåtanden i rapporteringen om utrikesminister 

Anna Lindh. 

 

Experterna som figurerar i DN:s artiklar under tiden för mordet på statsminister Olof Palme är 

alla män. De uttalar sig om allt från vapen, ammunition till konflikter och ingenstans finns 

kvinnor citerade som experter. Experterna som uttalade sig 2003, var alla män förutom tre 

stycken; överåklagaren, länspolismästaren och presstalesmannen. Claes Zeime var 1986 
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överåklagare, Hans Holmér länspolismästare och presstalesman. Detta innebär alltså att samma 

kvinnliga representanter som fanns 2003, inte fanns 1986.    

 

I rapporteringen kring de bägge morden går det att läsa utsagor från vittnen som varit i närheten 

av mordplatserna. Det typiska är att sätta ut genus när det är en kvinna som sett eller hört något. 

Ett manligt vittne däremot omskrivs med både för- och efternamn eller sitt yrke. Exempelvis var 

det en taxichaufför (en man) som befann sig i närheten av platsen där statsminister Olof Palme 

sköts (DN, Jag såg mördaren springa sin väg, 860301). När detta vittne uttalar sig är det hans namn 

eller ”Taxichauffören” som säger, såg eller hörde något. Det finns i denna rapportering också 

”två unga flickor” som befann sig i närheten. Senare i texten refererar journalisten till deras 

namn, både för- och efternamn.  

 
Ett annat vittne som blev omskriven var en konstnär, en kvinnlig vilket borde kunna skrivas som 

konstnärinna. Löpande genom hennes uttalande går det att läsa ”kvinnan sa”… ”kvinnan lade 

märke till”… Om genusbeteckning är ett måste varför då inte skriva konstnärinna istället för 

kvinnan eller kvinnlig? Taxichauffören ovan är bara taxichaufför och för variationens skull 

omskrivs han med sitt namn, för- och efternamn. Konstnärinnan har inget namn i texten, kan det 

vara så att hon inte uppgav det och därmed blev anonym?  

 

De vittnen som befann sig inne på NK, varuhuset där utrikesminister Anna Lindh knivhöggs, 

presenteras i texten med genus före, ”det kvinnliga vittnet… såg/hörde”. Å ena sidan kan det 

vara så att det kvinnliga vittnet inte ville uppge sitt namn för journalisten och därmed ”blev” det 

kvinnliga vittnet. Å andra sidan kan det vara så att denna genusbeteckning före är att diskriminera 

kvinnor, vilket då skulle innebära att den journalistiska diskursen inte kommit så långt i 

utvecklingen i jämställdhetsfrågan.  

 

Övervägande stor del av de journalister som skrivit artiklar om Olof Palme och Anna Lindh har 

varit män. Vid tiden för mordet på Anna Lindh kan vi dock se att det tillkommit fler kvinnliga 

journalister, i alla fall mer kvinnor som skriver de artiklar som vi sökt. Något som är värt att 

fundera kring är om det fanns lika många kvinnliga journalister som manliga vid tiden för mordet 

på Olof Palme. Fanns de bara inte på den avdelningen då? 

 
Ett sätt att underminera kvinnliga aktörer i texten är att enbart nämna dem vid förnamn. 

Utrikesminister Anna Lindhs fullständiga namn står utskrivet förutom på ett par ställen. Den 12 

september 2003 höll Göran Persson ett tv-tal till folket rörande Anna Lindhs bortgång. I en 
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artikel publicerad i DN samma dag (Perssons tv-tal till folket) omnämner journalisten utrikesminister 

Anna Lindh som enbart Anna i artikeln om Göran Perssons tal. I DN den 13 september 

(Statsministerns tal till Anna Linds minne) finns Göran Perssons tv-tal direkt citerat. I detta tal nämns 

utrikeminister Anna Lindh återigen enbart som Anna, förmodligen för att personifiera henne 

ytterligare och möjligen för att Göran Persson och Anna Lindh tilltalade varandra med förnamn.  

 

Lisbet Palme omnämns på många ställen som bara Lisbet. Då hon var med när Olof Palme 

mördades är det naturligt att hon omskrivs i den mängd som gjorts. Detta är en form av 

genusdiskriminering, att utesluta efternamnet som i fallet med Lisbet Palme. Anna Lindhs titel 

som utrikesminister utlämnas allt som oftast. Detta skulle kunna bero på att allmänheten förstår 

vem det är journalisterna menar om de skriver enbart Anna Lindh, samtidigt som de flesta källor 

är beskrivna med både namn och titel. Ser man till artiklarna rörande mordet på Olof Palme 

nämns han oftast med sin titel, statsminister. När Dagens Nyheter skriver om andra politiker 

skriver de ut hela namnet första gången de nämns i texten. Därefter pendlar det mellan att vara 

förnamn, efternamn eller både och. Det kan även här återigen nämnas att alla källor i artiklarna 

från 1986 är män.   

 

Under rapporteringen om Anna Lindh beskrivs det på ett flertal ställen hur Sverige sörjde henne. 

Främst skildrade Dagens Nyheter unga människor, skolflickor. Sörjande skolflickor omnämns 

enbart med förnamn och det trycks på att de är unga flickor. Att enbart skriva ungas förnamn är 

ingen konstig företeelse, barn och ungdomar tilltalas enbart med förnamn. Inga unga män 

omskrivs, åtminstone inte som unga män med förnamn och av denna anledning går det inte att 

säga huruvida samma sak hade gällt för dem.  

10.2 Medielogik och dramaturgi 
Något som tydligt står klart är att den journalistiska diskursen förändrats mellan åren 1986 och 

2003. Vid tiden för mordet på utrikesminister Anna Lindh var personifieringen vid 

artikelskrivning mer framträdande än vid mordet på statsminister Olof Palme, 1986. Detta kan 

ses i de flesta artiklar om Anna Lindh. Hon beskrivs som människa, en vanlig människa, en 

kvinna/mamma som också pusslade för att få vardagen att gå ihop. Detta fenomen är starkt 

frånvarande i artiklarna rörande mordet på Olof Palme. 

 

Ytterligare en tydlig aspekt av skillnader kan vara förhållandet och närheten mellan folket och 

politikerna. Vid slutet av 1980- talet hade det blivit allt vanligare att politiker medverkade i 

underhållningsprogram utan politiskt innehåll. Personifieringen har sedan dess blivit allt mer 



 35

påtaglig och ökat ytterligare under slutet av 1990- talet och framåt. Det kan ses som ett sätt att 

”lära känna” och närma sig våra politiker att se dem i sammanhang där de ”inte hör hemma”. 

Från politikernas sida kan det handla om att närma sig folket och att de inte ska ses som 

ouppnåeliga. Från den journalistiska sidan handlar det snarare om konkurrenskraft och 

dramaturgiska grepp för att fånga publiken. Det är mer exklusivt att kunna framställa en 

toppolitiker hemma i vardagsrummet än i tjänsterummet i Rosenbad. Genom att de ”blottar” sig 

hemma krymper avståndet mellan vanliga människor och politiker. Läsarna kan identifiera sig 

med den person som porträtteras, vilket också ingår i dramaturgi.  

 

Dramaturgiska grepp finns i artiklar både från 1986 och 2003. De fyra hörnstenarna i dramaturgi 

är: förändring, grundhandling, konflikt och personifiering. Nedan följer en presentation av dessa.  

 

Efter mordet på statsminister Olof Palme, är DN på plats vid mordplasten och skildrar det som 

händer där. De förmedlar en känsla och en stad i sorg. Inget tycks vara sig likt, allt förändrades 

nio timmar tidigare. Nedan visas exempel på dramaturgiska grepp ur artikeln Hur kan någon vara så 

ond? i DN (860203):  

 

”Tysta står de där, stockholmarna, och betraktar den overkliga blodpölen. Några gråter, andra 

står som förlamade och bara stirrar på den röda snön.”  

 

”Det sveper en kall vind över den avspärrade mordplatsen. Bland brinnande marschaller och 

inkastade blomsterkvastar lyser blodfläcken. Den har en förunderligt onaturlig röd färg, den ser 

nästan konstgjord ut i den klara och kyliga luften.”  

 

”Trafiken på Sveavägen flyter trögt denna lördag. Shoppandet tycks ha upphört helt. Vid det här 

laget har alla hört vad som hänt och bedövningen sitter i. Bilisterna bromsar in, som om de ville 

etsa fast mordplatsen i sina minnen: Det var här det öppna samhället, där en minister fortfarande 

kunde vara privatmänniska, fick sig en dödlig knäck.”  

 

Förändringen skildras i det öppna samhället som fått sig en knäck. I artikeln (Hur kan någon vara 

så ond?, DN, 19860203) är det en kvinna som uttalat sig som säger just att …”inget kommer att 

bli sig likt efter det här”. Grundhandlingen är mordet på statsminister Olof Palme där konflikten 

utgörs av jakten på mördaren. Personifieringen är tydlig i superlativen över Olof Palmes person. 

Avslutningen på artikeln tillskrivs också dramaturgin:  
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”Till slut förvandlas brottsplatsen till en enda stor blomsterbädd av röda rosor. ” (ibid.) 

 

I DN den 12 september 2003 finns en artikel (Sverige, 11 september, 2003. Ett land i sorg) som är 

skriven på ett sådant sätt att dramaturgins alla hörnstenar tydligt framträder. Journalisten 

beskriver hur en förändring skett i Stockholm:  

”Det var en dag då få skratt hördes i staden. En annan och allvarligare tystnad än vanligt präglade 

tunnelbanetåg och bussar. Människor tycktes se varandra i gemensam sorg och chock…”  

 

Han beskriver även hur utrikeministern var en möjlig framtida partiledare och statsminister. 

Grundhandlingen är mordet på utrikeminister Anna Lindh, den goda och jakten på mördaren, 

den onda. Här framträder således även den klassiska konflikten mellan gott och ont. I artikeln 

beskrivs hur människor inte kan förstå hur sådant här kan ske och de är utom sig av sorg. 

”Många av Anna Lindhs medarbetare grät öppet när de kom till jobbet” (ibid.). Personifieringen 

är även i den här artikeln tydlig, att hela Sverige sörjer Anna Lindh tyder på att hon är en person 

hela landet kan identifiera sig med. Dock är det mest tydligaste retoriska begreppet, de 

återkommande ”glödande rosorna”. Ett tiotal gånger i texten återkommer dessa glödande rosor 

och de binder samman texten som mest påminner om en saga. Det vill säga en bra fångande 

berättelse, enligt dramaturgins regler. Självklart går det inte att bedöma hur den journalistiska 

diskursen förändrats genom att endast studera en artikel. Dramaturgi förekommer även i andra 

artiklar, men inte lika tydligt som i den refererade ovan. Som tidigare nämnt är det inte sällan som 

de sensationella aspekterna av en nyhet förstärks, på bekostnad av relevans och saklighet. För hur 

relevant eller sakligt är det egentligen att det var en annan tystnad i tunnelbanan eller att 

människor gick runt i tyst samförstånd med varandra?   

10.2.1 ”Personen som dog” 
Ett par dagar efter mordet på statsminister Olof Palme skriver DN om personen som dog, de 

beskriver honom som statsminister, partiledare och fredsmäklare. (Detta exempel finns också 

under den tidigare genusanalysen.) Att Olof Palme även är pappa har vi vid läsningen av denna 

text redan förförståelse om. I och med att vi visste att han hade barn kunde vi leta efter detta i 

texten, men det var inget vi fann, det var frånvarande.  

 

När Dagens Nyheter skriver om mordet på utrikesminister Anna Lindh är det frånvarande 

hennes yrkesroll. Vi hade förförståelse om att Anna Lindh var utrikesminister, detta framgår inte 

tydligt i texterna. I dessa texter är det närvarande hennes roll som mamma och maka, det vill säga 

som kvinna.  
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10.2.2 Att hålla historien vid liv - på bekostnad av etiken?  
Händelser av denna rang är stor och det är ett stort nationellt intresse, vilket medför att 

tidningarna vill sälja så mycket som möjligt. Det gäller att hålla historien vid liv och ”mjölka ur 

det sista” ur historien. Detta kunde märkas vid båda dessa rapporteringar, när de inte hade någon 

ny information kunde journalisterna skriva om egna teorier eller låta välkända människor, 

exempelvis författare, skriva en personlig hyllning.  

 

När det kommer till den etiska aspekten av alla dessa artiklar kan sägas att den stundtals är 

bristande. Båda dessa historier har varit under massiv mediebevakning och allt som funnits att 

skriva om har journalisterna skrivit om. Detta kan dras till kommersialisering, som ovan nämnt 

att hålla historien vid liv och därmed sälja fler tidningar. Jakten på scoop går före den etiska 

aspekten.  

 

Vi anser att vi kan urskönja en viss skillnad i etikfrågan i de båda rapporteringarna. Vi anser att 

det är mer fokus på statsminister Olof Palmes yrkesroll, vilket då ger att privatlivet lämnas delvis 

åt sidan. Familjen Palme uppfattade säkert mediebevakningen som intensiv ändå i den 

situationen. Nyhetsrapporteringen kring mordet på Olof Palme verkar vara mer fokuserad på 

hans yrkesroll som ovan nämnt, jakten på mördaren och kritik mot polisen. Detta kan jämföras 

med rapporteringen kring mordet på utrikesminister Anna Lindh som upplevs som mer 

fokuserad på känslor, personifiering och hennes privatperson. Kritiken mot polisen och jakten på 

mördaren är närvarande men inte i samma grad som 1986. I fallet med Anna Lindh finns ju även 

de många och långa jämförelserna de båda morden emellan.  

 

Dessa skillnader kan ha olika anledningar. Anna Lindh var småbarnsmamma, Olof Palmes barn 

var vuxna. Detta väcker kanske frågan hur Anna Lindhs barn ska klara sig utan sin mamma. När 

små barn finns med i en händelse som denna stiger nyhetsvärdet. Inte för att på något sätt 

bagatellisera mordet på Olof Palme och hans barns stora förlust men ur en journalistisk synvinkel 

har småbarn som mist sin mamma större nyhetsvärde. Detta kanske kan dras till det patriarkala 

samhället där mamma är mamma. Vi anser att även kommersialisering spelar in som vi tidigare 

tagit upp.  

 

Det finns en artikel (DN, Anna Lindhs familj berättar om sorgen, 030917) som tydligt visar på vårt 

resonemang. I artikeln har Dagens Nyheter skrivit om hur Bo Holmberg, gift med Anna Lindh, 

och en av sönerna försöker sätta ord på sin sorg. Den yngste sonen däremot låter hälsa:  

”Jag har lagt mitt brev i mammas kista för jag vill inte att det får stå i tidningen.” 
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Detta väcker ju frågan hur denne lille kille kan vara så medveten om mediebevakningen. På ett 

sätt skjuter journalisterna sig själva i foten, men vi tycker det var intressant att de publicerade det. 

En artikel i denna klass som spelar så mycket på känslor har vi inte hitta om Olof Palmes familj.  

 

En sida som vi inte tagit upp tidigare är rapporteringen om gärningsmannen. Under vår 

tidsavgränsning griper polisen ingen misstänkt gärningsman för mordet på statsminister Olof 

Palme. Men i fallet med utrikesminister Anna Lindh blir en ”misstänkt mördare” gripen den 16 

september (DN, Misstänkte mördaren gripen, 030917). Därefter hängs hans liv ut i tidningarna, allt 

från kärlekshistorier till betyg. Gamla läkare och skollärare uttalar sig om denne person. En 

professor i allmänpsykiatri som varit i kontakt med den misstänkte uttalar sig och rubriken lyder:  

”Jag trodde inte det var han.” (DN, 030918)  

 

Genom att professorn säger att han aldrig kunde tro att det var den misstänkte gärningsmannen 

som utförde dådet, implicerar professorn att den misstänkte är gärningsmannen. Journalisterna 

har slagit fast sin dom. Är det etiskt rätt att hänga ut en människa på detta vis för hela Sverige och 

världen? Vi tycker att detta är bevis för när det går för långt.  

10.2.3 Röd tråd 
Även om någon inte följt rapporteringen från dag ett är det inget som kräver stor ansträngning 

att sätta sig in i historien och fallet, sammanfattningar återkommer ständigt. Ett ofta 

återkommande sätt är att göra en ruta med datum bredvid texten och skriva vad som hänt, dag 

för dag.  

 

En röd tråd genom artiklarna är genusframställningen och hård kritik mot poliskåren. En mer 

övergripande röd tråd är mord och politiker och dessa två begrepp kan också ses som nyckelord 

(Hellspong, 2001).  

 

Tidigare i detta avsnitt skrevs att analysen av texter kan bero på kontext och läsaren. Vi är två 

stycken som jobbat ihop med denna uppsats och vi kan se skillnader mellan oss, vad vi sett och 

vad vi läst in i analysen. Vi har olika förförståelse och förutsättningar och närmar vi oss texten på 

olika sätt (ibid.). 
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11. Slutsats 
När vi väl börjar analysera utifrån de teoretiska perspektiven vi läst in oss på var vi chockade att 

det faktiskt var så stora skillnader. Detta gäller i synnerhet genusperspektivet. Vid ”vanlig” läsning 

av tidningsartiklar är det inget vi reagerat över då det mer har setts som ”så det ska vara” eller 

naturligt, till exempel att i stort sett alla expertkällor är män. Det stod tydligt klart att 

utrikesminister Anna Lindh beskrevs utifrån hennes utseende och roll som privatperson, speciellt 

som mamma. Statsminister Olof Palme var sedd för sin yrkesroll och meriter i karriären. Likt 

andra personer som gått ur tiden summeras deras liv och de framstår som mer eller mindre 

oersättliga.  

 

En artikel vi inte kan släppa är den om Godhetens Apostlar. Olof Palme jämförs med Gustav III, 

Abraham Lincoln, Martin Luther King och Mahatma Ghandi. Han må varit statsminister men att 

jämföra honom med dessa legender känns en aning överdrivet. Här är glorifieringen som störst. 

Anna Lindh däremot blir på sin höjd mammornas mamma genom läsning mellan raderna, fast 

det tydligaste är ändå den förvåning hon väckte. Hon var kvinna, mamma, politiker OCH 

kompetent. Att den ekvationen förbryllade många framgår klart.  

 

När vi arbetade med teoridelen blev vi varse om att stora förändringar har skett inom den 

journalistiska diskursen. Det vi kom fram till och såg i avsnittet om medielogik och dramaturgi 

chockade inte oss, utan var mer väntat. Personifiering, kommersialiseringen och dramaturgin har 

växt fram och är naturliga inslag i dagens journalistik. Tidsperspektivet gör dessa skillnader 

intressanta. Just att det inte finns någon likvärdig händelse på sjutton och ett halvt år. Visst är det 

skönt att det inte händer mer, men ingen händelse i detta mellanrum kan jämföras med dessa 

mord, de är unika och ”isolerade”. Tiden gör utan tvekan en analys ur medielogik och dramaturgi 

aspekt intressant. Den är också nödvändig för att ur ett perspektiv kunna förstå varför 

skillnaderna mellan rapporteringarna är så stora.  

 

Etiken sätts många gånger åt sidan i jakten på scoop. Detta tycker vi är synd. När något av detta 

slag inträffar anser vi att det är av största vikt att respektera anhöriga på båda sidor. Hetsjakten 

går ibland för långt. Detta har vi sett i båda fallen. Det gäller såväl offrets familj som 

gärningsmannens familj. Varför publicera betyg och gamla kärlekshistorier från lekskolan om en 

person som är misstänkt för ett brott, som var fallet med den misstänkte 35-åringen som greps 

för mordet på Anna Lindh. Ingen är dömd innan domen äger laga kraft. När och om denna 

person skulle ha blivit dömd, inte ens då hade det varit lämpligt. Varför ska Sverige veta detta om 
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honom? Detta är exempel på hur saklighet och relevans blir åsidosatta sensationsjournalistiken. 

Vi anser att Anna Lindhs yngste son knäppte hela journalistkåren på näsan på ett bra sätt när han 

hälsar att han inte vill ha sitt brev publicerat.  

 

Vi visste från början att vi hade en del förförståelse. Som vi tidigare nämnt visste vi 

händelseförloppet och stora delar kring vad som hänt vid de båda tillfällena. När vi följde 

rapporteringen kring mordet på utrikesminister Anna Lindh gjorde vi det med andra ögon än de 

vi använt nu för att analysera texterna på djupet. Genom misstankens hermeneutik har vi letat 

efter det dolda och sett efter det som ”inte finns”. Detta har gett oss mer upptäckter i texterna. 

Trots den förförståelse vi hade upplevde vi att texterna förändrades när vi läste dem och närmade 

oss dem.  

 

Vi menar att attityden gentemot polisen från journalisterna men också allmänheten var relativt 

hård under utredningen av mordet på utrikesminister Anna Lindh. Redan från början var polisen 

dömd att misslyckas, hur skulle de kunna klara detta fall när de inte löst det första 

politikermordet, sjutton och ett halvt år tidigare. Nyhetsrapporteringen kring mordet 2003 har en 

stark koppling till händelseförloppet 1986. Hela tiden finns det jämförelser och likheter letas 

fram. Vissa artiklar ämnar mer än andra att göra det andra mordet till en spegling av det första. Vi 

tror att rapporteringen 2003 hade sett annorlunda ut om mordet på statsminister Olof Palme 

klarats upp. Denna kritik mot polisen är en röd tråd genom rapporteringarna av de båda morden.  

 

Detta vi kommit fram till är en analys och tolkning utförd av oss. Trots att vi gjorde olika 

tolkningar kunde vi ändå se gemensamma nämnare över tolkningsgränserna. Vi kunde komma 

fram till att det patriarkala samhället har påverkat rapporteringen, även den förändrade 

journalistiska diskursen, dessa är de två största faktorer som genomsyrat rapporteringen och som 

kunde hittas med olika tolkningsramar.  

 

Vår tolkning av artiklarna ur Dagens Nyheter är färgad av vår förförståelse. Trots alla tolkningar 

och analyser har vi inte kommit fram till något slutgiltigt svar på vår ursprungliga fråga:  

Vem var det som dog?  

 

En man/pappa? En kvinna/mamma? En statsminister? En utrikesminister? En människa?  
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