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1. INLEDNING  

I ett hårdare och tuffare samhälle där regeringar och säkerhetsorganisationer nästan dagligen 

varnar för terroristdåd och andra hot, har befolkningen tvingats vänja sig vid att ständigt leva i 

beredskap på det värsta. Tidningarna är inte sena att följa med vågen och levererar löpsedlar 

som med stora bokstäver formligen skriker ut information om olika risker, allt för att sälja så 

många lösnummer som möjligt. Då människor ofta inte har någon egen erfarenhet eller 

kunskap om risker och hot tar de sina kunskaper och uppfattningar om dessa ifrån den 

informationskälla de har att tillgå och denna är ofta just tidningarna. Om detta skriver Beck i 

sin bok Risksamhället - på väg mot en annan modernitet1. 

   I denna uppsats vill vi närmre undersöka det rådande samhällsläget och hur det avspeglas i 

media, genom en analys av två större svenska mediehändelser - morden på dåvarande 

statsminister Olof Palme och dåvarande utrikesminister Anna Lindh. Det artikelmaterial vi 

kommer att analysera hämtas från Expressen och Aftonbladet. 

   Då teorier hävdar att samhällsläget hårdnat under de senaste decennierna, är vi övertygade 

om att man på något sätt även kan avläsa detta i rapporteringen av de två dåden, då det skiljer 

17 år mellan morden. Vi vill undersöka detta för att kunna, om möjligt, påvisa hur 

medierapporteringen påverkats av det rådande samhällsläget och de hotbilder som nu finns.  

   Vi tror även att vi genom att jämföra rapporteringen av morden kan se om vi människor 

blivit mer vana vid dåd av denna grad och därför inte längre visar samma grad av chock som 

vid det första dådet på Olof Palme. Vi tror att detta kan komma att synas i de nyhetstexter som 

vi kommer att analysera. För att påvisa detta kommer vi att använda oss utav diskursanalys 

och undersöka ett antal artiklar om dessa båda fall. 

  Det finns flera forskare som undersökt hur samhället har hårdnat och förändrats och som 

presenterar teorier om att vi nu lever i ett så kallat ”risksamhälle”. Bland dessa återfinns ovan 

nämnda Beck. Även Furedi tar upp denna utveckling i sin bok Culture of Fear där han skriver 

att media hjälper till att skapa risker genom att skriva om tänkbara risker och hot innan det har 

inträffat någon reell fara. Dessa ”skrämselartiklar” gör att läsarna, vilka ofta är okunniga i 

ämnet, upplever mer eller mindre skräck inför en fara som i många fall bara är hypotetisk.2   

   I och med denna forskning om hur media bidrar till att skapa ett samhälle fullt av risker och 

faror, vill vi med hjälp av artiklar om morden på Palme och Lindh undersöka om man kan se 

någon påverkan av dessa teorier i rapporteringen. Om dessa teorier stämmer borde det finnas 

                                                 
1 Beck (1998). 
2 Furedi (2002). 
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en skillnad i sätten man har rapporterat om de båda morden på. I fallet med Lindh borde då 

artiklarna vara mer färgade av medvetenhet om risksamhället.  

      Sverige har i många år levt i fred och varit förskonat mot större katastrofer och terrordåd. 

Många svenskar har levt i tron att sådant händer bara på andra ställen och inte här i vår lilla 

demokratiska del av världen.   

   Men det gjorde det ändå. En februarikväll 1986 sköts vår dåvarande statsminister Olof 

Palme till döds, och 17 år senare, 2003, knivhöggs utrikesminister Anna Lindh så illa att hon 

avled av de skador hon åsamkats. Dessa två händelser kommer Sverige att minnas länge.  

   Innan terrorist attackerna i USA 11 september 2001 trodde nog många att vi var ganska 

säkra men efter det oförglömliga datumet har folk blivit alltmer medveten om vad hat, ondska 

och orättvisa kan förmå människor att göra mot varandra. Vi svenskar trodde aldrig att hatet 

skulle drabba något så nära och folkkärt som våra egna folkvalda regeringspersoner. 

   Hur detta kunde hända inte bara en gång utan två gånger är det svårt att svara på.  

1.1 Bakgrund till analysfallen 

Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme sköts ner bakifrån på Sveavägen i centrala 

Stockholm klockan 23.21 fredagen den 28 februari 1986. En ännu okänd man sköt honom på 

cirka 30 centimeters avstånd. Kulan träffade statsministern illa och skadade både ryggraden 

och pulsådern och han var troligtvis död redan när han föll till marken. Klockan 00.27 gick ett 

meddelande ut från TT om att statsministern var skjuten och hade avlidit. Mordet på Olof 

Palme är ännu i dag inte uppklarat, en mängd teorier om vem som mördade statsministern har 

florerat i media och ett antal böcker har skrivits om mordet. Detta var det första mordet på en 

högt uppsatt politiker i Sverige och det fick och får fortfarande stor uppmärksamhet i media.3  

   Utrikesminister Anna Lindh knivhöggs inne på varuhuset NK i centrala Stockholm 

onsdagen den 10 september 2003 klockan 16.13. Bara några minuter senare sändes nyheten ut 

i radio samtidigt som ambulans och polis anlände till platsen. Lindh fördes till Karolinska 

sjukhuset där man opererade henne, skadorna var dock för omfattande och hon avled på 

morgonen den 11 september klockan 05.29. Den 24 september greps gärningsmannen Mijailo 

Mihailovic och han dömdes den 23 mars 2004, för mordet på Lindh av både Stockholms 

tingsrätt och Svea Hovrätt.4  

                                                 
3 Holmér (1988). 
4 Larsson (2004). 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall hur de teorier vi tar upp om 

risksamhället avspeglar sig i kvällstidningarnas rapportering från två politikermord i Sverige. 

De två fall vi valt att undersöka är morden på dåvarande statsminister Olof Palme och 

dåvarande utrikesminister Anna Lindh. De frågeställningar vi vill besvara är:   

• Vilka skillnader gällande hot och risker finns i kvällspressens nyhetsrapportering av 

Palme-mordet och Lindh-mordet? 

• Hur har Aftonbladet och Expressen rapporterat om morden under de två första dagarna 

efter respektive dåd? 

• Kan man se en synbar koppling till teorierna om risksamhällets i de analysresultat vi 

får fram och vilka är i så fall dessa? 

• Finns det några kopplingar till det rådande samhällsläget i medierapporteringen av 

Palme-mordet och Lindh-mordet? 

1.3 Begreppsdefinition till teorikapitlet 

Då vi i uppsatsens teorikapitel ämnar ta upp begreppet ”risksamhället”, ett begrepp myntat av 

Ulrich Beck, ska vi här kort ge en inblick i vad han menar med begreppet. Beck hävdar att 

människorna i det moderna samhället skapar olika former av risker. Det moderna samhället 

har också tagit sig bortom det klassiska industrisamhället och nu tagit klivet in i 

”risksamhället”. Det har nu blivit, till skillnad mot 1800-talet och första hälften av 1900-talet, 

omöjligt att försöka begränsa risker till specifika grupper eller områden. Samhället har i och 

med det nya och moderna ”risksamhället” också fått mer och mer globala risker som är 

klassoberoende, menar Beck och tar som exempel upp förtunningen av ozonlagret och 

terroristangrepp. Dessa kallar han för sociala hot och menar att deras kulturella och politiska 

kapacitet bara är en del av ”risksamhället”.5 

   Frank Furedi, som vi också tar upp i teorikapitlet, ger sin definition av vad ordet risk 

innebär. För honom handlar det om olika former av hot som antingen kan orsaka materiell 

skada eller personskada. Han menar även att det finns faror i form av giftavfall och orkaner 

men också i form av mer vardagliga saker som nötter, bilar och tamponger. Rapporter om att 

det är farligt att jogga eller att resa får oss människor att hela tiden känna viss rädsla och oro. 

Furedi menar också att själva riskbegreppet i sig ändrar innebörd allt för ofta och det är därför 

                                                 
5 Beck (1998). 
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viktigt att sätta faror och risker i sin rätta kontext för att förstå dess innebörd. Alla risker är 

baserade på en blandning av verklighet och vad som skulle kunna hända, menar Furedi.6 

1.4 Disposition 

I kapitel 1 tar vi upp vad uppsatsen ska handla om samt bakgrund till analysmaterialet och 

uppsatsens syfte och frågeställningar, här finns även en kort begreppsdefinition.  

   Kapitel 2, tidigare forskning, redovisar vi en rapport skriven av Gert Z Nordström där han 

behandlar och jämför Expressen och Aftonbladets rapportering av terroristdådet den 11 

september, 2001 i USA.  

   I kapitel 3 tar vi först upp begreppet ”risksamhället” sedan följer en del om hur rädsla nu 

blivit en del av vår kultur. Material och metod-avsnittet, kapitel 4, tar upp avgränsningar, 

presentation av materialet och en presentation av metoden samt problematik i samband med 

metoden.  

   I kapitel 5 kommer vi att redovisa de resultat vi fått, samt analysen av dessa. Kapitel 6, 

diskussion och slutsats ägnas åt att besvara frågeställningar och att knyta samman resultaten 

med teorin. Sist kommer en kortare sammanfattning i kapitel 7. 

 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I vårt sökande efter tidigare forskning eller publicerat material med anknytning till det ämne 

denna uppsats tar upp, fann vi en rapport från Styrelsen för psykologiskt försvar skriven av 

Gert Z Nordström. I rapporten gör han en jämförelse mellan Aftonbladets och Expressens 

rapporteringar av terrordåden den 11 september, 2001. Hans iakttagelser av hur de båda 

kvällstidningarna gick till väga har vi funnit både intressanta och relevanta i förhållande till 

vår egen uppsats. Varför denna rapport känns relevant är för att den, i likhet med oss jämför 

hur Expressen och Aftonbladet skriver om en stor händelse med anknytning till de hot och 

risker som finns i samhället 

2.1 Terrorkriget i kvällspressen 

I Nordströms rapport Terrorkriget i kvällspressen, tar han upp hur Aftonbladet och Expressen 

gick till väga i sina respektive rapporteringar av terroristattackerna i USA den 11 september, 

2001. Det inträffade hade en stor inverkan på svenska nyhetsmedier, så stor att många 

tidningar valde att omforma sin standardstruktur i tidningen för att helt lägga fokus på det 

                                                 
6 Furedi (2002). 
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inträffade. Så gjorde bland andra Aftonbladet och Expressen. Aftonbladet valde att ta bort 

samtliga av sina annonser från första sidan för att lämna plats åt världsnyheten och gav 

dessutom ut en extraupplaga på 20.000 exemplar. Expressen valde att låta alla sidor utom fyra 

ägnas åt att rapportera om terrordådet.7  

   Aftonbladets förstasida den 12 september bestod av rubriken ”Världen håller andan”. Sidan 

innehöll inga bilder men gav ändå en dramatisk uppsyn tack vare de feta bokstäverna och 

avsaknaden av de vanligtvis kringliggande annonserna. Expressen valde däremot ett annat sätt 

att utforma sin förstasida med en heltäckande bild av vad som var återstoden av de raserade 

tvillingtornen. Som rubrik hade man skrivit: ”World Trade Center 11 september 2001”. På 

sista sidan publicerades en bild från dagen innan, då byggnaderna fortfarande stod upprätt och 

oförstörda, med underrubriken ”World Trade Center 10 september”. Detta kallas för diakron 

polarisering, menar Nordström och innebär att man spelar ut två bilder mot varandra och 

jämför dessa med tid, med anda ord en före- och efterbild. Det hela utgjorde en så kallad 

förtätning och Expressen ställde på så vis det inträffade på sin spets. Man ville här inte 

överdramatisera det som skett utan snarare skapa en bild av hur lätt något kan totalförstöras, 

genom användandet av bilder som talar sitt tydliga språk, menar Nordström.8  

   Varför valde då Expressen och Aftonbladet att skildra händelsen på så olika sätt på sina 

respektive förstasidor?, ställer sig Nordström. När Aftonbladet valde att beskriva en ny värld 

efter det inträffade och vilka konsekvenser som detta får, la Expressen upp det hela som en 

förfärlig och chockartad katastrof som utgjorde ett hot mot demokratin: ”Världen kommer 

aldrig att bli sig lik”.9  

   Nordström hävdar också att de båda tidningarna ser någorlunda likvärdiga ut inuti, men 

betonar även att skillnaden i valet av förstasidans utformning mycket väl kan vara tillfällig 

och att det inte i första hand var hans avsikt att analysera de skillnader i nyhetsförmedlingen 

som finns. Han menar istället att han ville fokusera på vilka likheter som fanns retoriskt sätt 

och genom tidningarnas val av iscensättning. Aftonbladet använde sig av fler laddade 

iscensättningar än Expressen och tycktes även prioritera dem annorlunda genom att sätta dem 

tidigt i tidningen. Här speglades också tidningarnas val av uppmaning till sina läsare då 

Aftonbladet uttryckte sig: ”Med oss är du på plats”, medan Expressen valde: ”Med oss 

reflekterar du”.10   

                                                 
7 Nordström (2002). 
8 Ibid.. 
9 Ibid., s. 17. 
10 Ibid. 
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   Publiceringen av fotografiska bilder, som är unikt för just tidningsmediet, gjorde att läsaren 

förmedlades ett ögonblick, ett ”fryst nu” och även ett ”fryst då”11. Man gavs två 

tidsperspektiv att betrakta då vi läts förstå vad som utspelades just när bilden togs men också 

vad som hände sen. Att endast beskåda de bilder som publicerats, vilket blir fallet för en 

läsare som endast bläddrar igenom tidningen utan att ta del av den skrivna texten, ger en 

enbart dramatiskt iscensättning. Det är helheten i tidningen med skriven text tillsammans med 

bilderna som istället eftertrycker en mer berättande iscensättning, skriver Nordström.12 

   Den så kallade lyriska eller stämningsfullt berättande iscensättningen återfanns i både 

Expressen och Aftonbladet i numren från den 12 september. Expressen skapade en egen lyrisk 

iscensättning genom att ta upp det svenska sorgearbetet med rapportering från Storkyrkan i 

Stockholm där ljus tänts för de amerikanska offren. Artikeln lydde under rubriken: ”Trösten 

söks i kyrkorna”.13 Aftonbladet valde istället att visa upp en stor bild av en ensam man som 

befann sig mitt ibland ruinerna kring vad som var World Trade Center. En bild på president 

George W Bush uppe i hörnet hänvisar till bildens rubrik: ”God Bless America”14 som också 

var presidentens ord från Ovala rummet och något av en vanlig fras i USA. Båda dessa episka 

iscensättningar speglar en viss eftertanke åt det som inträffat dagen innan. Denna 

iscensättning var även den som användes mest frekvent i både Expressen och Aftonbladet. I 

och med att tidsavståndet hela tiden ökade från det att planen flugit in i skyskraporna till det 

att vi fick uppgifterna, och det faktum att TV-bolagen kunde vara på plats och sända direkt, 

gjorde att trycket på tidningarna ökade att istället ta upp orsak och verkan och försöka gå till 

botten med det inträffade genom analyser och kommentarer. Läsarna ville ha svar på en rad 

frågor om hur och varför och vad som hade kunnat göras för att förhindra det hela och så 

vidare. Här gjorde både Aftonbladet och Expressen allt i sin makt för att mätta läsarna och ge 

svar. Tidningarna tog här fram och skapade karaktärer och ställde det onda mot det goda, 

menar Nordström avslutningsvis.15 

  

 

                                                 
11 Nordström. (2002), s. 20. 
12 Ibid. 
13 Ibid., s. 22. 
14 Ibid., s. 23. 
15 Ibid. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Risksamhället 

Idag pratas det om andra riskfaktorer och andra hotbilder än för 20 år sen. Samhällsteoretiker 

menar att vi människor lever i ett så kallat ”risksamhälle” där mycket baseras på tolkningar 

och teorier om vad som kan komma att hända i framtiden. Detta för att mänskligheten ska 

kunna vara föreberedda på nästan vad som helst.16  

  Eriksson, Johansson och Larsson menar att det finns två stridande syner på hur människor 

upplever risker i samhället och vilken kunskap om dessa som innehas. Dels menar de att 

mänskligheten idag faktiskt är mycket medvetna om vad som sker i det egna samhället och i 

världen när det kommer till risker, tack vare den information som matas ut av olika 

riskuppskattare. Men de menar även att det finns riskforskning som talar för att vi människor 

inte alls är särskilt intresserade av att ta in information utifrån om de eventuella risker och 

faror som finns, utan att det är först när en större katastrof infinner sig som människor 

reagerar och blir medvetna om de hot som existerar. Det är bristen på egna upplevelser av en 

terrorattack eller naturkatastrof som gör att människor ofta tvingas förlita sig på de 

samhällsorgan som har till uppgift att förse dem med relevant information. Men många 

gånger är det ofta så att informationen om de aktuella riskerna kommer från media därigenom 

även uppfattningen om vilka risker som förekommer.17 Detta innebär enligt Jarlsbro i sin tur 

att sättet media uppmärksammar en händelse på, har en omfattande betydelse för hur 

invånarna uppfattar risken. Vissa risker trappas upp för att sedan snabbt avklinga i intresse, 

medan andra hålls vid liv under längre perioder. Dessa kan även återkomma i media efter att 

de varit bortglömda.18  

   Då det finns ett begränsat intresse för att läsa om risker, hot och kriser är det bara en del av 

dessa som uppmärksammas och de som får störst uppmärksamhet är sådana som på något 

avsevärt sätt avviker från det normala. Det som betecknas som kriser är nästan alltid händelser 

konstruerade av pressen och handlar i de flesta fall om politiska eller myndigheters 

misslyckanden, samt konsekvenserna av detta och oftast är man ute efter att ge någon specifik 

person eller myndighet rollen som ansvarig för den omskrivna krisen. Medias sätt att skriva 

om dessa händelser och göra om dem till så kallade kriser, avspeglar sig i vad invånarna och 

läsarna får för uppfattning om det rådande läget i samhället.19  

                                                 
16 Eriksson, Johansson och Larsson (2004). 
17 Ibid. 
18 Jarlbro (2004). 
19 Ibid. 
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   Även om världen under de senaste decennierna upplevt den ena terroristattacken efter den 

andra, som dåden i USA den 11 september 2001 eller bombningen i tunnelbanan i London 

2005, tycks vi svenskar ändå känna oss tämligen trygga och säkra enligt genomförda 

förtroendestudier. Befolkningen hyser en stor tillit till dem som ska varna och skydda oss ifall 

något skulle hända, menar Eriksson, Johansson och Larsson. Men till skillnad mot Sverige 

tycks delar av befolkningen i USA leva med en rädsla för vad som kan komma att hända. 

Amerikanska studier visar att konstant uppmaning till försiktighet och upprepad utmatning av 

våld och terrorismrapporter i media, leder till att människor anser sig leva med en konstant 

rädsla, som på kort sikt kan leda till att de exempelvis inte vågar flyga på grund av rädsla för 

flygkapningar.20 

   När det talas om forskning inom risksamhället finns det två olika perspektiv, dels det 

objektivistiska, dels det socialkonstruktivistiska. Inom det objektivistiska talar man om ett 

mer naturvetenskapligt tänkande och man inriktar sig på kalkylerbara risker och sannolikheten 

för att dessa ska inträffa. I det socialkonstruktivistiska perspektivet kopplas risker i stället till 

det sätt dessa presenteras på, och man anser att om en risk är okänd existerar den inte.21 

Bakom detta ställer sig bland andra Beck, han menar att så länge en risk inte är vetenskapligt 

erkänd finns den heller inte i verkligheten. Den existerar alltså inte juridiskt eller medicinskt 

och därför finns det inget som skyddar oss mot den. Men vad som kan kallas för en risk och 

vad som inte är det har blivit en allt större gråzon och just detta kan i många fall leda till att en 

mörkläggning av risker görs från vetenskapliga auktoriteters sida, då dessa inte vill oroa i 

onödan. Riskmedvetenhet är ingen kunskap för lekmän utan bottnar helt i vetenskapen. För att 

allmänheten ska uppfatta något som just en risk krävs att det görs vissa orsakssamband mellan 

sakligt, tidligt och rumsligt, menar Beck. Det svåra med att göra dessa bedömningar är att 

befolkningen här inte kan utgå från en erfarenhetsbaserad kunskap, utan måste plocka fram 

den allmänna kunskapen som är förankrad i inpräntad information. Med andra ord, Beck 

menar att riskmedvetenhet innebär att vi måste agera utifrån vår ickeerfarenhet istället för 

utifrån våra egna upplevda erfarenheter. Det har alltså kommit till att mänskligheten inte 

längre tycks kunna hävda att de vet något om risker. I alla fall inte så länge som orden ”att 

veta” är synonyma med att ha upplevt det man åsyftar.22 

   Men risker är något som alltid har funnits på olika plan i alla tider, menar Beck, och tar som 

exempel upp äventyraren och upptäckaren Christofer Columbus som på sin tid naturligtvis var 

                                                 
20 Eriksson, Johansson och Larsson (2004). 
21 Jarlbro (2004). 
22 Beck (1998). 
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tvungen att kalkylera och göra olika riskbedömningar, innan han gav sig iväg för att upptäcka 

”Indien”. Men då gällde det personliga risker och det var långt ifrån tal om globala hot i form 

av radioaktivt avfall eller liknande som hotade förinta mänskligheten. På den tiden handlade 

risk om mod och äventyr och vad som väntade runt hörnet. I dagsläget har samhället en helt 

annan inställning till risk och ordet nämns ihop med bland annat terrorism. Beck gör 

ytterligare en intressant jämförelse när han menar att på 1800-talet var risker snarare något 

som att människor dagligen utsatte sig för den dödliga smutsen i städerna och den bristande 

hygienen, faror och risker som bokstavligen stack i näsan. Dagens risker är istället inte alltid 

förnimbara utan kan ha formen av kemiska och fysiska formler, menar Beck.23  

3.2 Rädsla – en del av vår kultur 

En annan syn på hur risker och rädsla blivit en naturlig del av samhället tas upp i Furedis 

Culture of Fear där han menar att den förut så distinkt markerade linjen mellan science fiction 

och verklighet nu har tunnats ut betydligt. Nu mer än någonsin får vi höra om asteroider som 

hotar jorden, eller om dödliga virus i form av fågelinfluensan och liknande som hotar vår 

existens. Och om det inte görs något snart kommer mänskligheten att utplånas av den hotande 

växthuseffekten. Den klassiska frasen ”slutet är nära” som så många gånger förr prytt 

plakaten hos religiösa fanatiker har nu blivit den reella sanning mänskligheten måste leva med 

– vad som helst kan hända, när som helst, menar Furedi.24  

   Experterna håller inte enbart längre på med att studera själva riskerna utan måste även 

kunna tänka steget framåt genom framtagandet av riskteorier, och eftersom teorier i princip 

kan omfatta vad som helst finns det en uppsjö av olika teser om händelser som i praktiken 

skulle kunna inträffa, menar Furedi. Som exempel lyfter han fram de två första månaderna av 

år 2001. Då handlade det bland annat om faran med långdistansflygningar, hormonmatat kött 

och fläsk och användandet av mobiltelefoner. I inget av dessa fall hade något dödsfall eller 

skadliga symtom konstaterats men genom att presentera dessa hypoteser skapades 

fantasiskenande skräckscenarios hos den okunnige människan.25 

      Furedi hävdar att i och med att vi lever i en kultur där rädsla har blivit en allt större del 

och så pass vanligt förekommande att den blivit norm, speglas detta även genom vårt språk. I 

en undersökning av användandet av frasen ”at risk” i en engelsk dagstidning såg man att 

användandet ökat nio gånger från 2037 förekomster år 1994 till 18003 förekomster år 2000. 

Det blir allt vanligare att se saker ur en risksynpunkt, till och med att vara kär anses som en 
                                                 
23 Beck (1998). 
24 Furedi (2002). 
25 Ibid. 



 12 

risk, enligt amerikanska akademiker. Detta då det allt för ofta leder till att collegestudenter 

gör dåraktiga och farliga saker i kärlekens namn. På detta vis fortsätter mänskligheten att 

själva reproducera den rädsla de går omkring och upplever för allting.26 

   Furedi tar även upp sin teori om att det inte kommer att dröja länge innan man kommer att 

förbjuda något så vanligt som handskakning mellan människor för att förhindra smitta av 

olika slag. Furedi menar att denna rädsla för allt och alla även påverkar vår rädsla inför vad 

som ska komma att hända i framtiden.27 

   Vidare nämner han författaren John Leslie som i sin bok The End of the World: The Science 

and Ethics of Human Extinction tar upp en lista på vad han anser är de sju mest farliga 

riskerna som skulle kunna inträffa och därmed utplåna mänskligheten. Bland dessa listas 

bland annat kärnvapenkrig och ozonlagrets förstörelse. Även om Furedi kan tycka att Leslie 

är lite väl excentrisk i sina teorier hävdar han ändå att vi tyvärr kanske har kommit till den 

punkt då detta kan komma att bli vår verklighet. Vi tycks även fascineras – samtidigt som vi 

skräms – av tanken på exempelvis epidemier, och skönlitterära böcker som tagit upp ämnet 

har blivit bästsäljare över hela världen. Aldrig, menar Furedi, har ordet epidemi kunnat 

associeras till så många olika företeelser som nu.28 

   Vidare tar han upp en intressant kampanj från 1988 i England under namnet Stranger 

Danger där syftet var att uppmärksamma föräldrar och deras barn på faran med att prata med 

främlingar. Man menade att föräldrar som inte skjutsade eller på annat sätt såg till att sina 

barn kom fram ordentligt till skolan utsatte dem för en risk.  

We have created a world for our children in which safety is promoted through 

fear. The message of campaigns such as “One false move and you’re dead” is 

one of deference to the source of the danger. That such a world can be 

advertised without apparent embarrassment by those responsible for the safety 

of children, and without provoking public outrage, is a measure of how far the 

unacceptable has become accepted.29  

Furedi menar att samhället nu mer och mer använder sig av skrämseltaktik och 

propagandaliknande manipulering för att få igenom något som är bra. Det är ett förhållandevis 

lågt pris människor måste vara beredda att betala för att få fram ett viktigt meddelande till 

allmänheten i dagens samhälle, där rädsla tycks ha blivit en del av den västerländska kulturen, 

menar han.30    

                                                 
26 Furedi. (2002). 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid.  s. 25. 
30 Ibid. 



 13 

 

4. MATERIAL OCH METOD 

4.1 Material och avgränsningar  

I vår analys har vi valt att undersöka artiklar ur tidningarna Expressen och Aftonbladet då det 

är dessa två, som är landets ledande så kallade kvällstidningar på rikstäckande nivå. Varför vi 

valde just kvällstidningar är att vi ville ha två tidningar som är beroende av 

lösnummerförsäljning och därför kanske mer använder sig av sensationsinriktade texter. Även 

om både Expressen och Aftonbladet idag har gått från att vara ”rena” kvällstidningar till att nu 

finnas tillgängliga redan på morgonen, kännetecknas de genom sin sensationsinriktning 

fortfarande som kvällstidningar. 

   När vi valde analysfall för uppsatsen visste vi att det skrivits spaltmeter om dessa båda i 

tidningarna men vi var inte medvetna om att omfånget var så pass stort. När vi gjort en första 

gallring hade vi närmare 60 artiklar och gjorde därför ytterligare en gallring för att få ett 

material av hanterlig storlek, vilket resulterade i 24 artiklar.  

   Gällande den sista gallringen av tidningsmaterialet valde vi att undersöka artiklar som är 

direkt inriktade på dåden och därför valdes de artiklar som tar upp personerna Anna Lindh 

och Olof Palme i så kallade minnesporträtt bort. Vi har även valt bort alla artiklar med 

biografisk karaktär. Detta då det inte är personerna i sig vi är intresserade av i denna uppsats, 

utan hur morden har beskrivits och rapporterats om i förhållande till den bild av samhället 

som presenteras i teorikapitlet. Vi har därför tagit med artiklar som tar upp diskussionen kring 

avsaknaden av livvaktsskydd vid båda morden och polisens misstag samt arbete i sökandet 

efter gärningsmännen. Vi har även undersökt artiklar där journalister från både Expressen och 

Aftonbladet skriver om sina åsikter kring det som har hänt och hur det påverkat samhället och 

demokratin. Även artiklar där dåden satts i en nationell eller internationell kontext har tagits 

med. Vi valde artiklar från de två första dagarna efter respektive dåd då vi ville ha de första 

journalistiska reaktionerna och rapporterna.  

   Slutligen har vi i vår analys av mordet på Olof Palme och Anna Lindh valt att inte studera 

rapporteringen av dessa ur ett genusperspektiv, utan att endast se dessa individer som två högt 

uppsatta politiker i Sveriges regering. Vi ämnar heller inte göra någon skillnad på titlarna 

statsminister och utrikesminister. 

   Vårt material består alltså av tidningsartiklar från Expressen och Aftonbladet. Vi har valt tre 

artiklar per dag, person och tidning. De artiklar vi valt att undersöka är publicerade 1-2 mars 
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1986 samt 11-12 september 2003, vilket representerar de två följande dagarna efter att 

respektive mord skett.  

   Från Expressen är artiklarna om Olof Palme följande: 

Artikel 1, dag 1: ”Palme mördad”, förstasidan, 1 mars, 1986. 

Artikel 2, dag 1: ”Lisbet polisens viktigaste vittne”, sidan 7, 1 mars, 1986. 

Artikel 3, dag 1: ”Därför lämnades Palme obevakad”, sidan 15, 1 mars 1986. 

Artikel 1, dag 2: ”Folkets hyllning”, förstasidan, 2 mars, 1986. 

Artikel 2, dag 2: ”Nynazister hörs i mördarjakten”, sidan 14, 2 mars, 1986. 

Artikel 3, dag 2: ”Härifrån dirigeras hela Sveriges polis”, sidan 15, 2 mars, 1986. 

   Från Expressen om Anna Lindh: 

Artikel 1, dag 1: ”Anna Lindh död”, förstasidan, 11 september, 2003. 

Artikel 2, dag 1: ”Palme och Lindh offer för samma våld”, sidan 4, 11 september, 2003. 

Artikel 3, dag 1: ”Polisen letade i city i morse”, sidan 24-25, 11 september, 2003. 

Artikel 1, dag 2: ”Nya spår i dag: våldsmän jagas för mordet” förstasida 12 september, 2003. 

Artikel 2, dag 2: ”Livvakterna rädda”, sidan 22, 12 september, 2003. 

Artikel 3, dag 2: ”Detta är en ensam galnings verk”, sidan 12, 12 september, 2003. 

   Från Aftonbladet om Olof Palme: 

Artikel 1, dag 1: ”Palme mördad – två män gripna tidigt i morse”, förstasidan, 1 mars, 1986. 

Artikel 2, dag 1: ”Sveriges gränser spärrade i morse”, sidan 12, 1 mars, 1986. 

Artikel 3, dag 1: ”Han ville ge alla en chans att prata”, sidan 14, 1 mars, 1986. 

Artikel 1, dag 2: ”Sorgen”, förstasidan, 2 mars, 1986. 

Artikel 2, dag 2: ”Varför skyddade inte Säpo Palme?”, sidan 12, 2 mars, 1986. 

Artikel 3, dag 2: ”Mor d på kända politiker”, sidan 16, 2 mars, 1986. 

   Från Aftonbladet om Anna Lindh: 

Artikel 1, dag 1: ”Anna Lindh död i morse”, förstasidan, 11 september, 2001.   

Artikel 2, dag 1: ”Sorgen är outsäglig”, sidan 2, 11 september, 2001. 

Artikel 3, dag 1: ”Hur kunde ni låta detta ske, sidan 26-27, 11 september, 2001. 

Artikel 1, dag 2: ”Kända våldsmän jagas för mordet på Anna Lindh”, förstasidan, 12 

september, 2001. 

Artikel 2, dag 2: ”Dags att omvärdera synen på samhället”, sidan 23, 12 september, 2001. 

Artikel 3, dag 2: ”Samma missar – en gång till”, sidan 24-25, 12 september, 2001. 
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4.2 Metod för tolkning och analys 

Vår valda analysmetod är en diskursanalys, den kan sammanfattas som att vara en ”kvalitativ 

och textorienterad analysmetod”31. Därför lämpar sig diskursanalys bra till vårt ändamål då 

man främst använder sig av metoden när man vill studera exempelvis nyhetstexter och andra 

medieorienterade texter, där man söker efter något bakomliggande, en handling, och inte bara 

ser materialet som en text.32 Vi vill i vår analys försöka se på vilket sätt den aktuella 

verkligheten, i och med morden, gör sig till känna och speglas i nyhetstexterna   Inom 

diskursanalys finns ett antal verktyg att använda sig av för att lättare kunna peka på det i 

texten som kan vara intressant att lyfta fram och studera. I vår analys har vi valt att använda 

oss av makroperspektivets två strukturer, det vill säga den tematiska och den schematiska. 

Men vi kommer även att studera stil som är en del inom mikrostrukturen.33 

   I makroperspektivets tematiska struktur analyserar man den hierarkiska ordningen i texten, 

det vill säga vad som kommer först i rubrik och ingress. Detta är det viktigaste i texten och 

speglar ofta den rådande verklighetsuppfattningen. Ju mindre viktigt något är i texten, desto 

längre ner hamnar det. Detta kan exempelvis vara en sekundär händelse som är av relevans 

för huvudhändelsen men som ändå skulle kunna strykas vid platsbrist. Här vill vi alltså 

undersöka vilken journalistisk fördelning som gjorts med texten gällande huvudhändelse och 

sekundära händelser.34 

   Den schematiska strukturen innefattar att studera hur den aktuella veklighet som tas upp i 

texten återges enligt det journalistiska sättet att berätta. Man ser här på hur en eventuell 

historisk bakgrund framställer berättelsen i förhållande till tidigare rapporterad information. 

Vilken plats som ges åt kommentarer från utomstående och på vilket sätt journalisten själv 

syns i texten, är andra saker som är viktiga.35  

   Vi kommer även i analysen av nyhetstexterna att se dessa som en form av diskurs för att 

kunna sätta dessa i sin egen kontext och kunna se texten för vad den är och vad det är som gör 

att den blivit just på det sättet. Begreppet diskurs kan preciseras genom en mängd olika 

betydelser och tolkningar där diskursanalytiker som Fairclough enligt Winther Jørgensen och 

Phillips bland annat ser på diskurs som en grundläggande social praktik som hjälper till att 

reproducera vetskap, identiteter och de samhällsrelationer som finns – även maktrelationer. 

Diskurs utgör även en del av den sociala värld vi lever i men bildas även av andra sociala 

                                                 
31 Berglez (2000), s. 194. 
32 Ibid. 
33 Van Dijk (1988). 
34 Berglez (2000). 
35 Ibid. 
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tillämpningar. Diskurs har även ett så kallat dialektiskt förhållande gentemot övriga sociala 

dimensioner och strukturer och dessa sociala strukturer innehåller både diskursiva och icke-

diskursiva inslag. Vidare hjälper inte bara diskurs till att utforma olika samhällsstrukturer, 

utan speglar även dessa. Inom diskursanalys kan man även se på diskurs som en viss typ av 

handling där människor kan inverka på samhället.36  

   Vi kommer dels följa dessa tankebanor kring diskurs när vi undersöker vårt analysmaterial 

men vi kommer även att se diskurs som en form av utmärkande samtal där man använder sig 

av ett eget språk: ”Att uppfatta nyheter som diskurs innebär att man uppmärksammar det 

faktum att nyheter utgör ett särskilt sätt att använda språket”37. 

   Det är också viktigt att sätta texten i en samhällskontext. Det finns antagligen en rad olika 

kulturella, sociala och politiska orsaker som färgat texten, och det måste man vara väl 

medveten om när man utför en diskursanalys av det här slaget: ”Nyhetstexten produceras och 

finns till i ett samhälle, och det är samhället, med allt vad detta stora abstrakta begrepp kan 

tänkas rymma, som utgör textens orsak”38. Men man måste även komma ihåg att media 

påverkar samhället lika mycket som samhället påverkar medierna och detta bör även speglas i 

analysen.39 

   Begreppet ideologi är även det återkommande inom diskursanalys och även här finns en rad 

olika definitioner. Berglez tar upp Zizek som i sin tur menar att ideologi kan definieras i tre 

steg: för det första är ideologi ett sammansatt spektra av olika idéer som gemensamt bygger 

en uppfattning om något. För det andra finns en materialistisk aspekt av begreppet då han 

menar att det måste finnas institutioner som upprätthåller den rådande ideologin. För det 

tredje menar han att ideologi ska ses som något som alltid finns närvarande i alla olika former 

av sociala konstellationer och på så vis hålls levande och praktiseras.40  

   Ideologier skapas i samhället som vi lever i där det även finns en form av dominansrelation 

som bygger på bland annat klass och kön.41 Men ideologier är även en form av process som 

produceras och reproduceras på olika plan – ofta omedvetet. Det vi kommer att fokusera på i 

analysen av nyhetstexterna, är hur ideologierna reproduceras genom bland annat språket.42  

  Slutligen tolkas stilen på texten. Är texten formulerad på ett visst sätt och hade den i så fall 

kunnat skrivas på ett annat sätt eller med en annan vinkel? Man studerar även ordval från 

                                                 
36 Winther Jørgensen och Phillips (2000). 
37 Berglez (2000), s. 201. 
38 Ibid.  s. 196. 
39 Ibid.  
40 Ibid.  
41 Winther Jørgensen och Phillips (2000). 
42 Berglez (2000). 
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både journalisten och från de som kommer till tals genom pratminus. Ett ord som har en viss 

positiv klang inom ett sammanhang kan få en helt negativ innebörd i ett annat.43  

   Sammanfattningsvis kommer vi i vår analys av nyhetsartiklarna att studera makronivån i 

form av tematisk och schematisk struktur. Vi kommer även att återknyta till begreppen 

diskurs och ideologi samt studera stilen i texterna.  

4.3 Metodproblem 

Att använda sig av diskursanalys kan förvisso ge en snedvriden och partisk bild av 

analysresultatet eftersom den diskursiva analysen speglar den individuella tolkningen hos den 

som utför den. Det är därför svårt för flera olika personer att genomföra en diskursanalys av 

samma material och tro att man ska få fram likvärdiga resultat.  

   En annan begränsning av metoden som vi är medvetna om är att man endast går ner och 

analyserar på djupet av en liten del material och detta förhindrar möjligheten att kunna dra 

allmänna slutsatser av resultatet gentemot liknande texter. Då vi även endast undersöker en 

liten del material – som är fallet vid kvalitativa metoder – kan vi heller inte låta resultatet 

gälla för generella slutsatser av vad som gäller för helheten.  

De problem vi själva har haft med metoden är att det i vissa fall var svårt att urskilja vad i en 

artikel som var relevant eller inte, det var även i bland svårt att tolka vad journalisterna ville 

säga med texten.  

 

5. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

5.1 Makronivå: tematisk struktur 

      5.1.1 Artiklar, dag 1, Olof Palme 

Artikel 1 i Aftonbladet är förstasidan och innehar rubriken ”Palme mördad” med 

underrubriken ”Två män gripna i morse”. Ingressen som tar upp större delen av textinnehållet 

och är uppspaltad i fyra punkter som snabbt ger en inblick om läget:  

• ”Statsminister Olof Palme är död”. 

• ”Han sköts ned på öppen gata mitt i Stockholm klockan 23.20 i natt”. 

• ”Olof Palme dödförklarades klockan 00.06 på Sabbatsbergs sjukhus”. 

• ”Efter attentatet samlades regeringen omedelbart till krismöte i Rosenbad. Ingvar 

Carlsson, 51, övertog då Olof Palmes samtliga befogenheter som statsminister”. 

                                                 
43 Berglez. (2000). 
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Den korta brödtexten sammanfattar att Palme blivit skjuten av två skott på väg hem med sin 

fru Lisbet efter ett biobesök. Två män har gripits men det är oklart om de har något med 

mordet att göra, skriver Aftonbladet. Sista meningen talar om hur världen hyllar Palme som 

politiker, fredskämpe och statsman. 

 

Rubriken på artikel 2 i Aftonbladet lyder ”Sveriges gränser stoppade i morse”. Underrubriken 

fortsätter: ”Man gripen vid Rosenbad”. 

   Den inledande ingressen åsyftar till underrubriken och tar upp att en man tagits in för 

förhör, men att han troligen inte är den de söker. Artikelns brödtext berättar vidare att mannen 

ska höras, men att han är döv och man inväntar en tolk. Mannen i fråga hade irrat omkring i 

närheten av mordplatsen och hade dessutom en karta på sig över mordplatsen. Hela pådraget 

kring mordet beskrivs som ”[…] det största någonsin i Sverige. Alla tillgängliga resurser har 

satts in i hela landet.” Man kontrollerar även alla in och ut portar till Sverige gällande bland 

annat Arlanda och finlandsfärjeterminalen. 

   Den sekundära historien som tas upp är de vittnesmål som går isär och det finns vittnen som 

säger sig ha sett två gärningsmän. Trots att gärningsmannen/männen endast fick ett försprång 

på 3-4 minuter, tror polisen att mannen kan ha hunnit lämna landet. 

   Sist i artikeln ges ett signalement ut på hur mannen tros se ut.  

 

I artikel 3 i Aftonbladet lyder rubriken ”Han ville ge alla en chans att prata” och 

underrubriken ”Världen häpnade över hur oskyddad Palme var”. Ingressen tar upp hur Palmes 

varje steg bevakades av två Säpomän, men att detta bara gällde när han var i officiell tjänst 

som landets statsminister. Privat ville Palme själv inte ha något skydd. Han ville kunna röra 

sig fritt och kunna prata som vanligt med folk, och mordkvällen var paret alltså obevakade, 

skriver Aftonbladet.  

 

Artikel 1 i Expressen är förstasidan och rubriken lyder ”Palme mördad” med underrubriken 

”Sverige sörjer med Lisbet”. Det finns ingen ingress utan texten är indelad i tre längre 

punkter. 

• ”Olof Palme är död”. Här tas fakta som när var och hur mordet begicks upp och även 

vart Palme varit före mordet och att även hustrun Lisbet skadats. 

• ”Vittnen”. Vittnen till mordet uttalar sig man informerar även om att man upphittat en 

kula på mordplatsen 
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• ”En chockad regering”. Vice statsminister Ingvar Carlsson uttrycker sig med ordet 

fruktansvärt, om det som har hänt. I dag är det han som är statsminister. 

 

I artikel 2 i Expressen är rubriken ”Lisbet polisens viktigaste vittne”.  Ingressen nämner att 

Lisbet Palme är det viktigaste vittnet och att polisen hållit ett kortare förhör med henne på 

Sabbatsbergs sjukhus. 

   I brödtexten kan man läsa om att Lisbet var chockad och att ett längre förhör kommer att 

hållas senare. Kopior på det förhör som gjorts skickades till Säpo och hemlighetsstämplades. 

Vidare är texten uppdelad med underrubrikerna som följer: 

• ”Kan vara terrordåd”. Här antyds det att det kan vara ett terror dåd. Man rapporterar 

att en anonym person kontaktat Expressen och angett att terrororganisationen PNK har 

utfört mordet. PNK är okänd för Säpo. 

• ”Slog till på flera ställen”. Man har kontrollerat adresser till tänkbara misstänkta och 

hållit förhör. Polisen ringer hela tiden in lediga till tjänstgöring. 

• ”Listor på ’heta’ personer”. Spaningsledningen upprättar listor med namn på ”heta” 

personer som i detta fall är kriminella personer med terroristanknytningar. Polisen har 

även täta kontakter med sina tipsare i den undre världen. 

 

Artikel 3 i Expressen har rubriken ”Därför lämnades Palme obevakad”. Ingressen tar upp 

frågan hur Palme kunde lämnas obevakad en fredagsnatt i centrala Stockholm. Sedan följer 

brödtexten där man skriver att Palme inte ville ha bevakning dygnet runt. Han ville känna sig 

som en vanlig stockholmare. Sedan följer tre underrubriker som lyder. 

• ”Palme ville vara ifred”. Här tar man upp att det ständig pågick en kamp mellan Palme 

och Säpo om när han skulle ha bevakning. Man nämner att det fanns fem grupper med 

två personer i varje som turades om att ha ansvaret för säkerheten, dessa hade dock 

fått ledigt redan på fredagsförmiddag. 

• ”Undanbad sig bevakning”. Palme undanbad sig ofta bevakning men det var 

polisstyrelsen som fattade det avgörande beslutet om bevakningen. Då det inte fanns 

någon alarmerade hotbild vid tidpunkten hade man inga invändningar. När Palmes 

sekreterare ringer upp jourhavande skyddsvakt för att få uppgifterna om mordet 

bekräftat får hon till svar att han inte hört någonting och att hon kan somna om. 

• ”Ville hämnas på Palme”. Under denna rubrik tar man upp att det tidigare inte funnits 

någon reell bevakning utan den tillkom efter att man avslöjat kidnappningsplanerna av 
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Anna-Greta Leijon. I augusti året innan kom även hot, från PKK, mot Palme. 

Organisationen ville hämnas på Palme efter att en medlem vägrats uppehållstillstånd i 

Sverige.  

5.1.2 Artiklar, dag 2, Olof Palme  

Förstasidan i Expressen andra dagen efter mordet på Palme speglar en minnesbild. Man sätter 

i fokus att minnas statsministern och ägnar hela numret åt ett minnesextra. Rubriken lyder: 

”Folkets hyllning”.  I brödtexten beskrivs Palme som: ”Världspolitiker, partikamrat, agitator 

och familjefar.” Återigen är större delen av tidningen avsatt för att täcka Palme-mordet. 

 

Rubriken på artikel två i Expressen lyder ”Nynazister hörs i mördarjakten” och i ingressen får 

vi veta att polisen och Säpo koncentrerar sina spaningar på personer som har 

nynazistanknytningar. I brödtexten förklaras att polisen tror att mördaren hade ett motiv och 

att man går igenom den nynazistgrupp som tidigare avslöjats i Göteborg. Palme stod nämligen 

överst på en så kallad dödslista som hittats hemma hos en av medlemmarna. Vidare ska även 

Hagge Geigert funnits med på en dödslista hos nynazisterna. Säpo menar att de även tittar på 

utländska organisationer men att det är säkra på att den kurdiska terrorgruppen PKK troligen 

inte ligger bakom dådet. 

   Sekundärt tas upp att polisen får in runt 500-1000 tips men att de flesta av dessa inte är 

något att gå på. Polisen har även avsatt bemanning för att enbart sitta och gå igenom de 

hotbrev som Palme fått under det senaste året. 

 

Artikel tres rubrik i Expressen lyder ”Härifrån dirigeras hela Sveriges polis” och ingressen 

beskriver hur Palme-mordet utreds av en specialgrupp som leds av Hans Holmér. Denna 

specialgrupp står i ständig kontakt med tullen, Säpo, justitiedepartementet och samtliga 

polisdistrikt i landet. Huvudhändelsen som beskrivs i brödtexten är att man gått igenom alla 

hotbrev som Palme fått och att många hört av sig till polisen med tips som tyvärr inte har lett 

till något konkret. Det senaste allvarliga hotet mot Palme var från terrororganisationen PKK.  

   Sekundärt berättas om polisens finkamning av mordplatsen och att man funnit en påse med 

kläder på en tunnelbanevagn, men att dessa troligen inte tillhört gärningsmannen.  

    

Artikel ett i Aftonbladet är framsidan som har rubriken ”Sorgen”. Underrubriken lyder 

”Sönerna vid Lisbets sida i natt” och en ingress uppdelad i fem punkter finns med: 

• ”Lisbet har dragit sig tillbaka till hemmet i Gamla stan”. 
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• ”Hon har bandage och var själv bara millimeter från döden”. 

• ”Hos Lisbet finns sönerna Mårten och Joackim”. 

• ”Sverige sörjer och människor gråter öppet vi minnesstunderna”. 

• ”Polisen har signalement men inga spår efter mördaren”. 

 

Artikel två i Aftonbladet har rubriken ”Varför skyddade inte Säpo Palme?”. Underrubriken 

lyder ”Nervös polischef slog ifrån sig”. I ingressen skriver man att ledande politiker världen 

över har ständigt skydd medan man i Sverige låter statsministern gå obevakad för att han själv 

vill vara vanlig.  

   Sedan följer en brödtext som tar upp efterklokheten och att detta är en fråga som kommer att 

ältas under lång tid. Holger Romander uttalar sig och menar att det inte finns någon anledning 

till självrannsakan från polisens sida. Samtidigt har han på en presskonferens sagt att skyddet 

av statsministern vilar på Säpo.  

   Sedan följer följande punkter: 

• ”Palme levde utan skydd i tre månader efter valsegern 1982”.  

• ”Båda de tidigare statsministrarna innan Palme önskade och fick skydd”. 

• ”Kvällen efter mordet fanns det fortfarande ministrar utan livvaktsskydd”.  

Sedan följer ännu en brödtext, här tas upp att Romander ansatts hårt av journalister och svarat 

på frågor med osäker stämma. Han erkänner att Palmes önskan om privatliv prioriterades när 

det gällde bevakningsgraden och inte behovet av bevakning. 

   En underrubrik med titeln ”Vi är bara experter” följer där Romander bevarar frågan om ifall 

man inte borde ha ifrågasatt statsministerns omdöme i fråga om säkerhetsfrågan med att de 

bara är experter och att en statsminister måste få värja sig mot beskydd. Romander menar att 

polisen ger goda råd gällande bevakning och att Palmes ovilja lett till diskussioner. Romander 

avslutar med att säga att de inte ångrar någonting men att en framtida statsminister kommer 

att skyddas på ett annat sätt. 

 

Artikel tre i Aftonbladet heter ”Mord på kända politiker” och tar upp uppmärksammade mord 

på politiker som inträffat före det på Palme. Denna artikel är endast uppbyggd av en 

punktlista och har varken ingress eller brödtext. 

• 1963 USA:s President John F Kennedy skjuts ner i Dallas, mördaren blir själv skjuten 

några dagar senare 
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• 1966 Sydafrikas premiärminister Hendrik Verwoerd sticks ned i parlamentet av en 

känd gärningsman 

• 1968 Demokraten och blivande president kandidaten Robert Kennedy skjut på ett 

hotell i Los Angeles i USA., gärningsmannen grips. 

• 1968 Medborgarrättsledaren Martin Luther King sköts i Memphis av en gärningsman 

som senare greps.  

• 1973 Spaniens Premiärminister Luis Carrero Blanco sprängs till döds i Madrid av 

terrororganisationen ETA. 

• 1973 Chiles president Salvador Allende skjuts under en militärkupp. 

• 1975 Saudiarabiens Kung Feisal mördas av sin brorson. 

• 1978 Italiens premiärminister Aldo Moro kidnappas och mördas av organisationen 

Röda brigaderna. 

• 1981 Den egyptiske politikern Anwar Sadat mördas under en militärparad av 

Islamistiska fundamentalister. 

• 1982 Libanons tillträdande president Bachir Gemayel mördas i ett bombattentat, ingen 

skyldig grips. 

• 1984 Indiens premiärminister Indira Gandhi mördas av sina livvakter i New Delhi. 

5.1.3 Artiklar, dag 1, Anna Lindh  

Expressens förstasida har rubriken ”Anna Lindh död”.  Sedan följer två större punkter som 

talar om innehållet i dagens tidning: ”Läs Göran Perssons tal idag” och ”30 sidor om 

tragedin”. Nederst på sidan är en liten ruta med texten ”Expressens Cecilia Hagen ögonvittne 

på NK”.   Rubriken utgör 50 % av sidan och den hierarkiska ordningen är tydlig med rubriken 

överst.  

 

Artikel två i Expressen lyder ”Palme och Lindh offer för samma våld”. Ingressen består av två 

punkter, den ena tar upp hur Lindh var den ideologiska arvtagaren efter Palme, och den andra 

punkten berättar att det är om detta som Ulf Dahlsten skriver. Ulf Dahlsten var Palmes 

statssekreterare vid tiden för dennes mord. Hierarkiskt sätt i artikeln bygger Dahlsten upp 

först de likheter som han säger sig se hos Lindh och Palme. De trodde på samma saker och 

delade samma misstro mot våldet och USA:s sätt att hantera Vietnamkriget och inblandningen 

i Irakkriget. Vidare tar Dahlsten upp hur vi svenskar trott att vi varit säkra mot den ondska 

som finns i världen men att vi skakades om rejält när Palme sköts. Sedan dess har vi åter gått 

tillbaka till att leva våra trygga liv, tills också Anna Lindh föll offer, skriver Dahlsten.  
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Den tredje artikeln i Expressen har rubriken ”Polisen letade i city i morse” och underrubriken 

”Polisens talesman: Vi har misstänkta”. I ingressen skriver man att hundratals poliser jagade 

gärningsmannen under morgonen och att polisens heder nu står på spel. I brödtexten utvecklas 

polisens jakt och man förklarar att man har ett signalement att utgå ifrån och att man gör 

framstötar mot alla som verkar misstänkta, det råder noll tolerans. Polisen har även hjälp i sitt 

sökande från rikskriminalen och Säpo. Man berättar också att polisen sammanställer listor 

över personer som kan vara intressanta så som fångar på permission och känna väskryckare. 

Sekundärt skrivs också att man ska skicka blodet som är kvar på platsen för analys då man 

misstänker att gärningsmannen kan ha skadats också. 

  

Artikel ett i Aftonbladet är framsidan med rubriken ”Anna Lind död i morse” och 

underrubriken ”Hela Sverige sörjer henne”. Det finns en text med information om att hon 

avlidit trots operationsförsök samt att hon blev 46 år gammal. 

 

Artikel två från Aftonbladet är ledaren och har rubriken ”Sorgen är outsäglig”. Det finns ingen 

ingress utan texten består av en längre brödtext utan underrubriker. Först ges några fakta om 

mordet och att Sverige sörjer med Lindhs familj. Att Sverige befinner sig i liknande 

chocktillstånd som efter mordet på Palme konstateras, än en gång har en politiker fallit offer 

för meningslöst våld i landet.  

 

Artikel tre i Aftonbladet är ”Hur kunde ni låta detta ske”. I ingressen ställer man sig frågan 

hur det kunde hända igen och konstaterar att det är 17 år sedan Palme mördades, 500 meter 

från platsen där Lindh mördades. Därefter nämns att Palme varit obevakad för att han bett om 

det och för att Sverige då ansågs vara en idyll men att så inte är fallet i dag. 

   I artikeln finns även en underrubrik som lyder ”Hur tänker de på Säpo?”.  Att en person som 

Lindh får gå obevakad en vecka från ett val där hon är en av huvudpersonerna är ofattbart, 

skriver Aftonbladet. Säpo kommenterar saken med att säga att det inte fanns några tecken på 

hot mot Lindh vilket resulterar i frågan om man tror att eventuella angripare ska meddela 

Säpo innan de slår till. Säpos inställning till skydd ifrågasätts då de anser att en huvudaktör i 

ett kommande val kan gå oskyddad på gatorna. 

   Den andra underrubriken lyder ”Trakasserad av berusad man”. Lindh blev tidigare 

attackerad av en man under ett möte och när hennes medarbetare ville ha hjälp att avvärja 

attacken fanns det inga poliser närvarande. Vidare följer att Säpo inte visste vart Lindh 
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befanns sig vid mordögonblicket då det inte ansågs nödvändigt att ge henne skydd i privata 

sammanhang. 

Man vidtalar att Palmeutredningen varit en fars och att det ännu inte, efter 17, år blivit löst. 

Även ett överfall på förre statsministern Carl Bildt tas upp och man skriver att ”Sverige torde 

vara det enda landet i världen där man kan överfalla statsministern inför mängder av vittnen, 

gripas och ändå slippa åtal.” Säpo hävdar att de formellt sätt gjort allt rätt men fakta fastslår 

att dådet inträffade och att den drabbade var en person Säpo var ansvarig för. 

5.1.4 Artiklar, dag 2, Anna Lindh  

Den andra dagen efter dödförklaringen av Anna Lindh har Aftonbladet förstasidesrubriken 

”Kända våldsmän jagas för mordet på Anna Lindh”. Rubriken täcker nästan hela sidan. Man 

har även med en liten underrubrik som lyder: ”Misstänkt man förhörd och släppt”. Denna 

tidning är utformad som en extraupplaga och det står överst på sidan över huvudrubriken.  

 

Artikel två är skriven av Yrsa Stenius, som är känd journalist på Aftonbladet. Rubriken är: 

”Dags att omvärdera synen på samhället”. Artikeln är skriven på så sätt att den inte innehar 

någon inledande ingress. Texten tar upp två olika segment; först beskrivs Anna Lindh som 

den person hon var och vilken stor förlust det är att vi förlorat henne. I den andra delen lyfts 

problematiken fram om huruvida högt uppsatta politiker bör ha polisskydd eller inte. Men 

man måste se båda segmenten som huvudämnet för artikeln.. Någon direkt hierarkisk ordning 

är svår att urskilja och hela artikeln är Stenius åsikt och kommentarer kring det inträffade. 

 

Artikel tre i Aftonbladet har rubriken: ”Samma missar – en gång till” med underrubriken: 

”Palmemordet går igen: inga livvakter, dålig samordning och sovande chefer”. Här har man 

valt att lägga en slags ingress över rubriken där man i punktform tar upp det som anses vara 

misstag av polisen:  

• ”Det dröjde över två timmar efter överfallet innan polisen gick ut med rikslarm.” 

• ”Mitt under den första nattens jakt på gärningsmannen låg de ansvariga cheferna 

hemma och sov.” 

• ”Anna Lindh hade varken livvakt eller annat skydd – trots att hon var frontfigur i ja-

kampanjen inför det stundande EMU-valet.” 

• ”Två vittnen som såg gärningsmannen blev inte förhörda förrän dagen efter.” 

 Journalisten menar här att det finns starka paralleller mellan Lindh och Palme och att polisen 

återigen gjort samma missar som man gjorde 1986. 
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   I brödtexten tar man upp de misstag som man anser att polisen redan gjort efter knivdådet 

mot Lindh. Journalisten menar, precis som i Palme-mordet, att rikslarmet utgick alldeles för 

sent och att de ansvariga polischeferna låg hemma och sov den första natten efter dådet istället 

för att ta tag i sökandet efter gärningsmannen. Man tar även upp bristen på livvaktsskydd 

alternativt polisskydd kring Anna Lindh. Här drar man också paralleller till Olof Palme och 

menar att frågan om skydd togs upp redan då men att det tydligen efter 17 år inte gjorts några 

förändringar. Säpos sätt att definiera hotbilder kritiseras och man tar även upp det faktum att 

man inte spärrade av hela NK direkt efter dådet. Även här drar man paralleller mellan Lindh 

och Palme då man också ansåg att polisen gjorde en allt för snäv avspärrning av mordplatsen 

där Palme sköts. 

   Artikeln är uppställd så att man valt att placera ingressen över rubriken i punktform för att 

sedan i brödtexten mer utförligt gå in på dessa brister som man menar finns hos polisen. 

 

Artikel ett i Expressen är förstasidan vilken har ett flertal rubriker denna dag: ”Sverige sörjer 

Anna Lindh”; ”Nya spår i dag: våldsmän jagas för mordet” samt ”Utpekad 32-åring avfärdad i 

dag”. Gällande den hierarkiska ordningen kan man se att det faktum att Sverige sörjer har 

störst rubrik och står därför högst i den hierarkiska ordningen. 

 

Artikel två från Expressen har rubriken ”Livvakterna rädda” och innehåller först ett 

stapeldiagram som redovisar folkets förtroende för Säpo. Sedan följer en underrubrik som 

lyder ”Kritiserade chefen: ’Vi kan inte ge alla ministrar livvaktsskydd’”. I ingressen skriver 

journalisten att livvaktsskyddet som finns endast räcker till tre ministrar utöver statsministern 

och kungen. 

   Brödtexten följer sedan och här uttalar sig en anställd på justitiedepartementet som anser att 

mordet är ett misslyckande för systemet såväl som för Säpo. Säpochefen Malmström vägrar 

anse att de begåtts några fel. 

   Underrubriken som följer lyder ”70 anställda livvakter”. Malmström avslöjar att det finns 

70 anställda livvakter vilket enligt källor är många förre än för några år sedan. Vidare avslöjas 

att det går åt 15 vakter för varje bevakat ”objekt”.  

   ”Inte en ekonomisk fråga” är nästa underrubrik under vilken Malmström hävdar att det inte 

är på grund av ekonomi man inte har fler vakter men han vill inte besvara frågan på varför det 

inte finns fler.   
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Artikel tre från Expressen har rubriken ”Detta är en ensam galnings verk”. Ingressen tar upp 

att man arbetar med att få fram en gärningsmannaprofil och professor Sten Levander anser att 

det är en ensam gärningsman som snart kommer att gripas.  

   Brödtexten som följer tar upp att man genast efter mordet påbörjade arbetet med en profil på 

tänkbar gärningsman. Levander säger sig vara säker på vilken typ av person de söker. 

   Första underrubriken har titeln ”Psykiskt sjuk”. Där skrivs det att det inte är troligt att man 

söker en politisk mördare utan en person med psykiska problem eller drogproblem. Levander 

säger även att det är synd att polisen inte vill ta hjälp av psykiatrin.  

   Under underrubrik två, ”Kommer att gripas” nämns att sådana personer oftast är kända av 

polisen sedan tidigare och därför kommer att gripas snart.  

5.1.5 Teman i artiklarna 
När vi analyserat artiklarna från Expressen och Aftonbladet har vi funnit fem tydliga och 

återkommande teman som artiklarna behandlat både när det gäller Palme och Lindh. Dessa 

teman speglar starkt det som till synes varit de viktigaste diskussionerna för båda morden.  

   De fem temana är följande: 

• Hot mot demokratin – Denna diskussion kommer upp i ett fåtal av artiklarna och är 

någonting som anses vara en konsekvens av morden. Detta speciellt om morden inte 

klaras upp och förövarna ej grips. Att angripa en högt uppsatt politiker ses som, 

oavsett motiv, ett hot mot landets demokrati. Att någonting utgör ett hot mot 

demokratin är, och har så länge Sverige varit en demokrati, någonting som måste 

bekämpas. Att hota Sveriges demokrati är ett av de största brott som kan begås då 

demokrati är en stöttepelare i det svenska samhället och landets lagar och förordningar 

bygger på detta.  I Sverige står demokrati för trygghet och rättvisa. I ett samhälle där 

hot och risker är en del av det vardagliga livet blir demokratin det man förlitar sig till 

för att hoten och riskerna ska förhindras. Gällande detta tema kan man se att i de 

berörda artiklarna rör hotet mot demokratin olika aspekter. I Palme-fallet är det 

terrororganisationer som utgör hotet, då polisen är nästintill säkra på att mordet har 

politiskt motiv. I Lindh-fallet handlar hotet i stället om att en folkvald politiker mördas 

nära inpå ett för demokratin viktigt val (EMU-valet). I de av oss analyserade artiklarna 

kan man i Lindh-fallet inte se att polisen hittat något politiskt motiv till mordet.   

 

• Samhälle i chock – En stor del av artiklar tar upp hur lamslaget hela landet blivit efter 

respektive dåd. Även här kan vi se en skillnad i hur temat tas upp. I Palme-fallet var 



 27 

landet mer paralyserat och ofattbarheten större. Här skriver man mer om Sverige som 

idyll och hur invånarna kommer att se på landet ur ett nytt perspektiv. I vårt 

analysmaterial kan vi se att Sverige vaknar upp och föreställningen om att inget ont 

kan hända i landet försvinner. I artiklarna rörande Lindh tar journalisterna i stället upp 

det ofattbara i att någonting sådant kunde inträffa ännu en gång. Det som chockar mest 

i detta fall är inte dådet i sig utan att en högt uppsatt politiker kunde gå utan 

livvaktsskydd. Artiklarna har inte handlat så mycket om att reflektera över det hemska 

dådet som har skett, utan man har snabbt fokuserat på att skriva polisens arbete och 

hur viktigt det är att man denna gång får fast gärningsmannen 

 

  

• Brist på livvaktsskydd – I majoriteten av artiklarna från både Expressen och 

Aftonbladet tar journalisterna upp hur ofattbart det var att både Palme och Lindh var 

utan skydd vid mordtillfällena. I Palme-fallet tar man upp att det funnits hot mot 

honom tidigare och att detta borde ha varit viktigare än hans personliga integritet. I 

artiklarna tas även upp att Palme själv ansåg att en av offentlighetens baksidor var att 

han inte kunde ha det privatliv han önskade, han ville gärna gå på stan utan livvakter. I 

artiklarna om Lindh är det i stället hennes engagemang inför det stundande valet som 

gör att livvakter borde ha varit en självklarhet anser journalisterna. Även Anna Lindh 

var mån om att kunna få vara privat och då också vara utan livvakter. I de analyserade 

artiklarna framgår i båda fallen att journalisterna tycker att Palme och Lindhs krav på 

privatliv borde vara underordnat behovet av skydd. Detta har en något mer 

framträdande roll i artiklarna om Lindh då man påpekar att hon vid tiden för mordet 

var en av de mest betydande profilerna i EMU-vals kampanjen. 

 

• Polisens misstag – I båda mordfallen har journalisterna till de analyserade artiklarna 

tagit upp att polisen gjort en mängd misstag. I samband med mordet på Palme får man 

en bild av att polisen griper personer utan att ha några bevis detta bara för att det ska 

se ut som att de gör insatser. Detta ger ett nästan löjeväckande intryck och gör att 

polisen framstår som ofarlig för brottslingar. Polisen framställs som lite villrådig och 

oförberedd på att ett brott av denna dignitet kunde inträffa, detta då även polisen tycks 

ha haft bilden av Sverige som en idyll. Skillnaden man kan se i de berörda artiklarna 

om Lindh-mordet är att journalisterna tar upp att polisen måste undvika de misstag och 

totala fiasko som Palme-utredningen utgjordes av. Som en förlängning av att polisen 
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ännu en gång kan komma att misslyckas med att hitta gärningsmannen till ett så 

allvarligt brott kan respekten och förtroendet för ordningsmakten minska drastiskt. 

Vilket i sinn tur kan leda till ökad brottslighet och därmed ges de hot och risker som 

finns i samhället ett större utrymme.  

 

• Jämförelse – I artiklarna om Lindh kan man i en majoritet av artiklarna hitta 

jämförelser och referenser till Palme-mordet. Man skriver dels om Lindh som Palmes 

efterträdare och hur lika de var politiskt sätt i sina visioner, men man jämför även de 

båda morden med varandra. Jämförelserna gäller på de flesta punkter men främst när 

man talar om livvaktsskyddet och polisarbetet. Vidare går man in detaljerat på 

polisens arbete och menar att polisen gör om de misstag som gjordes efter Palme 

mordet gällande avspärrningar av mordplats, förhör av vittnen samt utfärdandet av 

rikslarm. I artiklarna rörande Palme mordet har man inget tidigare Svenskt mord av en 

högt uppsatt politiker att jämföra med utan vi har i det fallet sett en jämförelse med 

tidigare mord på politiker av internationell karaktär och mordet på Palme blir jämställt 

med mordet på John F Kennedy.  Denna jämförelse till internationella fall görs inte 

alls vid Lindh mordet utan det jämförs endast med Palme mordet. I de jämförelser som 

görs av de båda fallen kommer det fram att mordet på Palme inte var en 

engångsföreteelse utan i Sverige får befolkningen och framför allt politikerna vara mer 

beredda på att hoten och riskerna som finns, kan komma att realiseras och detta kan 

ske var som helst och när som helst. De skrämmande framtidssyner som målas upp i 

teorierna vi tagit upp om risksamhället är inte bara visioner längre utan de är mer eller 

mindre verklighet.   

 

5.2 Makronivå: schematisk struktur 

5.2.1 Artiklar, dag 1, Olof Palme 

Artikel ett från Aftonbladet speglar den aktuella verklighet som råder. Vi får veta exakt status 

på läget genom korta punkter i ingressen. Så mycket plats finns ej för någon historisk 

bakgrund annat än den korta punkten ”Statsminister Olof Palme är död”. Man nämner också i 

brödtexten att paret Palme varit på bio. Förstasidan är också alltför neutral i sin text för att 

journalisten ska synas. Det finns heller ingen undertecknad till denna text. Talman Ingemund 

Bengtsson nämns i brödtexten men ges inget pratminus. 
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Artikel två i Aftonbladet tar upp hur utredningen gått till väga. Kommissarie Rolf Fredriksson 

kommer till tals i brödtexten genom pratminus för att beskriva läget och tala om vilka åtgärder 

som tagits: 

   ”I ett sånt här läge tar vi in alla. Det finns inga konkreta misstankar mot honom [den döve 

mannen]. Han ska höras senare idag.” 

   ”Ute på stan i Stockholm har vi 50-60 man som spanar. Vi får in många tips. Folk hörs och 

vi har gått igenom misstänkta lägenheter, men inget hett spår ännu.” 

   ”Ju mer tid det går, desto svårare är det. Särskilt när vi inte har motiv eller något.” 

   Ingen upprepning av tid, plats och andra detaljer kring mordet förekommer i artikeln.  

 

I artikel tre från Aftonbladet ges en viss historisk bakgrund till den aktuella händelsen då vi 

ges en inblick i hur bevakningen sett ut kring Palme när han levde och att han själv ville 

slippa att ha polisskydd när han var privat. 

   Journalisten, Stefan Borg, syns i texten då han skriver om sig själv i jag-form och om hur 

han reste runt med Palme under en period. Borg skriver också att just detta fenomen att Palme 

kunde röra sig så obehindrat bland folk med vakter och privat vara helt oskyddad bekom sig 

förundrande hos utländska journalister. ”Att föra ett så avslappnat samtal med en statsminister 

kan knappast ske i många andra länder.” 

   Borg tar även upp arbetet med hotbilder och att när en hotbild infunnit sig har skyddet kring 

Palme stärkts. Men denna kväll var han alltså privatperson och även obevakad.  

   Ett pratminus förekommer när partisekreterare Bo Toresson kommer till tals. Han får 

kommentera om huruvida Palme kände sig hotad någon gång, och att han själv valde att inte 

ha skydd privat. Palme menade att baksidan av att vara statsminister var att han inte kunde 

visa sig ute som han ville. 

Förstasidan i Expressen ger fakta om mordet men låter även vittnen komma till tals genom 

pratminus. Även Ingvar Carlsson får komma till tals med ordet ”fruktansvärt”. Ingen historik 

ges utan texten tar upp information som har med dådet att göra som att Palme varit på bio 

innan han sköts och att man hittat två kulor i anknytning till mordplatsen. Artikeln är inte 

undertecknad och inga personliga drag från journalisten märks i texten. 

 

Även detta, artikel två från Expressen, är en artikel utan någon historisk bakgrund utan man 

håller sig till fakta i direkt anslutning till dådet. Artikelförfattaren låter flera personer komma 

till tals genom pratminus. De som kommer till tals är poliser som ger kommentarer om förhör 
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man hållit och hur långt man kommit i utredningsarbetet. Säpochefen Sven-Åke Hjälmroth 

citeras med orden ” Men det är för tidigt att säga någonting om motivet”. Man kan inte se 

några spår av journalisten i artikeln. 

 

Denna artikel, som är den tredje från Expressen, tar upp historik om Palmes inställning till 

bevakning i sitt privatliv. Sven-Åke Hjälmroth kommer till tals med orden ”Palme ville inte 

ha bevakning dygnet runt”, även Palmes partisekreterare citeras i texten. Hjälmroth får flera 

pratminus i artikeln. Man tar även upp historik om tidigare bevakningsstatus på statsråd samt 

om vilka hot statsminister Palme varit utsatt för tidigare. Artikeln ger ingen bild av 

journalisten. 

 

5.2.2 Artiklar, dag 2, Olof Palme 

Expressens förstasida trycker på att vi ska minnas Palme för den goda man han var. Inget 

skrivs om polisutredningen eller jakten på gärningsmannen eller mordet i övrigt. Det är 

hyllningen till den bortgångne statsministern som tidningen valt att lägga i fokus. Den text 

som finns är formulerad som en slags ingress i två punkter. Man berättar att tusentals 

människor tagit sig till Rosenbad för att hedra och minnas Palme. Det ges ingen historisk 

bakgrund och man kan inte se någonting av journalisten. 

 

I artikel två från Expressen är den enda som får komma till tals en anonym källa inom Säpo. I 

ingressen ges han ett första pratminus: ”De extrema högergrupperna är utsatta för ett 

närgånget intresse från vår sida.” Vidare säger han: ”Vi tittar även på utländska 

organisationer” och ”Det finns knappast någon extrem organisation på vänsterkanten som 

skulle vinna något på att mörda Olof Palme.” 

   Den historiska bakgrund som ges i artikeln är att man presenterar tidigare kända grupper 

som misstänks kunna ligga bakom mordet. Journalisten skriver även om andra kända svenskar 

som finns med på nynazisternas dödslista och drar därmed en underliggande parallell till 

Palme som toppar denna lista. Journalistens röst lyser inte igenom i denna text 

 

Fyra olika personer får komma till tals i artikel tre från Expressen i form av pratminus. Det är 

statssekreterare Ulf Dahlsten, Säpointendent Alf Karlsson, kommissarie Solveig Härling och 

tekniska rotelns chef Wincent Lange. Den aktuella verkligheten speglas tydligt i artikeln och 

journalisten ger en kort inblick i hur polisens arbete med mordet ser ut. Att man behövt ta in 
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extra personal för att kunna kontrollera alla som reste ut ur Sverige ger även en tydlig bild av 

hur pass stor denna utredning är. Endast nutiden får utrymme här och inte heller journalisten 

här ger sig journalisten till känna. 

 

Första sidan i Aftonbladet har rubriken ”Sorgen” och tar endast upp rena fakta i punktform om 

hur den aktuella verkligheten ser ut i den stund då artikeln skrivs. Det finns inga pratminus 

eller personliga drag från journalisten inte heller någon historisk bakgrund ges. 

 

Artikel två från Aftonbladet inleds med funderingar från journalisten om hur man tänker när 

det gäller skyddandet av politiker i Sverige. Rikspolischefen Romander kommer till tals: ”Det 

finns ingen anledning till självrannsakan ifrån vår sida”, han kommer även till tals senare i 

texten. Sedan följer en historik om hur man arbetat med Palme och även med Fälldin och 

Ullstens beskydd. Artikeln bygger till stor del på frågor och svar ställda till Romander under 

en presskonferens. 

 

Artikel tre i Aftonbladet bygger helt på historiska fakta om mord och attentat mot kända 

politiker från hela världen. Ingen kommer till tals och inte heller kan man se någonting utav 

artikelförfattarens personliga åsikter.   

5.2.3 Artiklar, dag 1, Anna Lindh 

Expressens förstasida tycks följa det journalistiska regelrätta sättet att berätta när det gäller 

uppställning av rubrik och hänvisningar till vad som finns inuti tidningen. Det som finns att 

läsa på sidan är ”Läkarna kunde inte rädda utrikesministern. Liggande på båren fördes Anna 

Lindh bort från attentatsplatsen. Hon avled klockan 05.29.” 

 

I artikel två från Expressen är det Palmes före detta statssekreterare Ulf Dahlsten som skriver. 

Hela artikeln byggs upp kring de tankar som Dahlsten själv har av det inträffade mordet på 

Lindh. Han drar också tydliga paralleller mellan Lindh-mordet och Palme-mordet. Vidare tar 

han upp vilken skyddad värld vi tror vi lever i, i Sverige. Ett citat har lyfts fram i texten med 

fet stil: ”Vi svenskar upplever oss som osårbara. När Palme blev mördad var det som om 

världens ondska tog sig in i våra vardagsrum och slog sönder vår trygghet.” 

   Dahlström syns klart och tydligt i texten, men det är också meningen att det tydligt ska 

framkomma att det är just han som skriver detta. I denna artikel kan man se att det finns en 

historisk bakgrund då Palme mordet som skedde för 17 år sedan tas upp. 
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I artikel 3 i Expressen ges pratminus till Stina Wessling, informationsansvarig vid 

ledningsstaben. Den första är redan i ingressen: ”Vi har några misstänkta. Vi kommer att hitta 

den skyldige.” Och senare i brödtexten: ”Vi har fått flera tips och har ett bra signalement. Jag 

tror att vi griper den skyldige inom en mycket snar framtid.” och vidare: ”Vi har en stor 

samlad kunskap om vilken typ av person som skulle kunna utfört dådet. Och signalementet 

gör att flera polismän har uppslag om vem det skulle kunna vara.” 

   Den aktuella verkligheten tas upp på ett nära sätt när man i Expressen skriver att sökandet 

fortsatte i morse. Det hela blir påtagligt och nästan som att man läser om det samtidigt som 

det händer. Ingen historisk bakgrund tas upp och inte heller kan man se journalistens egen 

röst. 

 

Artikel ett i Aftonbladet är en extraupplaga och ”Anna Lindh död i morse” lyder rubriken på 

framsidan. Det finns fakta om Lindhs skador, operationen som misslyckades och hur gammal 

hon blev. Det finns inga pratminus eller historisk bakgrund, inte heller någon personlig 

kommentar från journalisten. 

 

Artikel två från Aftonbladet är väldigt personligt skriven och journalisten Helle Klein ger flera 

personliga reflexioner på det som hänt. Det ges även en historisk bakgrund då mordet på 

Palme 17 år tidigare tas upp. Man får även lite historik om Lindhs politiska bana. Ingen 

kommer till tals genom pratminus men tankar om hur befolkningen uppfattat dådet kommer 

fram. 

 

Aftonbladets tredje artikel börjar med en historisk tillbakablick 17 år tillbaka och mordet på 

Palme. I artikeln får man flera tillbakablickar på tidigare attacker mot politiker i Sverige. 

Säpochefen Malmström kommer till tals flera gånger i artikeln med pratminus bland annat 

säger han: ”Jag vill påstå att vi har en personskyddsverksamhet som är väldigt observant på 

hotbilder”. Journalisten Peter Kadhammar som är artikelförfattare kommer i viss mån fram 

med egna tankar i texten. 

5.2.4 Artiklar, dag 2, Anna Lindh 

På förstasidan från Aftonbladet ges ny och högst aktuell information angående mordet. 

Tidningen utgår ifrån att läsarna är helt införstådda med att utrikesminister Anna Lindh är död 

och att det nu handlar om att följa polisens arbete med att hitta gärningsmannen. Längst ner i 
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tre små rutor anges tre av Aftonbladets journalisters citat: Olle Svenning – ”Hon var en ljus 

optimist”. Yrsa Stenius – ”Demokratin är inte som förut”. Lena Mellin – ”Mordet kan avgöra 

folkomröstningen”.  

 

I den andra artikeln i Aftonbladet är det journalisten, Yrsa Stenius, som står i fokus. Hon ger 

sin syn på det inträffade och vad som borde ha gjorts annorlunda. Ett framlyft citat i fet skrift 

är följande: ”Hur mycket vi än önskar att vår demokrati vore vad den en gång var, så är den 

det inte längre.” Citatet speglar hennes åsikt om vilken demokrati vi har fått idag. Detta är den 

aktuella verklighet som hon tar upp. Vidare skriver Stenius: ”Allt mer bygger demokratin på 

massmedial exponering av sak och person, på inhämtandet av ett slags fullmakt in blanco från 

folket, regisserat och verkställt av medierna.” Hon vill se en förändring där vi inte längre kan 

ha politiker som är en av folket, utan behöver professionellt skydd. 

 

I artikel tre från Aftonbladet kritiseras kraftigt de ansträngningar som polisen gjort direkt efter 

dådet på Lindh och journalisten drar även tydliga paralleller mellan detta dåd och mordet på 

Olof Palme. Två citat har lyft ur brödtexten och fetmarkerats: ”Vi fick veta vad som hade hänt 

först när vi slog på TV:n.” och ”Ledningen skulle naturligtvis ha spärrat av hela varuhuset.” 

   När man i artikeln tar upp problematiken kring det bristande polisskyddet kring 

utrikesministern ges pratminus åt ett högt uppsatt polisbefäl: ”Hon skulle självklart haft en 

livvakt.” och vidare: ”Säpo tittar mest på om det har skrivits något hotfullt mot statsrådet på 

Internet, på hotbrev eller om det har framkommit något vid telefonavlyssning. Men det måste 

ju också, liksom varenda svensk kan, göra en generell bedömning och inse att Anna Lindh har 

haft en mycket speciell ställning i den här infekterade valrörelsen.” 

   Artikeln bygger mycket på pratminus både från de poliser som känt sig dåligt informerade 

och de chefer som gjort bedömningen att det inte behövdes ett stort pådrag första nattens 

letande. De som är högt sittande inom polisen nämns inte vid namn när de kritiserar bland 

annat Säpos sätt att agera. Texten tar även upp och speglar den rådande verklighet som vi i 

Sverige befinner oss i. I och med de tydliga paralleller och referenser till likvärdiga misstag 

under Palmeutredningen ger journalisten en relevant och viktig historisk bakgrund till vad 

som tidigare hänt.   

 

Förstasidan från Expressen är uppbyggd av flera rubriker. Överst står det extraupplaga för att 

uppmärksamma läsaren om hur viktigt det är att läsa tidningen. De resterande rubrikerna har 

olika storlekar och ger därför ett intryck av att den som är störst är mest viktig och desto 
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mindre text, desto mindre viktig är rubriken.  Precis som på Aftonbladets förstasida utgår man 

från att alla är medvetna om att Anna Lindh är död och man skriver överst att Sverige sörjer.     

   Resten av framsidan ägnas åt informationen om att man redan jagar en eventuell 

gärningsman. Det finns inga uttalanden från personer i artikeln. Journalisten ges inget 

utrymme inte heller finns det någon historisk bakgrund 

 

Artikel två i Expressen tar upp kritik mot Säpos bevakning av Lindh. Man låter Säpochefen 

Kurt Malmström komma till tals med pratminus redan i ingressen för att sedan citeras 

ytterligare nio gånger i texten. Journalisten kommer till tals genom de frågor som Malmström 

besvarar i texten. Man ger ingen historisk bakgrund i texten utan den är helt baserad på 

intervju gjord med Malmström 

 

I den tredje artikeln från Expressen tar man upp och profilerar gärningsmannen och fastställer 

att han snart kommer att gripas. I denna artikel kommer två olika personer till tals med 

pratminus, den förste av dem redan i ingressen och där är det professor Sten Levander som 

uttalar sig om gärningsmannen. Den andra personen som uttalar sig är Paul Johansson från 

gärningsmannaprofilgruppen. Inte heller denna artikel tar upp någon historik utan är 

fokuserad på nuet. Den är uppbyggd runt citat mestadels från Levander. Man kan inte se 

någonting av journalisten som lyser igenom i texten.   

5.3 Diskurs, ideologi och stil 

Då alla artiklar är hämtade från kvällstidningar tycker vi oss tydligt urskilja den diskurs som 

vanligen används inom dessa. Denna diskurs har vissa utmärkande drag så som stora rubriker 

som ska locka till sig läsare och inte sällan saknar dessa rubriker en del av sanningen för att 

göra dem mer intressanta. Läsaren ska vilja bläddra vidare i tidningen och vi anser oss se ett 

mått av sensationsladdade ord. Några exempel på detta är rubriker som ”Palme mördad”, 

”Sorgen är outsäglig” och ”Samma missar – en gång till”. Dessa rubriker ger ingen djupare 

information om vad som hänt men de fångar läsarens uppmärksamhet.  

   På förstasidorna kan vi även se att det är rubriken som är det viktiga då den oftast tar upp 

större delen av sidan och endast lämnar ett litet utrymme till bilder och övrig text. Vi ser att 

det lagts ner mer energi på att skriva om ämnen som kan uppröra och väcka känslor än på 

rena faktauppgifter. 

   Vidare använder journalisterna sig av värdeladdade ord som vill få läsaren att känna igen sig 

i texten och man försöker även få läsaren att känna samhörighet i sorgen efter det hemska som 
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hänt. Här kan vi se en koppling till de torier om risksamhället när man i texterna hela tiden 

påpekar hur farlig världen är för politiker. Man påtalar även flera gånger att det måste ha varit 

en galen människas verk och att denne galning fortfarande går lös bland folk. Texterna vill i 

flera fall få läsarna att bli rädda och tycks ibland ge en känsla av att denna galning i princip 

kan göra om det hemska dådet när som helst och var som helst.   

   Det finns en tydlig koppling till den svenska nyhetsdiskursen, i texterna används ett språk 

som får läsaren att känna igen sig eftersom det språk som används inte är tillkrånglat. 

Texterna är informativa men lätta och utan krångliga uttryck och termer. Den uppbyggnad 

texterna har med en rubrik och flera underrubriker gör att man får en snabb överblick om 

textens innehåll utan att behöva läsa hela texten. 

   Ideologier är, som vi tagit upp tidigare, tankar och föreställningar om samhället som ofta 

reproduceras och underhålls. Detta görs bland annat genom nyhetsjournalistiken som är en 

viktig del av samhället. I just de här fallen med Anna Lindh och Olof Palme har vi sett i 

artiklarna att man gärna framhållit gärningsmännen som i Palme-fallet, som en ”trenchcoat-

bärande man i 40-års åldern” eller som i Lindh-fallet där gärningsmannen snabbt kablades ut 

som att vara en man i 20-30-års åldern med keps och munkjacka. Denna framställdes även 

som psykiskt labil och våldsam. Även om nu dessa signalement stämde någorlunda bra, i 

Palme-fallet vet vi fortfarande inte vem som var mördaren, men båda dessa 

gärningsmannaprofiler stämmer väl med den generella bild samhället har av våldsmän och 

mördare. Bilden är naturligtvis väldigt stereotyp, men vad vi har sett av de artiklar vi har 

undersökt, är både Expressen och Aftonbladet inte sena att späda på och reproducera denna 

ideologi kring bilden av den klassiske gärningsmannen.  

   I Palmeutredningen hade spaningsledningen bland annat upprättat listor med namn på så 

kallade ”heta” personer. Man sökte efter kända kriminella personer med terroristanknytningar. 

Polisen hade även täta kontakter med sina tipsare i den undre världen, skriver man i 

Expressen. Vidare tas upp i en ingress att polisen och Säpo koncentrerar sina spaningar på 

personer som har nynazistanknytningar. Och en rubrik till en annan artikel lyder ”Kända 

våldsmän jagas för mordet på Anna Lindh”. Samhällets skapande av ideologier om våldsmän 

fick i båda dessa fall en framträdande plats i tidningarnas rapportering av morden. 

   Studerar vi stilen i artiklarna kan vi se att man har använt sig av ord som har en klart negativ 

klang för att beskriva förövarna men även polisen och Säpo beskrivs med ord som i detta fall 

får en något negativ klang. I vissa meningar skulle man kunna ha använt andra ord för att 

mildra intrycket av misslyckande.  
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   När myndighetspersoner kommer till tals i vissa av artiklarna har journalisten valt citat som 

i det närmaste fördummar dem, detta speciellt när högre poliser eller Säpo-tjänstemän 

kommer till tals. Ett exempel på detta är när en Säpoman citeras och säger att det inte fanns 

något uttalat hot mot Lindh, detta följer journalisten upp med en fundering om Säpo tror att 

eventuella våldsmän ska ringa upp Säpo och tala om att de tänker attackera.  

   Ett annat exempel på citat är detta från Aftonbladet om Lindh-mordet:  

Polisbefälet ger inte mycket för Säpos ’hotbildsbedömningar’: - Säpo tittar mest på 

om det har skrivits något hotfullt mot statsrådet på Internet, på hotbrev eller om det 

har framkommit något vid telefonavlyssning.  

Ytterligare ett citat från Aftonbladet är detta där journalisten karaktäriserar gärningsmannen: 

”En rad poliser i Stockholm är vid den här tidpunkten helt ovetande om att utrikesministern 

ligger för döden och att en ’knivgalning’ går lös.” I detta fall kan vi undra huruvida ordet 

”knivgalning” är en korrekt och objektiv benämning av en person man egentligen inte vet 

någonting om då personen i fråga är oidentifierad. Det känns snarare som att ordet är en 

konstruktion gjord av journalisten. Båda dessa citat är hämtade från samma artikel och vi kan 

se att denna är skriven med stor irritation/aggression mot polisens arbete och mot Säpo. Det 

tas även upp att flera liknande fel gjordes vid Palme-mordet enligt journalistens egen 

uppfattning.  

   Palmes före detta pressekreterare Ulf Dahlsten som skriver för Expressen och Yrsa Stenius, 

journalist för Aftonbladet, skriver båda artiklar om det som hänt med stort personligt 

engagemang.  I deras artiklar kan vi även se att det finns inslag av eget tyckande och de 

formulerar sig med ordet ”jag” vilket visar på att det är deras personliga åsikter som kommer 

till tals. 

   Vi ser även att det överlag är tuffare stil och ordval i artiklarna om mordet på Anna Lindh 

och journalisterna vågar ifrågasätta polisen på ett annat sätt nu än under rapporteringen för 

mordet på Olof Palme.  

6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Den första frågan vi ämnade besvara i vårt syfte var: Hur skiljer sig nyhetsrapporteringen 

mellan Palme-mordet och Lindh-mordet? Här kan vi generellt se att den typ av artiklar som vi 

undersökt om Anna Lindh bland annat innefattat olika journalisters personliga tankar kring 

det inträffade och journalister har i flera artiklar ifrågasatt hur detta kunde hända en gång till. I 

både Expressen och Aftonbladet har reflektioner och jämförelser med Palme-mordet gjorts. 

Palme var den första högt uppsatta politiker att mördas i Sverige och därför fanns det inget 

annat att jämföra med när tidningarna rapporterade om mordet 1986. Det man dock gjorde var 
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i en artikel att ta upp andra internationella mord och attentat mot politiker. Vi har även sett att 

fokuseringen i artiklarna om Anna Lindh varit stor på polisens arbete och den press som 

allmänheten och journalisterna lagt på mordutredarna att lösa mordet så fort som möjligt. 

Rädslan att göra om samma misstag som gjordes vid Palmeutredningen – mordet har 

fortfarande inte uppklarats – genomsyrar några av de artiklar vi studerat. Stilmässigt finns 

vissa skillnader i ordvalet då tidningarna i rapporteringen av Palme-mordet mer skrivit om 

terroristanknytningar och olika teorier till vem eller vilka som kunde ligga bakom dådet. I 

artiklarna har bland annat nämnts att PKK – som är en kurdisk terroristgrupp – skulle ha varit 

inblandade. Gällande Anna Lindh har det inte varit aktuellt och tidningarna har istället 

fokuserat på att skriva om gärningsmannen som en psykiskt sjuk och galen man. Han har även 

omnämnts vid flera tillfällen i artiklarna med ordvalet ”knivgalning”.  

   Vår andra frågeställning tar upp hur Aftonbladet och Expressen rapporterat om morden 

under de två första dagarna efter respektive dåd. Här såg vi av de analyserade artiklarna att 

man generellt dag ett, i både Palme-mordet och Lindh-mordet, skrev detaljerat om plats och 

tid för det inträffade. Journalisterna har redogjort för vad Palme och hans fru gjorde på 

kvällen, att de var på bio och till och med vilken film de såg. Första dagen efter knivattacken 

mot Lindh har artiklarna också handlat om vart hon befann sig och vad hon shoppade. 

Journalisterna har även varit tydliga med att det var just vid entrén till butiken Filippa K inne 

på varuhuset NK i Stockholm som hon befann sig.  

   Vidare har första dagens rapporteringar handlat om polisens arbete i sökandet efter 

gärningsmannen. Både Expressen och Aftonbladet har i sin rapportering av Palme-mordet 

återgivit ”viktiga” vittnens beskrivning av vad de sett. Vapnet nämns också i artiklarna från 

dag ett och benämns som en ”vilda västern pistol”. I Lindh-fallet skrivs det om den kniv som 

polisen hittat slängd inne på NK. Dag ett gällande Lindh har tidningarna också tagit upp 

reflektioner från Palme-mordet och dragit paralleller och frågan om livvaktsskydd nämns.         

   Tittar man på rapporteringen från den andra dagen tar tidningarna upp tråden gällande 

livvaktsskyddet och utvecklar rapporteringen om polisens arbete i båda mordfallen. De tar 

även upp sorgen i Palme fallet, och i Lindh fallet även spekulationer om gärningsmannens 

eventuella psykiska problem. Gällande båda fallen ges i dag två, utrymme för mer personligt 

tyckande från journalister. 

   Finns det då en synbar koppling till teorierna om risksamhällets påverkan på media i de 

analyserade artiklarna? Det finns flera kopplingar till det nya samhälle av risker och rädsla 

som både Beck, Jarlbro och Furedi målar upp. Om man går tillbaka till det Jarlbro skriver om 

att risker kan tas upp igen efter att ha varit bortglömda, kan man här se att man tar upp flera 
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av de risker som nämndes i Palme-fallet. Till exempel tar både Expressen och Aftonbladet 

återigen upp frågan om huruvida en politiker själv ska kunna avsäga sig skydd vid vissa 

tillfällen eller om det helt ska vara upp till Säpo att avgöra detta. Kan en politiker vara 

privatperson eller är denne alltid en officiell person utsatt för ständiga hot? Denna fråga var 

aktuell efter mordet på Palme och kom åter upp i diskussionerna efter Lindh-mordet.  

   Vidare tog vi upp att Jarlbro menar att risker, hot och kriser oftast handlar om politikers 

eller myndigheters misstag, i båda våra analysfall är det ett faktum att olika journalister 

återkommer till att det är många misstag som begåtts av myndigheterna vilket möjliggjort 

båda dessa allvarliga dåd.    

   Beck skriver att ordet risk i nutid ofta kopplas samman med ordet terrorism och speciellt i 

fallet med Palme kan vi se det tydligt. Där skriver tidningarna om terroristorganisationer i de 

första spekulationerna om tänkbar gärningsman. I fallet med Lindh är kopplingen inte lika 

stor till terrorister, men tidningarna tar emellertid upp att vi tiden före mordet på Palme ansåg 

Sverige fortfarande vara något av en idyll medan vid tiden för Lindh-mordet har idyllstämpeln 

suddats ut. Detta kan knytas an till den undersökning Furedi nämner om ökningen av orden 

”at risk” i en engelsk dagstidning. Den idylliska världen finns i mycket mindre grad kvar i 

tidningarna anser vi och samhället tycks vara mer medvetet om att vad som helst kan hända 

när som helst. Detta tror vi gör att artiklarna om Lindh-fallet är mindre koncentrerade runt det 

chockerande i dådet utan mer runt exempelvis gärningsmannaprofilen.  

Den sista frågan i vårt syfte är om det finns en synbar samhällsreflektion i 

medierapporteringen av Palme-mordet och Lindh-mordet. I Lindh-fallet ser vi att det finns en 

stark koppling till den bild av gärningsmannen som målas upp och de debatter som figurerat i 

samhället om besparingarna som gjorts på psykvården och vilka inverkningar detta kan 

komma att få. Att det är en psykiskt sjuk gärningsman är polisen ganska på det klara med och 

en professor som är expert på gärningsmannaprofiler får komma till tals i en artikel och även 

han är säker på att det är ett verk av en galning. Tidningarna har även kopplingar till vad som 

pågår runtomkring Lindh vid tidpunkten för mordet, det stundande EMU-valet och hur mordet 

kommer att påverka detta. 

Gällande Palme-mordet kan vi se en reflektion till samhället genom att tidningarna bland 

annat tar upp hur folket hyllade Palme genom att lägga blommor i mängder på mordplatsen 

och att det även stod människor vid platsen och grät öppet. Detta visar på hur oförberedda 

svenskarna var på att ett sådant dåd kunde ske i idyllen och demokratin Sverige. I Lindh-fallet 

lades det även då blommor på mordplatsen men samhället tycks genom Expressens och 

Aftonbladets artiklar vara mer förberett på en sådan händelse och vi ser inte samma 
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sorgeyttringar i rapporteringen. Dessa saker gör att vi kan se en reflektion av hur människor 

och samhället genom flera otäcka händelser fått en högre grad av beredskap för att hantera 

liknande situationer.  

Skrämmande nog kan vi alltså se att den kultur av rädsla som Furedi målar upp och där 

han menar att rädsla blivit en naturlig del av vår vardag, även stämmer i dagens Sverige. 

Furedis teori om att vi snart kan komma att bannlysa handskakning mellan människor, som 

tas upp i teoriavsnittet, kanske är ett framtida sätt att hindra främlingar att komma för nära 

högt uppsatta politiker. 

 

7. SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur de teorier vi tar upp om risksamhället avspeglar 

sig i Aftonbladets och Expressens rapportering från två politikermord i Sverige. De teorier vi 

använt oss av har vi hämtat från Furedi och hans teorier om att människor idag lever i en 

kultur av rädsla där han menar att risker, hot och att känna rädsla blivit en mer naturlig del av 

människors vardag. Vidare har vi tagit upp Beck som med hjälp av sitt begrepp risksamhället 

menar att vi människor alltid varit utsatta för risker av olika typer men att dessa i dag utgörs 

av allt större faror än tidigare som kan utrota mänskligheten. Han hävdar även att vi förlitar 

oss till de uppgifter vi får från myndigheter och media, eftersom den ”okunniga” människan 

inte har någon egen erfarenhet eller kunskaper om dödliga hot. 

   För att utföra vår analys använde vi utvalda delar av diskursanalys, som makroperspektiv, 

ideologi och diskurs samt mikroperspektivets stil. Anledningen till valet av metod var att vi 

ville kunna analysera på djupet och hitta den bakomliggande meningen i det empiriska 

materialet. Vi är medvetna om att denna metod är sårbar för påverkan av våra egna 

erfarenheter och att det i slutänden blir en analys som bygger på våra tolkningar av teori, 

metod och material.   

   I analysen gick vi igenom artiklarna en och en för att med hjälp av metodverktygen ta ut de 

för syftet väsentliga delarna. I diskussionsdelen kopplade vi analysen till teorierna om 

risksamhället och rädsla i vår kultur. I vårt inledande syfte ställde vi fyra frågor och den första 

handlade om huruvida nyhetsrapporteringen skiljde sig åt i de olika mordfallen. Här kom vi 

fram till att det fanns en viss skillnad i hur de tidningarna rapporterat. I fallet med Palme-

mordet var detta mer koncentrerat kring chocken av att förlora en för landet så viktig person. 

Artiklarna gav ett större intryck av lamslagenhet och sorg medan artiklarna om Lindh-mordet 

hade tyngd i polisens arbete med att finna gärningsmannen och ifrågasättandet av hur det 

överhuvudtaget kunde få hända igen.  
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   Aftonbladet och Expressen har båda haft lite olika fokus i artiklarna under det två första 

dagarna. Dag ett har tidningarna tagit upp mycket detaljer kring morden och när, var, hur. Det 

kan inte ha undgått någon att Palme sköts på Sveavägen och att Lindh befann sig inne på 

varuhuset NK. Andra dagen ägnades istället åt fördjupning av polisens arbete och även 

reflektions- och minnesartiklar publicerades. 

   De kopplingar vi fann mellan våra teorier och deras påverkan på media var bland annat att 

tidningarna återupptog de misstag och brister som uppkom i samband med Palme-mordet 

även i rapporteringen om mordet på Lindh. Enligt Jarlbro är det vanligt att media återkommer 

till viktiga nyheter som det varit tyst om en längre tid. Även de terroristanknytningar som 

Beck beskriver som en del av de hot vi ständigt lever under, återknyts det till, särskilt när det 

gäller rapporteringen om Palme. Vid tiden för mordet florerade en hel del teorier om bland 

annat PKK-spåret och detta skrivs det om i tidningarnas artiklar, även om polisen då avfärdar 

dessa.  

   Den sista frågan vi ställde var om det fanns någon samhällsreflektion i medierapporteringen. 

I Palme-fallet tycker vi att vi ser en reflektion av hur människorna i Sverige som trott att de 

levt i en idyll brutalt vaknar upp till rubrikerna av mordet på statsministern. I fallet med Lindh 

är den starkaste samhällsreflektionen den vi tycker oss göra till de debatter som pågått i media 

angående besparingarna i psykvården och dess inverkan på samhället. 
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