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Abstract 

On September 10th 2003 the Swedish foreign minister Anna Lindh was brutally murdered in a 

shopping mall in central Stockholm. An intense police pursuit was initiated immediately and shortly 

after, a man who later proved to be innocent was portrayed as the murderer in the Swedish media. 

The main purpose of this essay was to examine how the suspect and the police were described in the 

evening newspaper Aftonbladet and the morning newspaper Dagens Nyheter. Do the descriptions 

differ in any way? 

A total of fifteen texts were examined, eight articles from Aftonbladet and seven from Dagens 

Nyheter. The method we used were critical discourse analysis, with focus on theories like media logic 

and representation. 

The result showed that both DN and Aftonbladet used dramaturgical methods as intensification and 

polarization in their reporting. Both papers also engaged in an extensive description of the 35-year-

old's personal history and payed little or no mean to press ethics, in terms of personal integrity. A 

fact that could indicate the growing convergence between evening and morning press. 
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Inledning 

På eftermiddagen den 10 september överfölls Sveriges utrikesminister Anna Lindh av en okänd 

knivman. Mannens hugg var så kraftiga att de gick rakt igenom benet i Anna Lindhs ena arm och 

trasade sönder hennes lever, vilket ledde till kraftiga blödningar som läkarna aldrig lyckades stoppa. 

Hon dödförklarades klockan 05:29 på Karolinska Sjukhuset följande morgon trots omfattande 

läkarinsatser.  

Enligt medieforskarna Marina Ghersetti och Gunilla Hjorth följde efter mordet en enorm 

medierapportering där det ständigt växande kravet på information ledde till att flera tidningar 

började ägna sig åt spekulationer snarare än redovisning av fakta. Efteråt gick debatten varm både i 

insändare och på ledarplats i flera tidningar – hade den närgångna rapporteringen varit befogad eller 

var det i själva verket fråga om mobbing och uthängning? (Ghersetti & Hjorth, 2007). 

Detta fenomen har intresserat oss och vi har velat undersöka om det är utmärkande för både kvälls- 

och morgonpress. 

Ämnet känns än mer aktuellt med tanke på den pågående debatt som råder kring konvergensen 

mellan kvälls- och morgonpress, mellan sensationsinriktade tabloider och ”seriösa” tidningar.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att se på skillnader mellan kvälls- och morgonpress när det kommer 

till rapporteringen om jakten på Anna Lindhs mördare. Medieforskarna Stig Hadenius och Lennart 

Weibull skriver i sin bok Massmedier att det är en vedertagen uppfattning att kvällstidningar i högre 

grad ägnar sig åt sensationsartad journalistik medan morgonpressen oftast förknippas med saklighet 

och objektivitet. (Hadenius & Weibull, 2005). Samtidigt kommer fler och fler indicier som pekar på att 

kvälls- och morgontidningsjournalistik konvergeras i en allt högre omfattning, detta är något som 

medieforskaren Stuart Allan lyfter fram i sin bok News Culture (Allan, 2004). Denna kontradiktion 

finner vi mycket intressant och vi vill därför undersöka hur situationen ser ut i svensk press. 

Vår huvudfrågeställning är:  

 Hur skiljer sig morgonpress och kvällspress åt vid rapporteringen om jakten på Anna Lindhs 

mördare? 

Våra forskningsfrågor är: 

 Vilka likheter och skillnader finns i den bild som konstrueras av den misstänkte 

gärningsmannen i de båda tidningarna?  
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 Vilka likheter och skillnader finns i den bild som konstrueras av polisen i de båda tidningarna?  

 Vilka aktörer förekommer samt vilka källor används i texterna som berör gärningsmannen 

och jakten på densamma?  

Avgränsningar 

Vi valde att inrikta vår undersökning på enbart rapporteringen om 35-åringen som var den förste att 

misstänkas för mordet på Anna Lindh. Vi har alltså helt bortsett från det mediedrev som följde när 

den egentlige mördaren Mijailo Mijailovic greps av polisen. Anledningen till detta är helt enkelt för 

att vi valde att begränsa oss till den första veckan som följde på mordet. Mijailovic blev inte aktuell i 

medierapporteringen förrän två veckor efter mordet.   

Bakgrund  

Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter (DN) är Sveriges största morgontidning. Tidningen grundades 1864 och ingår i 

Bonnierkoncernen. Dagens Nyheters upplaga 2008 var 339 800 exemplar per utgivningsdag. 

Tidningens politiska beteckning är oberoende liberal. Enligt tidningen har DN.se 1,1 miljoner unika 

webbläsare varje vecka. DN beskriver sig själva som en bred dagstidning som "lägger tyngd på att 

förklara sammanhang, sätta in nyheter i ett större skeende och försöker förklara genom att analysera 

och att ge bakgrund." 

(http://www.dn.se/info/korta-fakta-1.519470)                                   

Aftonbladet 

Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning. Tidningen grundades 6 december 1830 och ingår i 

norska mediekoncernen Schibsted. Aftonbladets upplaga 2009 var 344 700 exemplar per 

utgivningsdag. Tidningens politiska beteckning är oberoende socialdemokratisk. Enligt egen utsaga 

når tidningens nätupplaga drygt 1,3 miljoner läsare varje dag.  

Aftonbladet själva beskriver tidningen som "en klassisk kvällstidning av modernt snitt för de breda 

folkgrupperna, med tonvikt på kärnområdena nyheter, sport och nöje."  

(http://annonswebb.aftonbladet.se/print/) 

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=b8acbb3ca759463db15e85ddc07f0dac&URL=http%3a%2f%2fannonswebb.aftonbladet.se%2fprint%2f
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Anna Lindh 

Svensk politiker (socialdemokrat) född 1957. Lindh var till grunden jurist. 1993 utsågs hon till ledamot 

i socialdemokraternas verkställande utskott. Lindhs politiska gärning som utrikesminister kom att 

präglas av hennes grundläggande positiva syn på Europasamarbetet, en stark tilltro till de mänskliga 

rättigheterna och en rättighetsbaserad internationell utveckling.  

Lindh var en stark personlighet inom den svenska politiken och vann stor respekt inom 

världspolitiken. Hon ansågs av många som den självklara efterträdaren till Göran Persson som 

partiledare för socialdemokraterna.  

(www.ne.se) 

Mordet 

På eftermiddagen den 10 september 2003 knivhöggs utrikesminister Anna Lindh av en då okänd 

gärningsman på varuhuset NK i centrala Stockholm. Mannen lyckades fly från platsen medan Lindh 

fördes till sjukhus med allvarliga skador.  

Tidigt på morgonen den 11 september avled Anna Lindh av sina skador. En skakad statsminister 

lämnade dödsbudet inför en samlad presskår. Mordet väckte stor uppmärksamhet i massmedia. 

Teorier om att dådet skulle ha politisk grund figurerade länge i media. Sverige skulle några dagar 

senare ha folkomröstning angående förslaget att införa euro som valuta, och Anna Lindh var en av ja-

sidans mest högljudda förespråkare.  

Det fanns många vittnen till mordet men uppgifterna om gärningsmannens signalement varierade, 

liksom uppgifter om mannens flyktväg. Några dagar efter mordet grep polisen en man misstänkt för 

dådet. Denne man, den så kallade 35-åringen, avfärdades snart ur utredningen på grund av bristande 

bevisning. Många befarade att landet skulle få leva med ännu ett ouppklarat ministermord. Skarp 

kritik riktades mot Säkerhetspolisen (SÄPO) då Lindh saknade livvaktsskydd vid dådet. 

Den 24 september, drygt två veckor efter mordet, greps och anhölls Mijailo Mijailovic som 

huvudmisstänkt för mordet. Mijailovic nekade länge till brott, trots stark bevisning som band honom 

till mordet. Vid polisförhör den 6 januari 2004 erkände Mijailovic att det var han som knivhuggit Anna 

Lindh till döds. Han dömdes till livstids fängelse för mord den 23 mars 2004.  

En utredning efter mordet har resulterat i ökade resurser till SÄPO och ändrade rutiner vid så kallade 

hotbildsbedömningar. Mordet på Anna Lindh är ett av de mest uppmärksammade kriminalfallen i 

svensk historia.  

(www.ne.se) 

 

http://www.ne.se/
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Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel skriver vi om de teorier och tidigare forskning som vi kommer att använda oss av för 

att besvara våra frågeställningar. Vi tar upp teorier om diskurs, representation, medielogik och 

tabloidisering. Dessutom tar vi upp tidigare forskning om källor samt en forskningsrapport om 

medierapporteringen som följde mordet på Anna Lindh, utgiven av Krisberedskapsmyndigheten. 

Diskurs 

Diskurs är ett begrepp med flera olika betydelser. Enligt samhällsforskaren Peter Berglez är den 

ursprungliga definitionen av termen samtal (Berglez, 2000) Ett samtal mellan två människor skulle 

således kunna betraktas som en typ av diskurs. En annan begreppsbestämning av termen, och den 

definition som vi kanske kommer att använda oss mest av i våra analyser är hur specifika kunskaper 

kultiveras i vissa institutionella sammanhang.  

Kunskapen konstrueras genom olika regler, rutiner och konventioner vilka bestämmer vad man gör och 

hur man gör saker. Den regelstyrda verksamheten växer fram genom historien eftersom praxis hela 

tiden upprepas, samtidigt som irrationella och slumpmässiga element elimineras. På detta sätt 

framträder institutionernas strukturerade och organiserade karaktär. Om man summerar alla de saker 

[s]om görs och sägs (handlingar) inom en institutionell sfär, kan man konstatera förekomsten av en 

särskild diskurs. (Berglez,  2000:201). 

Denna kunskapskonstruktion återfinns i allra högsta grad även inom medierna, vilket vi ska gå in på 

närmare under avsnittet Medielogik. Tidigare forskning har visat att det finns ett uttalat mönster i 

journalisternas arbetsrutiner. Detta gäller inte minst när det kommer till val av källor. Det är speciellt 

vissa personkategorier som regelbundet återkommer som källor i medierna (Ghersetti & Hjorth, 

2007). Vi går in djupare på detta i avsnittet Tidigare forskning. 

Vi kommer använda oss av diskurs som teori för att se på vilka kunskapskonstruktioner som 

förmedlas i de undersökta texterna och för att kunna analysera valda texter på ett djupare och mer 

grundligt plan. 

Representation 

Enligt kulturteoretikern Stuart Hall innebär representation att producera mening genom språk. 

Representation innebär vad något ”står för”, t.ex. att en bild står för personen som avbildas.  

Medieforskaren Jostein Gripsrud menar att det är i den betydelsen man använder begreppet inom 

medieforskningen. (Gripsrud, 2000). En målad bild, en skriven text, en fotografisk bild eller en 

muntlig redogörelse är fyra olika sätt att representera en händelse eller en person. (Ekström, 2008). 
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Det vi läser i tidningar, ser på teve eller hör på radio bör således inte ses som en spegling av 

verkligheten. Istället bör man se på det som representationer av händelser som i sin tur producerar 

meningar och betydelser för mottagaren, d.v.s. den som tar del av informationen. Representation är 

nämligen också en form av sanningskonstruktion – inte en objektiv återspegling av verkligheten. En 

text eller en bild som representerar en händelse kan uppfattas på olika vis av olika människor. 

Journalisten väljer en vinkel på sin text som sen publiceras i ett specifikt sammanhang för att 

slutligen tolkas av en läsare som kan ha helt andra referensramar än journalisten som skrev texten. 

Det som avbildas har därför sällan en entydig betydelse (Ekström, 2008). Representation kan sägas 

handla om två saker: att beskriva och att symbolisera. (Lindgren, 2009). I den här undersökningen 

kommer vi att främst rikta in oss på hur poliser och gärningsman representeras.  

Medielogik  
Medielogiken är ett centralt begrepp för hur nyhetsjournalistik konstrueras. Begreppet lanserades 

1979 av medie- och sociologiforskarna Peter Altheide och Robert Snow, som beskriver medielogiken 

som en form av kommunikation genom vilken medierna presenterar och förmedlar information: 

”Elements of this form include the various media and the formats used by these media. Format consists, 
in part, of how material is organized, the style in which it is presented, the focus or emphasis on 
particular characteristics of behaviour, and the grammar of media communication. Format becomes a 
framework or a perspective that is used to present as well as interpret phenomena.” (Altheide, Snow, 
1970:10). 

 

Medielogiken inrymmer fyra olika huvudkomponenter (Hadenius & Weibull, 2005). En av dessa är 

mediedramaturgin som vi kommer använda oss av i vår diskussion.  

Mediedramaturgin. Avser en samling regler som används för att kunna fånga och hålla kvar läsarens 

intresse. Medieforskaren Jesper Strömbäck redogör för dessa regler i sin bok Makt och Medier: 

 Tillspetsning. Utrymmesbrist gör att man måste fatta sig kort och nyheter tas därför vanligen 

upp i sina huvudpunkter. Strömbäck pratar om att det har att göra med den 

professionaliserade journalistikens motstånd till att låta politiker styra medieinnehållet.  

 Förenkling. Utrymmesbrist gör att det inte finns plats för komplexitet och utsvävningar. 

Nyheterna ska därför vara enkla och lätta att ta till sig, mångfald och nyanser inskränks.  

 Polarisering. Det måste finnas kontraster i synsätt för att man ska kunna hålla kvar publikens 

intresse. Därför vill man hellre ha svart mot vitt, ondska mot godhet istället för en mer 

prövande hållning där man väger argumenten mot varandra, det vill säga ”å-ena-sidan-och-å-

andra-sidan”-resonemangen.  
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 Intensifiering. Starka uttryck och laddade ord ger större uppmärksamhet än försiktiga inlägg. 

Våldsamma händelser är därför bra material för en nyhets intensitet. Intensiva beskrivningar 

höjer intresset för en händelse.  

 Konkretion. Det är lättare för publiken att ta till sig konkreta företeelser än abstrakta 

fenomen. Strömbäck exemplifierar med rapporteringen om miljöförstöringen och att det är 

lättare för publiken att ta till sig döda sälar eller döda fiskar som flutit upp till ytan än något 

abstrakt som inte går att ta på, exempelvis ozonhålens utbredning. 

 Personifiering. Att göra nyheterna personliga. Det finns få saker som intresserar oss så 

mycket som andra människor. Att ge ett problem eller åsikt ett ansikte är ett sätt att fånga 

uppmärksamhet.  

 Stereotypisering. För att skapa ordning i ett nyhetsflöde skapar vi människor stereotyper 

utifrån våra kognitiva scheman, fördomar och associationer. Genom att stereotypisera gör vi 

det enkelt för oss, de bygger på generaliseringar och skapar igenkänningseffekter. En 

stereotyp som vi inte kan känna igen är därför inte en stereotyp. (Strömbäck, 2000). 

Medieforskarna Olof Petersson och Ingrid Carlberg bestyrker förekommandet av 

mediedramaturgiska element i dagsmedierna i sin bok Makten över tanken (Petersson & 

Carlberg, 1990) 

Vi använder oss av medielogiken som teori för att kunna åskådliggöra de dramaturgiska regler som 

präglar de texter vi analyserat.  

Kvällspress kontra dagspress 

Allan redogör i sin bok News Culture (2004) för skillnader mellan tabloidjournalistik och ”serious 

newspapers”. I Sverige bör dessa båda presstyper närmast motsvaras av den svenska morgon- och 

kvällspressen.  Allan beskriver den seriösa pressen som "factual, worthy, respectable and upmarket" 

medan tabloidjournalistiken beskrivs som "sensational, superficiell, prurient and downmarket” 

(Allan, 2004:205). I Sverige såg det till en början lite annorlunda ut. När kvällspressen växte fram i 

början av 1900-talet var den nämligen inte särdeles sensationsinriktad. Däremot innehöll den mycket 

personjournalistik och nya tillvägagångssätt för att belysa särskilda områden (Hadenius & Weibull, 

2005). Men när morgontidningarna så småningom började försöka efterlikna detta vinnande koncept 

som kvällspressen från början varit ensamma om krävdes en förändring. Den sensationsinriktade 

journalistiken började således breda ut sig i kvällspressen bland annat genom en ökning av brotts- 

och olycksrapporteringen. På den tiden namngavs alltid förövaren och brotten beskrevs utförligt. 

(Hadenius & Weibull, 2005).   
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Tabloidisering 

Det pågår, enligt Stuart Allan, en tydlig konvergens mellan tabloidjournalistiken och den såkallade 

”seriösa” journalistiken. Gränserna mellan seriös kontra populistisk journalistik suddas ut. ”Hårda 

nyheter” som ekonomi och politik tenderar att ersättas av ”mjuka” och lättsmälta nyheter som ofta 

grundar sig i det triviala och privata (Allan, 2004).  Denna utveckling ser Allan som ett resultat av ett 

hårt ekonomiskt klimat, där kvantitet och produktionshast går före kvalité och noggrannhet i det 

journalistiska arbetet. Idag är det ekonomi- och annonsavdelningar som styr nyhetsvärderingen, 

snarare än presskåren själva. Allan pratar om nyhetskriterierna som demokratiserade: 

 

“People want news that speaks directly to their personal experiences of daily life, as opposed to news 

content driven by the interests of politicians and other talking heads” (Allan, 2004:211). 

I Journalism and Popular Culture  (1992) jämför medieforskaren Jostein Gripsrud likheter och 

skillnader mellan morgon- och kvällstidningar, med utgångspunkt i svensk och norsk press. Gripsrud 

tillskriver den nordiska tabloidjournalistiken ett närmast schizofrent epitet.  Inom områden som 

politik och kultur håller kvällspressen en hög journalistisk nivå, medan man i den traditionella 

nyhetsförmedlingen förlitar sig på mer traditionell tabloidjournalistik (Gripsrud, 1992:85). De 

nordiska tabloidernas schizofrena natur kan, enligt Gripsrud, ha flera tänkbara förklaringar. 

Framförallt handlar det om att tidningar i mindre länder måste attrahera en bred publik för att 

överleva. De är därför mer eller mindre tvingade att blanda högt och lågt för att locka såväl 

”intellektuella” som ”vanligt folk” (Griprsud, 1992: 85).  

Gripsrud beskriver (framförallt den norska tabloidpressen) som präglad av sensationalism och 

personifiering. ”If the matierial, the news item per se, is not shocking or personal, the popular press 

will tend to present it as such” (Gripsrud, 1992:85). 

Fokus ligger ofta på detaljbeskrivningar och spekulationer. Dessa tendenser blir alltmer 

framträdande, även inom den ”seriösa” journalistiken.  Även tabloidpressens format och layout, med 

stora bilder och dramatiska rubriker, går i allt större utsträckning att återfinna i dagstidningar med en 

mer seriös image (Gripsrud, 1992:86). 

Anledningen till att vi använder oss av tabloidiseringsteorin i vår undersökning är att vi tror att den i 

allt större utsträckning präglar nyhetsjournalistiken. Vi kommer återanknyta till detta i 

undersökningens slutdiskussion. 
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Tidigare forskning 

Medieforskarna Marina Ghersetti och Gunilla Hjorth undersöker i rapporten Mördare och poliser 

(2007) mediebevakningen av polisarbete och gärningsman efter mordet på Anna Lindh. Deras 

forskningsfält ligger väl i linje med vårt eget och vi har använt oss en hel del av deras forskning och 

reslutat. Hjorth och Ghersetti kommer i sin rapport fram till flera saker som vi själva resonerar kring i 

denna uppsats. Bland annat förekomsten av två huvudaktörer, polis och gärningsman och att 

utredningsledaren i många avseenden glorifierades medan den misstänkte gärningsmannen 

svartmålades. De problematiserar också kring uthängningen av den misstänkte och förekomsten av 

spekulationer och osaklighet som var utmärkande för flera tidningar under den här perioden. Vidare 

pratar de om medielogikens konsekvenser och benämner rapporteringen som ”ett klassiskt 

kriminaldrama” med en skurk, en hjälte och ett brott.  

Något som det forskats flitigt i är källor. Nyhetskällor spelar en central roll i dagens nyhetsförmedling. 

Medieforskaren Anders Sahlstrand menar att en nyhetskällas trovärdighet och förmåga att uttrycka 

sig till stor del avgör nyhetens kvalité (Sahlstrand, 2000). När journalister vänder sig till en viss källa 

för specifik information är dock nyheten ofta redan konstruerad av reportern. I dessa fall är 

journalisten främst ute efter ett yttrande som passar in i den färdiga nyheten. ”Detta antyder att 

journalistiken ofta inte har som syfte att informera utan snarare att iscensätta och medvetet 

konstruera”. Källan kan här närmast likna en buktalardocka (Sahlstrand; 2000:80). 

I dagens medierapportering står elitkällor såsom officiella talesmän och politiker för majoriteten av 

uttalandena i media. Enligt medieforskarna Jan Ekecrantz och Tom Olsson forskningsrapport svarar 

myndigheter och journalister tillsammans för mer än hälften av källorna i nyhetsmedia (1991:29). 

Dessa källkategorier har genom sitt inflytande stora möjligheter att påverka medieinnehållet.  

Chansen att få komma till tals i medier ökar ju mer personen motsvarar kraven på auktoritet och 

kredabilitet samt tillgänglighet (Ginneken, 2008).  

Enligt Sahlstrand är 8 % av nyhetskällorna i svenska medier anonymiserade. Flertalet av dessa källor 

kan härledas till rapportering om brott och olyckor. Detta, menar Sahlstrand, är ett rimligt resultat 

med tanke på pressetik och sekretesslagstiftning. 

”Offret” är en vanligt förekommande röst bland icke-elikällorkategorin. ”Den centrala definitionen är 

att källan passivt har utsatts för något, blivit drabbad” (Sahlström, 2000:143). ”Offret” används ofta 

för att ge ett samhällsproblem ett ansikte och bidrar till att personifiera och dramatisera en nyhet. 

Den journalistiska källkritiken är essentiell för en objektiv rapportering och grundas, enligt Dr. 

Thorsten Thuren, på fyra kriterier; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Journalistens 
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källkritiska förmåga påverkas i stor utsträckning av de pressade arbetsförhållandena. Vid 

extraordinära händelser såsom mordet på Anna Lindh, finns det sällan tid att faktakontrollera alla 

uppgifter som krävs för att skriva en ackurat artikel, då kravet på snabbhet ofta är större än kravet på 

korrekthet. Journalisten måste informera utifrån de fakta som finns tillgängliga, vilket ofta resulterar i 

sakfel i rapporteringen (Thurén, 2005). 

Undersökningens genomförande 

Tillvägagångssätt 

Vi inledde med att göra vårt urval. Genom att studera mikrofilmer där Aftonbladet och Dagens 

Nyheter fanns avfotograferade (perioden den 11 september – 18 september, 2003) gjorde vi ett 

första urval. Utifrån över hundra artiklar valde vi ut ett tjugotal. Urvalet gjordes strategiskt. Vi läste 

rubriken för att kunna avgöra om artikeln berörde vårt forskningsområde och tittade sedan om 

artikeln var lagom lång. Notiser och alltför korta artiklar sorterades bort eftersom korta texter är 

svårare att analysera. Inför själva analysen delade vi upp materialet efter presstyp, kvällstidning för 

sig och morgontidning för sig. Sedan började en andra gallring där vi gick igenom texterna mer 

noggrant och gjorde ett definitivt urval på 15 artiklar (se bilaga 1).   

Vi delade sedan upp texterna mellan oss och analyserade dem efter den analysmodell som vi redogör 

för i metodavsnittet.  

 

Metod 

Vi valde kritisk diskursanalys som redskap för vår kvalitativa undersökning, då denna lämpar sig väl 

vid djupgående analyser av nyhetstexter.  

I en diskursanalys ser man texten som en social handling snarare än en informationsbärare (Berglez, 

2000). Syftet med analysmetoden är att ställa sig kritisk mot den aktuella medietexten. Varför ser 

nyhetstextens innehåll ut som den gör? Ur vilket perspektiv beskrivs verkligheten? Dessa är frågor 

som vi ville besvara med hjälp av diskursanalysen.  

Undersökningen är en så kallad intensiv fallstudie, som syftar till att man gör en djupgående kvalitativ 

undersökning av ett mindre antal texter. Detta för att få mer detaljerad kunskap i ämnet, analysera 

informationen utifrån mer komplexa infallsvinklar och blotta de bakomliggande strukturer som är 

grundläggande för den information som förmedlas. Fallstudier är partikularistiska, vilket innebär att 

de fokuserar på enskilda händelser (Ekström & Larsson, 2000:17). I vårt fall mordet på Anna Lindh 
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I intensiva studier av enskilda fall blir det möjligt att undersöka hur de för situationen specifika 

omständigheter påverkar samtal och social interaktion. I textanalyser blir det på motsvarande sätt 

möjligt att tolka innebörden i enskilda utsagor i relation till en kontext (Ekström & Larsson, 2000:17) 

 

Textorienterad diskursanalys innebär att studera texter på såväl makro- som mikrostrukturell nivå. 

Man konstruerar här ett specifikt schema som sedan används för att systematiskt analysera de valda 

artiklarna.  

 

...this new cross-discipline of discourse analysis allow us to study media text and talk in a more explicit, 

systematic and interesting way. Within a wider socioeconomic and cultural framework, such an analysis 

considers media discourse, and hence also news, as a particular form of social, institutional practice. 

(Van Dijk, 1988:176) 

 

Makrostrukturell nivå 

Att studera en text på makrostrukturell nivå innebär att fokus riktas på nyhetstextens tematiska och 

schematiska struktur.  

 

Den tematiska strukturen belyser hur information i texten organiseras hierarkiskt. Den mest 

relevanta informationen presenteras oftast i textens rubrik och ingress och tidigt i brödtexten. Ju 

mindre relevant informationen anses vara i relation till huvudhändelsen, desto längre ner i hierarkin 

hamnar den. Syftet med den tematiska strukturen syftar således till att kartlägga journalistikens 

hierarkiska behandling av ämnet, samt definiera textens huvudtema samt eventuella underordnade 

teman i relation till huvudhändelsen.  

 

Den schematiska strukturen behandlar hur journalistikens narrativa regler påverkar 

nyhetsförmedlingen. Här handlar det om att kartlägga ”hur den aktuella verkligheten konstrueras 

diskursivt inom ramen för dessa regler” (Ekström & Larsson, 2000:204). 

Rubrik och ingress är två exempel på en standardkonvention som syftar till att sammanfatta nyheten. 

Även utrymme för källor som kommenterar, reagerar och bedömer konsekvenserna av 

nyhetshändelsen är ett exempel på nyhetsberättandets konventioner. Vilka aktörer förekommer i 

texten och vad dessa aktörer representerar är relevant i sammanhanget. 

Den tematiska och schematiska strukturen belyser hur verkligheten måste anpassa sig efter 

nyhetsdiskursens specifika karaktär, snarare än tvärtom. ”Den komplexa verkligheten pressas in i 

”färdiga” scheman” (Ekström & Larsson, 2000: 205). 
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Vi ville med den makroorienterade analysen titta på hur den hierarkiska behandlingen av ämnet 

påverkade bilden man fick av gärningsman och polis. Vilken information prioriterades och vilken 

information marginaliserades? Vi ville också titta på i vilken ordning journalisterna valde att 

presentera sina källor. I enlighet med Berglez modell är det de källor som presenteras först som 

anses vara mest relevanta. 

Vi ville också titta på vilka det var som verkligen fick komma till tals i texterna och vad de 

representerade, samt vilken diskurs som formades genom deras utlåtanden. Slutligen ville vi även se 

till vilka diskurser som formades genom journalisternas narrativa regler. Hur påverkade deras 

berättande den bild vi fick av gärningsman och polis? 

 

Mikrostrukturell nivå 

Att studera en text på mikrostrukturell nivå innebär att man gör en mer detaljerad studie av texten 

där man fokuserar på begrepp som koherens, närvarande implikationer och stilmässiga faktorer. För 

att renodla vår analys och undvika onödiga stickspår som riskerar att göra undersökningen 

osammanhängande och spretig har vi dock valt att inrikta oss främst på den lexikala stilen.  

 

Vid en analys av stilmässiga faktorer, eller närmare bestämt en analys av den lexikala stilen, 

undersöker man ordvalen i texten. Både journalistens och de aktuella källornas ordval är här av 

relevans. Ordens innebörd kan ändras beroende på vilket samband de används i, och kan påverka 

hur läsaren uppfattar texten. Har texten kunnat skrivas på ett annat sätt och med en annan vinkel är 

en relevant fråga i sammanhanget (Ekström & Larsson, 2000). 

 

Vi ville med den mikroorienterade analysen studera vilka ordval som journalisterna använde och hur 

dessa ordval påverkade den bild som formades av polis och gärningsman.  

 

För att kunna genomföra en diskursanalys krävs det att man ser på den journalistiska texten som en 

diskurs. Diskursbegreppet tillges flera olika definitioner inom det kvalitativa forskningsområdet. Peter 

Berglez (Berglez, 2000) definierar begreppet som ett sätt att referera till människors 

språkanvändning i såväl muntlig som skriftlig bemärkelse, och ser språkanvändningen som en särskild 

social praktik som påverkas på olika nivåer i samhället.  

Diskursanalysens grundsyfte är således att inte enbart se den journalistiska produktionen som ett 

isolerat språkligt objekt utan istället söka orsaker till varför texten har blivit som den har blivit. Detta 

framgår inte av texten själv. Sanningen hittar man istället i underliggande samhällsstrukturer som 

enbart kan belysas genom analytiska metoder såsom denna. 
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Material 

Vi har avgränsat oss till två dagstidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Anledningen till att vi 

valde just dessa tidningar är att de är störst i Sverige inom sin respektive presstyp, d.v.s. kvälls-

respektive morgonpress. Vi gjorde en slutgiltig avgränsning på 15 artiklar. Åtta från Aftonbladet och 

sju från Dagens Nyheter. De artiklar vi valde var sådana som berörde våra forskningsfrågor och vårt 

syfte med undersökningen. Vi valde ut så många artiklar som vi ansåg behövdes innan vi betraktade 

materialet som mättat.  

 Vi har vidare valt att begränsa oss till den första veckan som följde mordet på Anna Lindh. Detta för 

att vi ville fånga upp medierapporteringen under de första chockartade dagarna men även för att det 

empiriska materialet inte skulle bli alltför omfattande.  

Att vi bara inriktat oss på nyhetsartiklar och uteslutit ledare, debattartiklar och insändare grundar sig 

i att vi ville undersöka de texter som, åtminstone i enlighet med publicistreglerna, ska vara opartiskt 

och sakligt. Vi ville undvika att inkludera subjektiva åsikter i vårt material då de skulle undergräva 

våra frågeställningar. En ledarskribent företräder visserligen tidningens politiska färg men är inte 

representativ för presstypen som genre, det vill säga kvällstidning eller morgontidning. Detta gäller 

även för debattörer och insändarskribenter.  

Vi valde också att avgränsa det undersökta materialet till enbart artiklar som berörde mördarjakten. 

Hyllningstexter om Anna Lindh och andra texter som inte berörde själva mördarjakten gallrades alltså 

bort. Detta gjordes återigen för att reducera materialet och göra forskningsfrågorna mer tydliga.  

Vi valde att inte genomföra några bildanalyser i vår undersökning. Dels eftersom bilderna som 

figurerade i pressen till en början uteslutande var hämtade från övervakningskameror och därmed 

oarrangerade. En semiotisk analys av dessa bilder hade därmed varit överflödig. Ytterligare en 

anledning var att undersökningen hade blivit överbelastad och alltför tidskrävande. 

Definition av begrepp 

Ett begrepp som vi kommer använda oss av i våra analyser är aktörer. Med en aktör menar vi i detta 

fall antingen en person som får komma till tals i texten, direkt eller indirekt, eller så avser vi en 

person som blir omtalad i texten. När vi pratar om osynliga aktörer menar vi de som får komma till 

tals men som inte namnges. När vi pratar om synliga aktörer avser vi följaktligen de personer som 

presenteras vid namn.  

Metodkritik  

Urvalet av de analyserade artiklarna skedde subjektivt, vilket kan ses som en svaghet. Då 

diskursanalysen grundar sig i individuella tolkningar av det empiriska materialet kan analysdelen ses 

som partisk. Analysens tolkande karaktär resulterar i att forskare sällan kommer fram till samma 
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slutsats, trots att de utgår ifrån samma material.  

 

Kvalitativa studier som denna bygger på mer ingående och intensiva studier av ett fåtal fall. Vårt 

empiriska material är medvetet begränsat, vilket gör det  betydligt svårare att generalisera 

resultaten. När det gäller kvalitativa studier kan man inte prata om allmängiltighet på samma sätt. 

Även om vi i denna undersökning hittar samband mellan våra analyserade artiklar i form av 

gemensam diskurs och likartade narrativa regler så finns det ingen allmängiltighet att prata om. 

Ingen statistisk generalisering är möjlig att göra. Det vissa forskare diskuterar är dock möjligheten att 

göra så kallade teoretiska generaliseringar av undersökningsmaterialet. Med det menar man att man 

gör en bedöming över hur resultaten från en studie kan ge vägledning för en annan situation genom 

analys av likheter och skillnader mellan de båda situationerna. Det vill säga att om vi analyserar en 

artikel och kommer fram till ett resultat, en teoretisk utgångspunkt, som vi sedan tillämpar på nästa 

artikel med en annan situation och vi hittar gemensamma drag så kan man prata i allmängiltiga 

termer. Detta är givetvis inte helt tillförlitligt och bör ses på med kritiskt öga. Det ligger inte bara på 

forskarens lott att bedöma studiens allmängiltighet utan även läsarens (Ekström & Larsson, 2000) 

 

Resultat av artiklarna som berör gärningsmannen 

Resultat av artiklarna som berör gärningsmannen 

Vi kommer i det här kapitlet att genomföra en diskursanalys på de artiklar som berör 

gärningsmannen. De är åtta till antalet, tre från Aftonbladet och fyra från Dagens Nyheter.  

Artiklarna kommer att analyseras i enlighet med den analysmodell som vi redogör för i 

metodkaptilet. Vi kommer att titta på texterna både på makro- och mikrostrukturell nivå samt 

analysera journalisternas lexikala stil för att kunna avgöra vilken bild det är som byggs upp av 

gärningsmannen i de båda tidningarna, samt vem det är som får komma till tals i texterna.  

Kapitlet kommer att avrundas med en mer övergripande och sammanfattande analys av de fem 

texterna, där vi även kommer att återkoppla till teori och tidigare forskning. 
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”Pojkvännen berättar om 35-åringens dubbelliv” (Aftonbladet, 030917) 

Den 17 september har Aftonbladet en artikel på sidan 16 med överrubrik ”Förre älskaren: han är 

rasistisk” och underrubriken ”Pojkvännen berättar om 35-åringens dubbelliv” Artikeln kretsar kring 

en ”exklusiv intervju” med 35-åringens före detta älskare som i texten får berätta om hur 35-åringen 

är som person, vilka krogar han rör sig på, hur han klär sig, vilket umgänge han har. Men också att 

han hade rasistiska åsikter, att han är våldsam och kriminell.  

Makroorienterad analys av nyhetstexten  

Nyhetens tematiska struktur 

Den tematiska strukturen är uppbyggd på så vis att den första delen av texten kretsar kring 35-

åringens jetsetliv, att han var ett ”välbekant ansikte på innekrogarna” och att han hade ”det heta 

innefolket” i sin bekantskapskrets. Journalisten gör ett stort nummer av att 35-åringen fraterniserade 

med ”det heta innefolket”. Den andra delen handlar om vad som finns bakom den ”polerade ytan”.  

Artikelns huvudtema är alltså 35-åringens påstådda dubbelnatur. Vad denna dubbelnatur består i är 

dock ganska tvetydigt. Å ena sidan har vi beskrivningen av 35-åringen som dels en städad och 

kultiverad man som rör sig i de ”rätta kretsarna”, dels en aggressiv våldsman som rör sig i 

högerextrema kretsar och slåss på fotbollsmatcher. Å andra sidan har vi att mannen är bisexuell och 

att det kanske kan ha något att göra med vad journalisten beskriver som 35-åringens ”hemliga 

dubbelliv”.  

Textens hierarkiska struktur visar att 35-åringens sexuella läggning samt dennes påstådda rasistiska 

åsikter är nyhetskonstruktionens viktigaste element. Detta kan vi klarlägga redan i överrubriken där 

det framgår två fakta: 35-åringen har en pojkvän och denne pojkvän säger att 35-åringen är rasistisk. 

I underrubriken cementeras journalistens hierarkiska behandling av ämnet.  

Även i denna artikel saknas förankring mellan rubrik och brödtext. ”Pojkvännen” är nämligen en 

person som förlorade kontakten med 35-åringen för ett halvår sedan, något som inte framgår förrän i 

textens absoluta slutskede. Den informationen ansågs alltså inte vara av relevans då den inte 

passade det rådande huvudtemat. Det är också anmärkningsvärt att texten inte har någon som helst 

koppling till mordet på Anna Lindh. Den innehåller över huvud taget ingen verklig nyhet utan hela 

artikeln kretsar istället kring Aftonbladets ”avslöjande” om 35-åringens sexuella preferenser samt 

utvalda delar ur dennes liv som ung.  
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I ingressen upprepas återigen att det är ”pojkvännens” berättelse om 35-åringens bisexualitet som är 

nyhetskonstruktionens viktigaste komponent. Det nämns även att 35-åringen ”plötsligt kunde få 

aggressiva vansinnesattacker på krogen” 

Nyhetens schematiska struktur 

Det finns två aktörer i texten. Dels 35-åringen som hela nyheten är uppbyggd kring. Dels den person 

som journalisten inhämtar merparten av sin information ifrån, benämnd som ”förre älskaren” i 

överrubriken och ”pojkvännen” i underrubriken. Denna person som alltså fungerar som artikelns 

huvudkälla namnges inte vidare och hans uttalanden får stå oemotsagda. 35-åringen själv får inte 

bemöta kommentarerna (eftersom han vid tidpunkten satt i häktet) som i vissa fall mynnar ut i en del 

tämligen allvarliga anklagelser, vilket vi kommer återgå till längre fram.  

Ett par andra osynliga aktörer figurerar också i texten. Först är det ”källor till Aftonbladet” som får 

uttala sig om att 35-åringen hade illusioner om ett glamoröst jetset-liv och att han ville ”måla upp en 

bild av sig själv som en smart playboy”. Vilka dessa källor är preciseras inte närmare men deras 

uttalanden går väl i hand med det huvudtema som byggs upp av journalisten. Sen är det ”uppgifter 

till Aftonbladet” som förkunnar att 35-åringen rörde sig i högerextrema kretsar. Inte heller här anges 

varifrån informationen kommit, trots att det är en tämligen grov anklagelse.  Sammanfattningsvis är 

det alltså den så kallade pojkvännen som får dra de huvudsakliga slutsatserna i artikeln, uppbackad 

av ospecificerade källor och uppgifter. Enligt texten råder det helt klart konsensus mellan de aktörer 

som får uttala sig i texten, det finns ingen som motsätter sig den morbida bild som målas upp av 35-

åringen. Det är också ”pojkvännen” som får summera hela artikeln med orden ”men på något vis är 

jag inte förvånad” (apropå att 35-åringen gripits för mordet på Anna Lindh).  

Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

Lexikal stil 

Som redan nämnts får 35-åringen utstå en hel del allvarliga beskyllningar. Exempelvis beskrivs han 

som ”labil”, ”våldsam”, ”rasistisk”, ”motsägelsefull” och av en ”komplicerad dubbelnatur”.  Allt detta 

i textens andra del. I den första delen blir han kallad för ”kultiverad”, ”skötsam” och ”mycket 

sympatisk”. Den ambivalenta bild som byggs upp av 35-åringen förstärker föreställningen av honom 

som dubbelbottnad och personlighetskluven. 

Om man sluter sig till att nyhetskonstruktionens huvudtema är 35-åringens påstådda dubbelnatur, så 

finns det även flera närvarande implikationer, d.v.s. onödiga och irrelevanta fakta. Ett exempel är 

journalistens spekulationer kring 35-åringens musiksmak.  
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Den misstänkte 35-åringen är mycket musikintresserad och älskar 80-talsmusik. Två av favoritgrupperna 

var länge New Order och Manic Street Preachers. 

Inte heller utdragen ur socialutredningen tillför något till huvudtemat, de syftar bara till att 

cementera bilden av 35-åringen som en obotligt labil våldsman.  

”Han klarade inte skolan” (Aftonbladet, 030917) 

Artikeln ”Han klarade inte skolan” behandlar den misstänkte 35-åringens problemfyllda uppväxt, 

familjeförhållande, personliga egenskaper och skeva självbild. Personer som varit i kontakt med 

mannen under hans uppväxt och människor i hans närhet intervjuas i texten. På samma uppslag finns 

en stor maskerad bild av 35-åringen tagen av en överbevakningskamera på NK.  

Makroorienterad analys av nyhetstexten 

Nyhetens tematiska struktur  

Artikelns huvudtema tycks vara att måla upp en bild av en problemfylld uppväxt och skolgång och 35-

åringens stormiga förhållande till sina föräldrar och diverse sociala myndigheter. Detta görs dels 

genom intervjuer med personer som stod honom nära under mannens uppväxt och dels genom att 

referera till sociala utredningar och myndighetspersoner.  

Genom analys av artikelns hierarkiska struktur framkommer det att texten är kronologiskt 

disponerad. Brödtexten inleds med en redogörelse om mannens uppväxt - från barn till tonår - och 

fortsätter sedan med att referera till mannens framtidsplaner och vistelser på diverse anstalter. 

Texten avrundas med att 35-åringens mamma själv får beskriva sin rädsla för sin sons ”oberäkneliga 

och aggressiva” beteende. 

 Nyhetens schematiska struktur  

Huvudrubriken ”Han klarade inte skolan” följs av underrubriken ”Misstänkte mördaren anser sig 

överlägsen alla.” I ingressen skriver journalisten att den misstänkte mördaren ”hade stora problem 

redan som liten” och exemplifierar bland annat med hans vägran att gå på dagis och misslyckade 

gymnasietid. Ingressen avrundas med att 35-åringen själv citeras från en utredning med orden 

”undervisningen var så lätt att det var under min värdighet att delta.” 

De aktörer som får komma till tals i texten är dels 35-åringens föräldrar, dels en lärare och dels ett 

flertal anonyma källor som är eller har varit i mannens ”närhet” under längre perioder, enligt 

tidningens uppgifter. Föräldrarna får dock endast komma till tals indirekt i texten, då deras 

uttalanden är hämtade från en utredning. Aktörerna representerar en slags ”inre krets” med god 
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insyn i 35-åringens liv. Deras uttalanden kan därför vara svåra att ifrågasätta och används för att ge 

texten tyngd och relevans och ge en mer personlig bild av 35-åringen. Artikeln innehåller sex 

uttalanden som alla bidrar till att måla upp en negativ bild av 35-åringen. Då dessa uttalanden är 

intressanta ur ett analytiskt perspektiv presenteras dessa i sin helhet nedan: 

”Man kan inte komma honom in på livet, säger en lärare.” 

”Han sa ofta att han hatade invandrare, säger en person som fanns i kretsen kring honom under 

1990-talet.” 

”Han höll på med lite VAM (Vitt Ariskt Motstånd, egen notering) när han var yngre, säger en källa till 

Aftonbladet.” 

”Han är sjuk och behöver vård, säger pappan till polisen.” 

”Jag tror inte att han själv vet vad han vill med sitt liv, men han måste ha en sjuk hjärna, säger en 

person i hans närhet.” 

Även i denna text förmedlas känslan av konsensus mellan textens källor, journalisten och artikelns 

huvudtema. Aktörernas uttalanden förmedlar en ensidig bild av 35-åringen som sjuk och hatisk. Inga 

andra perspektiv presenteras vilket gör att texten blir obalanserad. De valda uttalandena verkar ha 

som syfte att bekräfta bilden av 35-åringen som en ytterst problematisk person. 

Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

Texten är i grunden relativt basal men det finns två begrepp som journalisten väljer att inte förklara. 

Dels är det begreppet VAM, en förkortning som står för Vitt Ariskt Motstånd. Detta begrepp används 

förvisso av en av tidningens källor men bör ändå förklaras för att läsaren ska kunna sätta begreppet i 

sin rätta kontext. Begreppet ”flockmentalitet” används även det i ett citat i texten. En närmast 

vetenskaplig och psykologisk term som används av journalisten utan förbehåll och förklaring. 

Journalisten förutsätter härmed att läsaren har vetskap om olika rasistiska grupper och 

grundläggande vetskap om beteendevetenskap för att ta till sig texten till fullo. Man kan därmed 

säga att journalisten rör sig inom dessa områdens diskurser.  

Lexikal stil 

När det gäller den lexikala stilen finns det en rad exempel på beskrivningar av 35-åringen som 

närmast bidrar till en demonisering av den misstänkte mannen. Artikeln innehåller främst ord och 

formuleringar som skapar en entydig bild av 35-åringen som ett problem och ett hot. Han beskrivs 

bland annat som ”pyskiskt störd”, ”känslokall”, ”oberäknelig” och ”aggressiv.”  ”En person som 
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reagerar med våld vid motgångar”. Ofta är det svårt att urskilja vad journalisten grundar sina ordval 

på. Långt ifrån alla är hämtade från uttalanden och citat. 

35-åringens förhållande till sin familj presenteras som särskilt problematiskt. Det förklaras att han 

”tidvis har varit så våldsam att han förbjudits besöka sina egna föräldrar”. 35-åringen ska även ha 

hävdat att han ”alltid har hatat sin mamma” som han har ”terroriserat” genom åren. Mamman 

beskrivs som ”mycket rädd” och pappan diagnostiserar sin son som ”sjuk och i behov av vård”.  35-

åringens beskrivs som ”ett stort problem” redan som ung. Han ska bland annat ha ”vägrat gå på 

dagis”, ”haft svårt att anpassa sig och följa regler”, ”klarade inte av skolan” och ”uttryckt starka 

rasistiska åsikter”.  

När 35-åringen själv får komma till tals i texten i form av citat från diverse utredningar får man 

närmas intrycket av en hånfull översittare.  

”Undersökningen var så lätt att det var under min värdighet att delta”, har han sagt i en utredning. I 

en annan proklamerar han att han ”föraktar flockmentalitet och har valt sitt utanförskap.” 

”Första brottet: målade hakkors” (Aftonbladet, 030918) 

Artikeln ”Första brottet: målade hakkors” behandlar dels den misstänkte 35-åringens problematiska 

relation med sina föräldrar och dels hans bakgrund som nynazist. Det dras även paralleller om 

eventuellt samband mellan dessa. Under rubriken publiceras en bild på den pizzeria som 35-åringen 

vandaliserat som 17-åring. Pizzeriaägarens son intervjuas även i texten. 

Makroorienterad analys av nyhetstexten 

Nyhetens tematiska struktur 

Artikelns huvudtema är, utifrån att ha betraktat rubriker och ingress, att belysa 35-åringens bakgrund 

som nynazist. Detta görs dels genom en intervju med ett av mannens ”offer”, dels genom en intervju 

med en ”vän” och dels genom en intervju med en ungdomsassistent som haft kontakt med mannen i 

tonåren. 

Ett underordnat tema i texten är mannens förhållande till sina föräldrar. Journalisten insinuerar att 

pappans rasistiska åsikter har påverkat sonen. Detta görs bland annat genom att skriva att ”pappans 

militäriska läggning ibland avspeglades på sonen”, och att mamman och pappans åsikter om 

uppfostran skilde sig, ”speciellt när det gäller synen på invandrare.” Journalisten refererar även till en 

ungdomsassistent som ”konstaterar att mannen som 18-åring verkar ha anammat samma negativa 

inställning till invandrare som sin pappa.”  
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Först i sista meningen i artikeln framkommer det att mannen enligt en källa ”har lämnat de nazistiska 

åsikterna helt” på senare år. Då denna information placeras sist i artikeln kan man med fog tolka det 

som att journalisten anser dessa uppgifter minst relevanta, i enlighet med textens hierarkiska 

struktur. Uttalandet går stick i stäv med den valda vinkeln. 

Nyhetens schematiska struktur 

Huvudrubriken ”Första brottet: målade hakkors” följs av underrubriken ”Han var öppet nynazist.” I 

ingressen förkunnas att 35-åringens dömdes för brott för första gången som 17-åring, efter att ha 

målat hakkors på en pizzeria. Ingressen avrundas med ett uttalanden från pizzeriaägarens son som 

beskriven mannen som en ”öppet nynazist”. 

De aktörer som förekommer i texten är dels sonen till pizzeriaaägaren, dels en ”vän” till 35-åringen 

samt en ungdomsassistent och en lärare som varit i kontakt med mannen som tonåring. 

Ungdomsassistenten och läraren kan tänkas representera en slags myndighetsauktoritet. Personer 

som genom sin yrkesroll ger uttalandena tyngd och relevans. Sonen till pizzeriaägaren får 

representera ”offret” i historien, en person som drabbats av 35-åringens rasistiska åsikter och som 

genom sin medverkan i texten får personifiera resultatet av ett samhällsproblem. ”Vännen” 

representerar en person med god insyn i mannens liv. Även 35-åringens mamma och pappa är 

aktörer i texten, trots att de enbart omnämns och aldrig uttalar sig.  

De synliga aktörerna i texten används till synes för att bekräfta bilden av mannen som en person med 

en nazistisk ideologi. Sonen till pizzeriaägaren säger bland annat att 35-åringen var ”öppet nynazist 

och terroriserade mina föräldrar”. Han uppger även att 35-åringen ”hatade invandrare och alltid 

ropade jävla svartskallar när man mötte honom.” Sonen säger även att mannen mest av allt ”hatade 

myndigheter och regeringen för att invandrarna släpptes in i Sverige”. Även 35-åringens vän 

beskriven honom som ”en organiserad nazist” medan ungdomsassistenten ”har känslan av att han 

kan vara kapabel till mycket grövre handlingar”.  

Då dessa uttalanden aldrig ifrågasätts i texten är det lätt att tolka dessa uttalanden som sanning. 

Journalisten förmedlar en ensidig bild av 35-åringen som inskränkt nazist vilket gör texten 

obalanserad. Åsikterna om mannen är homogena. Inte förrän i slutet av artikeln uppger en aktör att 

35-åringen har lämnat dessa åsikter bakom sig för flera år sedan. 

Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

Artikeln kräver ingen direkt förförståelse hos läsaren. Dock refererar journalisten till aktörerna 

”fältassistenten” och ”ungdomsassistenten” utan att närmare förklara deras yrkesroller eller deras 
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förhållande till 35-åringen. Det kan således vara svårt för läsaren att förstå relevansen av dessa 

källors medverkan i texten. 

Lexikal stil 

När det gäller artikelns lexikala stil finns det en rad formuleringar som bidrar till att forma bilden av 

35-åringen som ett hot mot samhället. Journalisten skriver bland annat att 35-åringen ”drar runt i 

Huskkvarna med sina kompisar och terroriserar invandrare.” Syftet att använda ett så kraftfullt ord 

som ”terrorisera” i sammanhanget kan ifrågasättas. Journalisten beskriver även 35-åringens 

dåvarande beteende som ”kallt och cyniskt”. Journalisten förkunnar även att mannens 

”invandrarhat” gör att 35-åringen får namnet Nassen. Ett effektivt sätt att cementera bilden av 35-

åringen som fullblodad nazist.  

Brödtexten inleds med att mannen som barn var ”liten till växten och otrygg”, att föräldrarna var 

frånvarande och att sonen ofta lämnades ensam hemma. Skolarbetet blev eftersatt och enligt en 

lärare kom pappan aldrig på några föräldramöten. Att överhuvudtaget publicera sådan information 

kan tolkas som att journalisten än en gång insinuerar att det är föräldrarnas fel att mannen har blivit 

som han blivit och att deras brist på närvaro och uppfostran skulle förklara mannens amoraliska 

beteende i allmänhet, utan att ha några konkreta belägg för detta. 

Journalisten följer överlag ett tydligt lexikalt mönster och utesluter infallsvinklar och ordval som kan 

verka till en fördel för 35-åringen. 

”Han är väldigt verbal och världsvan” (Dagens Nyheter, 030917) 

Artikeln ”Han är väldigt verbal och världsvan” beskriver hur den misstänkte 35-åringen uppfattas av 

sin omgivning. Släkt, vänner och personer i mannens närhet intervjuas och ger en något ambivalent 

bild av den misstänkte mördaren. Artikeln publicerar även utdrag ur mannens straffregister. Ovanför 

artikeln finns en bild på 35-åringen tagen av NK:s övervakningskamera publicerad. Längst ner på 

sidan finns en faktaruta med rubriken ”Mordet på Anna Lindh dag för dag”, där man kortfattat 

presenterar händelseförloppet dagarna efter mordet. 

Makroorienterad analys av nyhetstexten 

Nyhetens tematiska struktur 

Artikelns huvudtema ter sig vara att måla upp en bild av mannens personlighet genom att belysa hur 

den misstänkte 35-åringen uppfattas av sin omgivning. En rad personer i mannens närhet intervjuas 

med syfte att visa på 35-åringens till synes schizofrena persona. Ett underordnat tema i förhållande 
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till huvudtemat är mannens infekterade relation med diverse myndigheter. Man publicerar bland 

annat utdrag ur mannens straffregister och diverse personutredningar och tar även upp smärre 

skattebrott som 35-åringen var inblandad i.  

Genom analys av den hierarkiska strukturen i artikeln kan man konstatera att artikeln kan delas in i 

tre delar. I första delen presenteras en relativt sympatisk bild av 35-åringen. Han beskrivs bland 

annat som ”verbal, glad och positiv” I textens andra del presenteras en mer negativ bild av mannen. 

Där målas han upp som en aggressiv bråkstake som skrutit om att han ”varit på stan och slagit ner 

folk”. I textens tredje del presenteras mannens relation med myndigheter och rättsväsende, där han 

oundvikligen ställs i ett negativt ljus. Texten avslutas med att journalisten förkunnar att mannens vita 

Ford Sierra av 1991 års modell har körförbud. Detta anses därmed av minst relevans i texten. 

Nyhetens schematiska struktur 

Artikelns huvudrubrik är ”Han är verbal och världsvan”. I ingressen belyser man mannens ”dubbelliv” 

genom att exemplifiera ytterligheterna i 35-åringens personlighet. Ett effektivt sätt för att skapa 

kontraster och väcka läsarens intresse. ”En bildad och intelligent man som gärna rör sig i Stockholms 

uteliv. Samtidigt en våldsam fotbollshuligan med åtskilliga brott på sitt samvete.” 

De synliga aktörerna i texten är en icke namngiven bekant, 35-åringens bror och en före detta 

hyresvärd. Mannens bekante samt brodern representerar 35-åringens innersta krets med god insyn i 

mannens liv. Dessa aktörer beskriver 35-åringen i uteslutande goda ordalag. Hyresvärden kan 

närmast beskrivas som ett offer i sammanhanget. En individ som drabbats av 35-åringens mer 

aggressiva sida. Det finns även osynliga aktörer i artikeln. Aktörer som endast benämns eller citeras ”i 

andra hand”. Dels är det före detta grannar till mannen som bekräftar hyresvärdens bild av 35-

åringen. Dessa aktörer är anonyma och citeras från oklar källa i texten. Även nyhetsbyrån TT kan ses 

som en osynlig aktör i artikeln, då DN vid ett flertal tillfälle hänvisar till TT då de använder sig av 

faktauppgifter som exempelvis mannens brottsregister. 

Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

Artikeln rör sig till viss del inom en kriminologisk diskurs. Journalisten använder begrepp som 

”belastningsregister”, ”övergrepp i rättssak” och ”hemfridsbrott”. Ord som är specifika för denna 

diskurs och kräver en viss förförståelse av läsaren. I övrigt är artikeln relativt basal, fri från 

avancerade termer och fackspråk. 

När det gäller artikelns lexikala stil så är det intressant hur journalisten jobbar med att lyfta fram 

kontraster. Redan i rubriken cementeras en relativt positiv bild av 35-åringen med orden ”han är 
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väldigt verbal och världsvan”. Den positiva beskrivningen fortsätter i ingressen med beskrivande ord 

som ”bildad” och ”intelligent”. Journalisten fortsätter sedan med att beskriva mannen som ”en 

våldsam fotbollshuligan med åtskilliga brott på sitt samvete”. Detta ger intrycket av en 

personlighetsstörning. 

Denna tvetydliga bild av 35-åringen fortsätter sedan att presenteras i brödtexten. Till en början 

beskrivs mannen med ord som ”ordentlig”, ”trevlig”, ”karismatisk” och ”kunnig i historia”. ”Ovanligt 

bildad och intelligent”. Alla positivt klingade ord som inger ett fördelaktigt intryck av mannen.  

För att ytterligare cementera denna positiva bild intervjuas bland annat en person i 35-åringens 

umgängeskrets. Det framkommer att intervjuobjektet har känt mannen i flera år och ”bor på en fin 

adress på Östermalm”. Varför journalisten väljer att ta med denna information är en aning oklar. Det 

kan vara så att journalisten anser att intervjuobjektets trovärdighet ökar om läsaren får 

informationen att intervjupersonen är välbärgad. Mannen ger en genomgående positiv bild av 35-

åringen och säger bland annat att ”alltid när jag har sett honom så har han varit på gott humör, alltid 

glad och positiv.” Uttalandet avslutas med orden: ”Men jag har hört att han går på fotboll och deltar i 

slagsmål.” Ännu en gång känns det som att journalisten fiskar efter att belysa 35-åringens till synes 

närmast schizofrena tillstånd. 

Även 35-åringens bror intervjuas. Han förklarar bland annat att de har haft dåligt med kontakt under 

åren men att ”inte minns honom som onormalt labil eller aggressiv.” Även här får man intryck av att 

journalisten närmast leder in intervjuobjektet på den tvetydiga bilden av 35-åringen.  

Hyresvärlden som i artikeln får representera ”offer” är, tillsammans med ”grannarna”, de aktörer 

som uteslutande beskriver 35-åringen i negativa ordalag. Hyresvärlden uppger sig vara ”för rädd” för 

att driva in hyran och grannarna berättar att 35-åringen ”skrutit med att han varit ute på stan och 

slagit ner folk”. 

De två fundamentalt skilda representationerna av den mordmisstänkte 35-åringen gör att man 

närmast förlikar sig med tanken att mannen har en schizofren störning. I slutet av artikeln 

presenterar journalisten utdrag ur mannens straffregister samt presenterar information i stil med att 

mannen ”under långa perioder saknat fast bostad” och sagt sig ha missbrukat både droger och 

alkohol. Denna information bidrar till att den negativa representationen av 35-åringen blir den 

övervägande. 

”Stort umgänge men ingen nära vän” (Dagens Nyheter, 030918) 
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I artikeln ”Stort umgänge men ingen nära vän” intervjuas en ”bekant” till 35-åringen om bland annat 

mannens musiksmak, personliga egenskaper och förhållande till droger och högerextrema grupper. 

Artikeln är en del av ett uppslag om den misstänkte mördaren. 

Makroorienterad analys av nyhetstexten 

Nyhetens tematiska struktur 

Artikelns huvudtema ter sig vara att måla upp en positiv, uppriktig och rättvis bild av den misstänkte 

35-åringen. Detta görs genom att ”en tidigare vän” till mannen intervjuas angående 35-åringens 

personlighetsdrag, intressen och relationer med vänner och bekanta. 

Artikeln är för kort för att ha något tydligt undertema. Möjligtvis kan den misstänkte mannens 

relation till en rad kända musikartister tolkas som ett underordnat tema, då det är oklart varför 

journalisten väljer att förmedla just den informationen. Resten av journalistens frågor känns givna 

och relevanta.  

Genom analys av artikelns hierarkiska struktur framkommer det att den positiva beskrivningen av 35-

åringen är dominant i texten. Texten inleds med att intervjupersonen får beskriva hur överraskad han 

är att det är 35-åringen på kamerabilderna från NK. Sedan följer en rad påståenden som snarast 

bidrar till att etablera en positiv bild av 35-åringen. Samtidigt är journalisten noga med att hela tiden 

belysa den misstänkte 35-åringens tvetydiga natur. Mer om detta i den lexikala analysen. Först i 

slutet av texten tas frågor upp om den misstänktes förhållande till droger och högerextrema grupper. 

Detta kan tolkas som att denna information är av minst relevans i texten då den till viss del går emot 

artikelns huvudtema.  

Nyhetens schematiska struktur 

Huvudrubriken ”Stort umgänge men ingen nära vän” följs av underrubriken ”Bekant till den 

mordmisstänkte 35-åringen berättar om hans möte med popstjärnor.” I ingressen etableras direkt 

den misstänkte mannens tvetydiga natur med orden: ”mannen var omtyckt men samtidigt ensam”. 

”Han umgicks med väldigt många, men hade ingen nära vän.” Dessa ordval bidrar till en aning 

motsägelsefull och tvetydig bild av 35-åringen. Läsaren får svårt att placera den misstänkte mannen i 

ett fack. 

Artikeln innehåller bara en synlig aktör, ”den anonyma vännen från förr.” ”Vännen” representerar 

både sig själv och en person med god insyn i 35-åringens liv.  

Mikroorienterad analys av nyhetstexten 
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Då artikeln är relativt kort och basal går det inte att urskilja någon specifik diskurs. Ur ett lexikalt 

perspektiv är artikeln desto mer intressant. 

Det är intressant att se hur den misstänkte 35-åringen målas upp som en rekorderlig person 

samtidigt som man som läsare hela tiden får intrycket av att mannen har något att dölja och utger sig 

för att vara någon han inte egentligen är. 

”Vännen” säger exempelvis i början av artikeln att ”han aldrig kunnat drömma om att det var 35-

åringen som förekom på bilderna.” Mannen beskrivs även som ”omtyckt av alla”, ”en romantisk 

person som försöker odla en mystisk sida” och ”väldigt intelligent”. Samtidigt säger vännen: 

”Det var nästan något konstigt med honom. Han var lite väl trevlig och utåtriktad. Han hade något 

lysande i ögonen, nästan som ett barn som står i en godisbutik.”  

Det finns en motsägelsefull underton närvarande i hela texten när det gäller beskrivningar av 35-

åringen. Något som blir tydligt inte minst i ingressen: 

”...mannen var omtyckt men samtidigt ensam....Han umgicks med väldigt många, men hade ingen 

nära vän.” 

Och även i formuleringar som: 

”Ena gången kunde han dyka upp med någon snobbig person från Östermalm, andra gånger kunde 

han komma med personer som nästan såg ut som missbrukare.” 

och 

”...han kunde säga att han jobbade på skivbolag och träffade massa intressanta människor. Nu 

förstår jag att han antagligen inte haft ett enda jobb i hela sitt liv.” 

Intrycket av 35-åringen ur en läsares perspektiv blir således splittrat. Man får uppfattningen att han 

levt ett dubbelliv. 

Det är även intressant att analysera aktörens funktion i texten. ”Vännens” kanske mest framträdande 

roll i artikeln är att dementera elakartade rykten om 35-åringen. Som exempelvis: 

”Jag har hört att han tagit droger, men jag uppfattade aldrig att han var annat än på sin höjd lätt 

berusad.” 

När det gäller 35-åringens rasistiska åsikter svarar ”vännen”: 

”Jag har aldrig hört att han skulle ha haft någon politisk åsikt alls.” 



29 
 

När 35-åringens skolgång kommer på tal svarar ”vännen”: 

”Att han var väldigt intelligent motsäger inte att han hade dåliga betyg...Han tyckte att det höll en 

alldeles för låg nivå på undervisningen. 

På så sätt bidrar aktören till att neutralisera den mediala demoniseringen av 35-åringen.  

”Han beskrevs som en tickande bomb” (Dagens Nyheter, 030918) 

Artikeln ”Han beskrevs som en tickande bomb” beskriver hur den misstänkte 35-åringen har nekats 

psykiatrisk vård trots otaliga läkarvarningar om bland annat mannens våldsbenägenhet. Tillsammans 

med texten publiceras en bild på gripandet av 35-åringen samt en bild från NK:s 

övervakningskamera. Det finns även en faktaruta med rubriken ”Den misstänkte mördaren dömd för 

56 brott sedan 1987”, där man bland annat publicerar utdrag ur en rättsmedicinsk undersökning från 

2002.  

Makroorienterad analys av nyhetstexten 

Nyhetens tematiska struktur 

Artikelns huvudtema ter sig närmast vara att ifrågasätta det faktum att den misstänkte 35-åringen 

har nekats psykiatrisk vård, trots uppenbara psykiska problem. En chefsöverläkare intervjuas bland 

annat angående 35-åringens till synes labila tillstånd. Journalisten presenterar även väl valda delar ur 

diverse personutredningar för att ytterligare cementera bilden av 35-åringen som psykiskt instabil.  

Ett underordnat tema i förhållande till huvudtemat är att på olika sätt måla upp bilden av 35-åringen 

som just psykiskt labil. Detta för att skapa en grund för huvudtemat och rättfärdiga journalistens 

indirekta kritik mot psykvården. 

Genom analys av artikelns hierarkiska struktur framkommer det att journalisten till en början 

fokuserar på att etablera artikelns huvudtema. Detta görs bland annat genom att upprepa kontentan 

av rubrik och ingress i brödtexten. Mer om detta i den lexikala analysen. Man använder sig även av 

auktoritära expertkällor för att bekräfta vad som tycks vara journalistens vinkel och indirekt kritisera 

psykvården. 

Tre fjärdedelar in i texten avrundar journalisten genom att låta ett flertal expertkällor citeras ur 

diverse personutredningar. Man får intrycket av att journalisten på detta sätt vill befästa bilden av 

35-åringen som ett samhällshot. Läkardiagnoser blandas med mer personliga uttalanden från bland 

annat en högstadielärare som varit i kontakt med 35-åringen. 
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Artikeln avslutas med att journalisten förkunnar att 35-åringen ”aktivt har motarbetat 

myndigheternas försök att ge honom stöd.” Om denna redogörelse hade publicerats tidigare i 

artikeln hade den varit kontraproduktiv i förhållande till huvudtemat. Kritiken mot psykvården hade 

blivit mer uddlös. Därför finns det skäl för journalisten att låta redogörelsen avrunda artikeln. 

Nyhetens schematiska struktur 

Huvudrubriken ”Han beskrevs som en tickande bomb” följs av underrubriken ”ingen av tretton 

domstolar har ansett 35-åringen vara allvarligt psykiskt störd trots läkarvarningar om 

våldsbenägenhet och förvrängd verklighetsuppfattning”. I ingressen liknas 35-åringen vid en 

”tickande bomb som närsomhelst är färdig att brisera”. Ingressen avsluts med konstaterandet att 

mannen ”ännu inte har fått någon vård.” Artikelns huvudtema blir således synligt redan i rubrik och 

ingress. 

De synliga aktörerna i texten är advokat Anders Isaksson, som tidigare försvarat 35-åringen i ett 

annat fall, en anonym högstadielärare som varit i kontakt med mannen. Artikeln innehåller även ett 

antal osynliga aktörer som citeras från diverse utredningar. Bland annat en fältassistent samt 

chefsöverläkare Marianne Kristiansson. Advokaten, fältassistenten och överläkaren representerar 

alla auktoritära myndighetspersoner som haft personlig kontakt med 35-åringen. Läraren 

representerar en mer personlig och informell aktörsroll då han/hon varit i kontakt med 35-åringen 

redan som tonåring. Anmärkningsvärt är också att texten endast innehåller två direkta uttalanden 

från två olika aktörer. Resten av uttalandena presenteras i form av citat ur diverse 

personutredningar.  

Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

Artikeln rör sig främst inom en psykiatrisk diskurs. Det är framförallt vid diagnoser av 35-åringen som 

ord och begrepp specifika för diskursen framträder. Begrepp som ”våldsbenägenhet”, ”förvrängd 

verklighetsuppfattning”, ”liten sinnesundersökning”, ”särpräglad personlighetsstörning”, 

”samtalsterapi” och ”latent aggressiv” är bara några exempel på diskursiva begrepp som aldrig 

förklaras i texten. Läsaren förväntas därför vara insatt i den psykiatriska diskursen för att kunna 

förstå texten till fullo. Det enda begrepp som förklaras utförligt är ”narcisistisk 

personlighetsstörning”. Denna förklaring ges i en fotnot till artikeln. 

Lexikal stil 

Ur ett lexikalt perspektiv är artikelns ingress av intresse. 35-åringen liknas i ingressens första mening 

med ”en tickande bomb, färdig att när som helst brisera.” Orden ”bomb” och ”brisera” är starkt 

färgade ordval som många läsare förknippar med fara och förödelse. Det framgår tydligt att 
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journalisten ser mannen som ett hot mot samhället. Denne underbygger sina åsikter genom att 

hänvisa till de personutredningar som 35-åringen har genomgått. ”...Så beskrivs Anna Lindhs 

misstänkte mördare i utredning efter utredning. Ändå har mannen inte fått någon vård”. 

Meningsuppbyggnaden tyder på att journalisten anser att domstolarna har agerat fel då de inte dömt 

35-åringen till psykiatrisk vård. Denna åsikt upprepar journalisten som ett mantra i både rubrik- och 

underrubrik, ingress och i inledningen av brödtexten. I brödtextens första stycke exemplifierar 

journalisten ”snaskiga” delar ur mannens brottsregister. Något som snarast bidrar till en 

demonisering av 35-åringen. 

”Den nu anhållne 35-åringen har slagit sin mamma i huvudet, attackerat människor med spade och 

flaska, terroriserat invandrare och dödshotat poliser och ordningsvakter.” Journalisten fortsätter 

sedan: 

”Ingen av de tretton domstolar som dömt 35-åringen sedan 1987 har ansett att han varit tillräckligt 

psykiskt störd. Detta trots mängder av signaler om våldsbenägenhet och rubbad 

verklighetsuppfattning.” 

Ordvalet ”Trots mängder av signaler” gör att läsaren lätt kan tolka att domstolarna har gjort en 

felbedömning. Det kan tolkas som att journalisten här lägger en personlig värdering i fallet. Samma 

problematik blir synlig i citatet från advokat Isaksson, som uttalar sig angående den rättspsykiatriska 

undersökningen som 35-åringen genomgick 2002. 

”Man bedömde uppenbarligen inte att han nådde upp till kraven för en störning i straffrättslig 

mening. Men vi är nog ganska många som tycker att man generellt lägger ribban lite för högt.” 

Här använder sig journalisten av en expertkällas uttalande för att legitimera sina egna åsikter. Detta 

sker vid två andra tillfällen i artikeln. Dels: 

”NN gör ett mycket känslokallt intryck och jag har känslan av att han är kapabel till mycket grövre 

brott.” (fältassistenten). 

Och dels: 

”Jag var orolig för honom just för att han aldrig lät mig nå fram till honom. De andra problemkillarna 

lyckades vi få att utveckla positivt, men den här killen hade det behövts stora insatser.” (läraren). 

”35-åringen var en särling redan som barn” (Dagens Nyheter, 030918) 

Den 18 september har Dagens Nyheter en artikel med rubriken ”35-åringen var en särling redan som 

barn”. Texten innehåller ingen nyhet i den bemärkelse att det är något nytt som hänt, utan är enbart 
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en redogörelse för 35-åringens tidigare liv. Artikeln byggs upp kring lärares och gamla skolkamraters 

utsagor om hur 35-åringen var som barn.  Texten kompletteras av tre bilder. En bild på varje skola 

som 35-åringen gått på i sin barndom.  

Makroorienterad analys av nyhetstexten 

Nyhetens tematiska struktur 

 Journalistens hierarkiska behandling av ämnet visar tydligt att det är 35-åringens säregenhet som är 

artikelns huvudtema. Både rubrik, ingress och inledande brödtext låter förstå att det ligger till på det 

viset. Ett sekundärt tema är 35-åringens samröre med nynazister och hur han tillsammans med ett 

gäng ungdomar ”terroriserade” invandrare genom att måla hakkors på butiker.  

Nyhetens schematiska struktur  

Texten innehåller flera aktörer. Dels den omnämnde 35-åringen som inte får uttala sig, förutom 

indirekt genom citat från ett polisförhör från 1986. Dels flertalet lärare som alla har undervisat 35-

åringen under hans skolgång. Lärarna får här representera någon slags auktoritet som kan ge 

”objektiva” upplysningar om 35-åringens barndomstid utan att bli emotsagda. Föräldrarna får inte 

komma till tals överhuvudtaget trots att de i texten blir omnämnda i negativa ordalag. Genom 

meningen ”Samtliga lärare anser att fadern var mycket dålig på att engagera sig i sonens skolgång, 

men att modern åtminstone försökte” konstrueras en bild av fadern som en person som inte bryr sig 

om sonen, och av modern som maktlös. I texten framgår att föräldrarna var ”oense om hur fostran 

skulle ske” vilket ledde till ”obefintlig fostran”.  

Enligt texten råder det konsensus hos de lärare som får komma till tals i texten att 35-åringen var ett 

udda barn. Ingen av lärarna har blivit intervjuade av Dagens Nyheter, utan deras yttranden är 

undantagslöst hämtade från en personundersökning genomförd av Kriminalvårdsverket. 

Två andra aktörer i texten är 35-åringens före detta klasskamrater. Även de gör gällande att han var 

en ”schysst kompis men lite udda”.  

En sista aktör i texten är ”en nära bekant till familjen” vars uttalanden, precis som lärarnas, är 

hämtade från Kriminalvårdsverkets personundersökning. 

Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

Lexikal stil 
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Om man tittar på den lexikala stilen går det att argumentera för att rubriken innehåller en så kallad 

lokal koherens. Det vill säga, det saknas information i den som det istället förväntas av läsaren att på 

egen hand fylla i. ”35-åringen var särling redan som barn”. Ordet ”redan” antyder att det är 

vederhäftigt att säga att 35-åringen är en särling i dagsläget. Rubriken insinuerar också att 35-åringen 

är ett hopplöst fall.  

Om man fortsätter att titta på vilka ord som används för att beskriva 35-åringen så ser man hur 

texten befäster bilden av 35-åringen som en människa som inte följer normen.  

Läraren i lågstadiet beskriver honom som ”säregen” och ”väldigt annorlunda” samt att hon ”aldrig 

haft en liknande elev”. 

Läraren i mellanstadiet beskriver honom som en ”särling”. 

Läraren i högstadiet beskriver honom som ”ett mycket stort problem”.  

Skolkamraterna beskriver honom som ”lite udda”. Dessa ordval får till följd att läsarna distanseras 

från mannen. Han är inte som oss.  

Sammanfattande analys av artiklarna som berör 

gärningsmannen 

En tydlig tendens påtaglig i majoriteten av de analyserade artiklarna är tidningarnas benägenhet att 

måla upp en motsägelsefull bild av 35-åringen. Intrycket av 35-åringen som en person av dubbelnatur 

är genomgående i båda tidningarna. Detta kan ses som ett sätt att skapa polarisering i texten, dvs. att 

skapa kontraster för att hålla kvar publikens intresse (Strömbäck, 2000). 

Både Aftonbladet och DN är grundliga i sin kartläggning av 35-åringens uppväxt och problemfyllda 

bakgrund och refererar bland annat till sociala utredningar och brottsregister för att legitimera sina 

åsikter.  Att göra en så djupgående granskning av den misstänkte mannens struliga bakgrund kan ses 

som ett sätt att använda sig av personifiering som mediedramaturgiskt berättarknep för att behålla 

läsarens intresse. Få saker lockar till läsning som tragiska människoöden (Strömbäck, 2000). 

Aftonbladet förmedlar en uteslutande negativ bild av 35-åringen medan DN:s bild av den misstänkte 

är något mer balanserad även om också deras rapportering är överhängande negativ. I artikeln ”Han 

beskrivs som en tickande bomb” går DN ett steg längre i sin bevakning och ifrågasätter indirekt varför 

mannen har nekats rättspsykiatrisk vård.  Detta kan ses som ett försök från tidningens sida att ta sitt 

sociala och journalistiska ansvar och granska bakomliggande orsaker till 35-åringens kriminalla natur. 

En ambition som lyser med sin frånvaro i Aftonbladets rapportering.  
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Medieforskarna Stuart Hall och Jostein Gripsrud pratar om att representation innebär vad något står 

för. En skriven text eller en fotografisk bild är olika sätt att representera en händelse eller en person. 

Här kan man alltså prata om att texterna som får representerara 35-åringen ger en närmast 

uteslutande negativ bild av honom (Gripsrud, 2000)  

Aftonbladets journalistik är något mer tabloidartad än DN:s, vilket bland annat blir påtagligt när 

tidningen i artikeln ”Pojkvännen berättar om 35-åringens dubbelliv” ingående behandlar 35-åringens 

sexuella preferenser. Aftonbladet är även mer benägen att använda värdeladdade ord i sin 

beskrivning av den misstänkte gärningsmannen, såsom ”känslokall” och ”cynisk”. Ett sätt att 

intensifiera språket i artikeln och på så sätt locka och hålla kvar läsare (Strömbäck, 2000). 

Gripsrud (1992) beskriver den nordiska tabloidpressen som präglad av sensationalism och 

intensifiering, där fokus ligger på detaljbeskrivningar och spekulationer.  Tendenser som går att finna 

i flera av de analyserade artiklarna från Aftonbladet.  Men dessa tendenser går även att finna i 

Dagens Nyheter bland annat i artikeln ”35-åringen var en särling redan som barn” där journalisten 

grottar ned sig i 35-åringens förflutna och letar fram osmickrande beskrivningar av den misstänkte 

mördaren från gamla lärare och klasskamrater. Detta fenomen kan möjligen förklaras med vad Stuart 

Allan beskriver som konvergensen mellan tabloidjournalistik och den såkallade ”seriösa” 

journalistiken, (Allan, 2000). Även Gripsrud (1992) talar om den pågående konvergensen mellan 

dags- och kvällspress. Han nämner bland annat de nordiska dagstidningarnas anammande av 

kvällspressens dramatiska rubriker för att locka läsare.   

 

I båda tidningarna är den anonymiserade aktören vanligt förekommande i texterna som berör 

gärningsmannen. Enligt Anders Sahlstrand utgörs ungefär 8 % av nyhetskällorna i svenska medier av 

anonymiserad källor. Den siffran är betydligt högre i de texter som vi analyserat. Ett faktum som 

påverkar artiklarnas legitimitet, då det är svårt för läsaren att avgöra relevansen i det som 

sägs/skrivs. Aktörerna i DN:s rapportering är något mer balanserade och nyanserade i sina åsikter om 

35-åringen medan aktörerna i Aftonbladets artiklar ter sig ha som enda uppgift att svartmåla den 

misstänkte mannen. Aftonbladet använder sig inte sällan av en enda oemotsagd källa i sina artiklar 

vilket förmedlar en ensidig bild av den misstänkte 35-åringen. Aktören agerar då både ”faktagivare” 

och ”värderare”.  

Anmärkningsvärt är bristen på myndighetspersoner bland aktörerna i texterna som berör 

gärningsmannen. Enligt Anders Sahlstrand är det den absolut vanligast förekommande 

aktörskategorin idag, men i de texter som vi analyserat finns det nästan inga myndighetspersoner. 
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Resultat av artiklarna som berör polisen 

Vi kommer i det här kapitlet att genomföra en diskursanalys på de artiklar som berör polisen. De är 

fem till antalet, tre från Aftonbladet och två från Dagens Nyheter.  

Artiklarna kommer att analyseras i enlighet med den analysmodell som vi redogör för i 

metodkapitlet. Vi kommer att titta på texterna både på makro- och mikrostrukturell nivå samt 

analysera journalisternas lexikala stil för att kunna avgöra vilken bild det är som byggs upp av polisen 

i de båda tidningarna, samt vem det är som får komma till tals i texterna.  

 

Kapitlet kommer att avrundas med en mer övergripande och sammanfattande analys av de fem 

texterna, där vi även kommer att återkoppla till teori och tidigare forskning. 

 

”Piketstyrkan jagade knivmannen i morse” (Aftonbladet, 030913) 

Den 13 september har Aftonbladet ett uppslag med överrubriken ”Polis: Vi ska ta mördaren”. 

Underordnad denna överrubrik finns en artikel med rubriken ”Piketstyrkan jagade knivmannen i 

morse” Artikeln handlar om hur Aftonbladet ”fick en pratstund” med en piketstyrka i Stockholms 

innerstad. Polismannen Dan Hansson blir intervjuad och förklarar att han och hans kollegor är väl 

förberedda och känner sig sporrade över att det är ”en speciell person” man jagar. Bredvid artikeln 

finns en bild på Hansson i piketbussen. 

Makroorienterad analys av nyhetstexten 

Nyhetens tematiska struktur 

Artikeln är som sagt upplagd med en övergripande rubrik och en underrubrik, s.k. nedryckare. 

Överrubriken förklarar för oss att polisen är övertygad om att ta fast gärningsmannen. Underrubriken 

förklarar att polisen har jagat mördaren på morgonen och i ingressen får vi veta att polisen varit 

beredda att slå till mot gärningsmannen. I enlighet med journalistens hierarkiska behandling av 

ämnet utgörs alltså textens huvudtema av polisens övertygelse om att ta fast mördaren samt deras 

goda beredskap. 

Nyhetens schematiska struktur  

Texten består av två aktörer. 35-åringen, som bara omnämns och polismannen Dan Hansson som är 

den ende som får uttala sig i texten. Hansson har alltså vad Peter Berglez kallar för 
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tolkningsföreträde. Han får i denna text representera hela poliskåren och deras jakt på 

gärningsmannen.  

Redan i överrubriken skapas en relation mellan text och läsare, där man som läsare lätt får intrycket 

av att polisen är både självsäker och välförberedd, något som sedan kommer att genomsyra hela 

texten. Underrubriken säger oss att piketstyrkan jagat knivmannen i Stockholm. Detta är sanning 

med modifikation. I själva verket handlar det om att piketstyrkan har hjälpt till i spaningsarbetet och 

med hjälp av bilderna på den misstänkte mördaren ”åkt runt och tittat på människor som rört sig på 

stan”. Att kalla detta för en jakt är en dramatisering som enbart syftar till att locka folk till läsning.  

I ingressen blir vi varse att piketstyrkan under natten varit beredda att slå till mot gärningsmannen så 

fort ett larm skulle inkomma. Återigen får vi som läsare intrycket av att polisen är förberedda och 

målmedvetna, något som blir ännu mer klart i textens första citat där Dan Hansson säger att 

”gärningsmannen är dokumenterad som farlig och vi har den beredskap som krävs”.  Redan här ser vi 

alltså att 35-åringen upphört att vara misstänkt och benämns helt sonika som ”gärningsmannen”.  

Dan Hansson benämner honom också som ”inte vilken gärningsman som helst”.  

Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

Lexikal stil 

Journalisten använder ordval som är ämnade att intensifiera nyhetshändelsen och göra den mer 

spännande. Vi ska exemplifiera med ett stycke ur texten: 

Den sex man starka gruppen har all tänkbar utrustning i piketbussen för att kunna slå till direkt. 

- Får vi ett larm om en lägenhet där en misstänkt gärningsman kan befinna sig ska vi kunna åka dit 

direkt, säger han [Dan Hansson] 

I utrustningen ingår bland annat förstärkningsvapen, gasmasker och andra hjälpmedel för att snabbt slå ut 

allt tänkbart motstånd.  

Här är det uppenbart att journalisten använder sig av mediedramaturgiska berättarknep för att 

engagera läsaren. Vad ska egentligen polisen med gasmasker till i jakten på en knivmördare? Och att 

”slå ut allt tänkbart motstånd” låter i det närmaste som militärisk terminologi.   

Eftersom det uteslutande är Dan Hansson som får komma till tals är det också enbart polisens 

perspektiv som läsaren få ta del av vilket ger en oförvanskat positiv bild av deras arbete. Ett citat 

taget från Dan Hansson som belyser detta faktum återfinns i textens senare del. ”Det finns många 

kompetenta poliser i patrullerna”. 
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”Polisens spanare är säkra – Anna Lindhs mördare i Stockholm” 

(Aftonbladet, 030915) 

Den 15 september har Aftonbladet ett uppslag med en överrubrik som lyder ”Vi tar honom inom 2 

dygn”.  Över hela uppslaget finns nu för första gången omaskerade bilder på 35-åringen, tagna av 

NK:s övervakningskameror. Överrubriken inbegriper två artiklar.  Den ene, och den vi valt att 

analysera, har rubriken ”Polisens spanare är säkra Anna Lindhs mördare i Stockholm”. Texten kretsar 

kring polisens sökande efter den man som fångats upp av övervakningskamerorna.  

Markroorienterad analys av nyhetstexten 

Nyhetens tematiska struktur 

Den hierarkiska dispositionen i texten visar att polisens övertygelse om att ta fast 35-åringen utgör 

textens huvudtema. Det framgår både i överrubrik, underrubrik och ingress.. Ett sekundärt tema, att 

35-åringen kan vara oskyldig är en teori som marginaliseras till textens slut.  

 

Nyhetens schematiska struktur 

Som redan nämnts säger överrubriken oss att polisen är säker på att ta fast 35-åringen. Även 

underrubriken spinner vidare på tesen att polisen är förvissad om att mördaren befinner sig i 

Stockholm. Något som också upprepas i ingressen. Vi kommer att återgå till detta i mikroanalysen 

längre ned. 

Det finns flera aktörer i texten. Dels de två synliga: 35-åringen som vid det här laget dock ännu inte 

fått sitt välkända epitet. Han benämns istället som ”en känd knivman”. Och så Stockholmpolisens 

presstalesman Mats Nylén som i denna artikel representerar poliskåren. Sedan figurerar även fem 

osynliga källor som inte namnges bortom sina stundtals luddiga yrkesbeteckningar:  

”en utredare”, ”en spanare”, ”en polis”, ”en utredare vid länskriminalen” samt ”de som arbetar med 

kartläggningen av knivmannen” är några av de som får uttala sig i texten. Slutligen refererar 

journalisten även till en uppgift från Svenska Dagbladet. 

 Texten genomsyras alltså av uttalanden från ospecificerade källor och med undantag för den 

sistnämnda så har de en gemensam nämnare: de är alla poliser. Ett gemensamt drag i polisernas 

utsagor är också att de alla verkar vara hoppfulla om att gripa förövaren, vilket vi ska titta närmare på 

i mikroanalysen.  

Mikroorienterad analys av nyhetstexten 
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Lexikal stil 

Om man undersöker den lexikala stilen, d.v.s. ordvalen hos journalist och källor, så blir det ännu mer 

påtagligt att det konstrueras en bild av polisen som självsäker och effektiv. Polisen benämns 

exempelvis som ”säker”, ”hoppfull” och ”positiv”. 35-åringen benämns i sin tur som ”ensam”, 

”våldsam” och ”stämmer bra på profilen som gärningsman”. Journalisten förhärligar även polisens 

arbete när han slänger sig med formuleringar som ”Mannen kunde ringas in efter ett mödosamt 

arbete”. 

”Spanarens nya triumf” (Aftonbladet, 030917) 

Artikeln ”Spanarens nya triumf” behandlar spaningsledaren Leif Jennekvists bakgrund, personliga 

egenskaper och meriter som polis. Ett flertal släktingar till Jennekvist har intervjuats för att ge en mer 

personlig bild av honom.  

Makroorienterad analys av nyhetstexten 

Nyhetens tematiska struktur 

Artikelns huvudtema är, till synes, att redogöra för Jennekvists kompetens som spaningsledare. Detta 

görs genom att journalisten grundligt redogör för Jennekvists bakgrund och höjdpunkter i den 

polisiära karriären.   

I textens inledande skede beskrivs Jennekvists roll som spaningsledare i mördarjakten. Trots ett 

medialt kaos svarar han ”lugnt och samlat, klart men kortfattat” på journalisternas frågor. Han 

beskrivs som en person med ”låg profil och ödmjuk framtoning som inte söker rampljuset” och kan 

närmast liknas vid stormens öga. Lugnet i kaoset. Detta inger förhoppning att mordet faktiskt ska 

klaras upp.  

Texten fortsätter sedan med en närmast kronologisk beskrivning av Jennekvists bakgrund från 

skolåren till befordringen till spaningsledare. Texten avslutas med en personlig anekdot om 

Jennekvists sommarhus utanför Västervik. Syftet ter sig vara att befästa bilden av Jennekvist både 

som god familjeman och som kompetent yrkesman och konstruera en lättsam avrundning av texten. 

Nyhetens schematiska struktur 

Huvudrubriken ”Spanarens nya triumf” följs av underrubriken ”Jennekvist har gripit både Ursut och 

OS-bombaren”. I ingressen radar journalisten upp imponerande utdrag ur Jennekvist meritlista. 

Journalisten förkunnar bland annat att Jennekvist läste in en treårig gymnasieutbildning ”på bara 

några månader” och tog sin juristexamen ”på rekordtid”. Journalisten fortsätter med att rada upp ett 
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antal kända gripanden som Jennekvist medverkat i och avrundar ingressen med ett uttalande från 

brodern Lennart Jennekvist: ”Han har en fallenhet för det här”. Resten av artikeln fortsätter i samma 

ton. Det är uppenbart att det snarare handlar om en glorifierande hyllningstext snarare än en kritisk 

granskning av Jennekvist. En tes som ter sig rimlig då texten är helt fri från kritiska röster om 

Jennekvist.  

De aktörer som får komma till tals i texten är dels Jennekvists bror, Lennart Jennekvist, dels mamma 

Sonja Jennekvist samt Leif Jennekvist själv. Aktörerna representerar både sig själva och Jennekvists 

”innersta krets” med stor insyn i Jennekvists liv. 

Aktörernas uttalanden ter sig ha som enda syfte att cementera bilden av Jennekvist som en 

kvalificerad polis med stark koppling till sin familj. Jennekvists bror beskriver honom bland annat med 

orden: ”Han är ingen papperspolis precis *...+ Han vet vad det handlar om”, medan hans mamma 

förklarar att hon hela tiden har kontakt med sin son, trots det hektiska polisarbetet, och att han är 

”rustad för det här.” Journalisten citerar även en av tidningens tidigare artiklar, där Jennekvist med 

gott självförtroende förkunnar att polisen ”kommer att klara upp det här”. Enligt texten råder det 

konsensus mellan textens källor, journalisten och artikelns huvudtema. Inga avvikande perspektiv 

presenteras och alla eventuella antagonistiska inslag är således dolda för läsaren. I en nyhetsartikel 

ska man alltid sträva efter att förmedla nyheten på ett objektivt sätt och skapa balans i texten. Detta 

görs delvis genom att källor med olika perspektiv får komma till tals. I detta fall kan man tolka det 

som att journalisten agerar ”i Jennekvist tjänst” och väljer sina källor utifrån den valda vinkeln och 

textens huvudtema. 

Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

Lexial stil 

Nedan följer ett antal konkreta exempel för att belysa hur okritiskt och skönmålande journalisten 

beskriver Jennekvist i texten: 

”Tog juristexamen på rekordtid. Lika snabb som Olof Palme och Herbert Tingsten”, ”En man med låg 

profil och ödmjuk framtoning som inte söker rampljuset.” ”Samlad - mitt i kaoset”. ”Han har gripit 

Ioan Ursut - två gånger”. Formuleringar som kan bidra till en överdrivet positiv bild av Jennekvist.  

I brödtextens första stycke skriver journalisten: ”Han kom in som elfte reserv på polisskolan - men 

sedan dess har karriären gått spikrakt uppåt.” Journalisten konstruerar då bilden av Jennekvist som 

en underdog som trots motgångar har arbetat sig till toppen av karriären. Detta bidrar ytterligare till 

att spä på den idealiserade bilden av Jennekvist. 
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Intressant är även jämförelsen mellan Jennekvist och Hans Holmér, spaningsledare under 

Palmeutredning: 

”Till skillnad från Hans Holmér, på sin tid, hade han två dagars skäggstubb redan från start - och till 

skillnad från Hans Holmér har han gått den långa vägen som polis. 

– Han är ingen papperspolis direkt...säger hans storebror Lennart Jennekvist”. 

Man kan här tolka det som att journalisten anser att Jennekvist är mer kompetent som polis då han 

”gått den långa vägen” och inte är någon ”papperspolis” som gömmer sig bakom ett skrivbord. Detta 

inger läsaren hopp om att polisen faktiskt har kompetensen att lösa fallet. Förtroendet för Jennekvist 

stärks ytterligare när journalisten radar ut imponerande utdrag ur Jennekvist meritlista som polis. 

”Andra uppmärksammade fall han lett  - och lyckats lösa - är OS-bombaren...konstkuppen mot 

Nationalmuseum...och kidnappningen av Erik Westerberg. Nu, mindre än en vecka efter mordet, kan 

han redan ha gripit Anna Lindhs mördare - något han själv varit övertygad om redan från början.” 

”Tio minuter innan polisen kom” (Dagens Nyheter, 030912) 

Den 12 september har Dagens Nyheter en kort artikel med rubriken ”10 minuter innan polisen kom”. 

Journalisten skriver med ett kritiskt förhållningssätt om polisens utryckning efter att larm inkommit 

om knivdådet på NK.  

Makroorienterad analys av nyhetstexten 

Nyhetens tematiska struktur 

 Det genomgående temat i texten är att polisen anlänt till platsen, i dessa sammanhang, 

förhållandevis sent. Både rubrik, ingress och den inledande brödtexten visar på att det är just detta 

som journalisten tycker är viktigast. Polisen får dock försvara sig redan i ingressen.   

Nyhetens schematiska struktur 

Rubriken i sig är ganska intetsägande. Som läsare är det svårt att avgöra om tio minuter är lång tid 

eller kort tid. Men i kombination med ingressen står det klart att tio minuter var ganska långsamt i 

förhållande till hur snabba ambulans och akutbil var. Det är ganska klart att journalisten förhåller sig 

kritisk gentemot polisens insats och på vissa ställen mynnar det kritiska synsättet rentav ut i synliga 

värderingar, vilket vi ska återkomma till i mikroanalysen längre fram.  

Det finns, förutom den omnämnde Anna Lindh, tre aktörer i texten. Platschefen för SOS alarm, 

länspolismästare Carin Götblad samt vakthavande befäl Lennart Sjöstrand. Götblad och Sjöstrand 
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representerar givetvis poliskåren och får agera som dess advokater i den här texten. Det är också 

dessa båda som tillåts sammanfatta texten och dra de huvudsakliga slutsatserna. 

Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

Lexikal stil 

Om vi tittar på den lexikala stilen kan man se en del ordval som får journalistens värderingar att lysa 

igenom och som dessutom underminerar källors trovärdighet. Om vi tar Götblads utlåtande i 

ingressen som ett exempel: ”Vi agerade så fort vi kunde, hävdar länspolismästare Carin Götblad”. 

Anföringsverbet ”hävdar” är tämligen laddat och får journalisten att distansera sig från utlåtandet, 

vilket därmed görs mindre trovärdigt. Något som enkelt kunnat åtgärdas genom att använda det 

allmänna och neutrala anföringsverbet ’säger’.  En del andra ordval och meningsuppbyggnader visar 

att journalisten har en klart kritisk utgångspunkt i sitt skrivande. Ett exempel: ”För polisen skulle det 

däremot dröja. Först klockan 16.24:21 var första patrull framme. Innan poliserna hunnit upp till Anna 

Lindh hann det gå nästan två minuter till”. Genom ordvalen ”dröja” ”först” ”hann” och ”nästan” 

konstruerar dessa tre meningar en bild av polisen som långsamma och ineffektiva.  

”Spaningschef med vana att lösa brott” (Dagens Nyheter, 030916) 

Den 16 september har Dagens Nyheter en artikel med rubriken ”spaningschef med vana att lösa 

brott” Artikeln handlar om utredningsledaren Leif Jennekvist och dennes karriär.  

Makroorienterad analys av nyhetstexten 

Tematisk struktur  

Huvudtemat för artikeln är alltså Jennekvists framgångsrika karriär, vad han har uträttat tidigare och 

hur han har kommit dit han gjort. Ett sekundärt tema är den aktuella jakten på 35-åringen, vilket 

återfinns i textens slut. Det är också i textens slut som journalisten blir lite kritisk och frågar sig själv 

ifall Jennekvists framgång kommer att hålla i sig. I enlighet med den hierarkiska strukturen är detta 

alltså av mindre relevans.  

Schematisk struktur  

Leif Jennekvist är en självklar aktör i texten. Det är han som hela artikeln kretsar kring. Trots det får 

han inte uttala sig någonstans, det enda uttalandet som återges i texten är gammalt och kopplat till 

Stureplansmorden. I övrigt finns inte en enda muntlig källa i texten utan det är uteslutande 

journalisten själv som har tolkningsföreträde och väljer vilken information som ska presenteras. 

Jennekvist får i texten representera hela poliskåren. 
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Om man tittar på hur verkligheten konstrueras inom ramen för journalistens regelstyrda berättande 

så får man säga att artikeln på många vis glorifierar spaningsledaren Leif Jennekvist, eller i alla fall 

okritiskt skildrar hans person och levnadsbana. Rubriken berättar för oss att Jennekvist är van vid att 

lösa brott, han representerar trygghet – allmänhetens hopp i jakten på förövaren. I DN:s 

webbupplaga har rubriken bytts ut till ”Jennekvist har en lyckad karriär bakom sig” vilket i nästan 

ännu högre grad konstruerar en sanning om Jennekvist som erfaren och kunnig.  Även i ingressen 

fortsätter journalisten att bygga på bilden av Jennekvist som en rutinerad polis genom att lyfta fram 

att han varit chef för länskriminalen i nio år.  

Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

Lexikal stil 

Som vi redan varit inne på struktureras en sanning om Jennekvist som en trygg och rutinerad polis 

redan i rubrik och ingress. Och den efterföljande brödtexten fortsätter i samma stil. Formuleringar 

som ”Hittills har det gått bra för Leif Jennekvist, både i den egna karriären och i arbetet med att lösa 

de grövsta brotten” och ” Västerviks-Tidningen kunde stolt rapportera att deras hemmason blev 

färdig med sin jur. kand. på rekordtid, lika snabbt som Olof Palme och Herbert Tingsten!” och ”sedan 

har karriären gått spikrakt” samt ”en av de största triumferna kom i fjol när polisen kunde gripa Erik 

Westerbergs kidnappare, utan att någon kom till skada” – alla dessa ordval och formuleringar får 

Jennekvist att framstå som något av en hjälte.   

Sammanfattande analys av artiklarna som berör 

polisen 

Efter att ha studerat dessa artiklar kan vi med fog säga att texterna som representerar polisernas 

insatser är genomgående positiv. Detta betyder inte att polisens arbete var skrupelfritt, det betyder 

enbart att den information vi tar del av via texterna konstruerar en sådan (Gripsrud, 2000). 

För att ta ett exempel. I personporträtten om spaningsledare Leif Jennekvist får vi ta del av en 

glorifierad bild av denne där enbart hans starka sidor lyfts fram. Texten som representerar Jennekvist 

porträtterar honom som handlingskraftig, kompetent och trygg. Journalisternas lexikala stil, d.v.s. 

ordval, bidrar till denna förhärligande bild. Exempelvis i artikeln ”Polisens spanare är säkra – Anna 

Lindhs mördare i Stockholm” benämns polisen som ”säker”, ”hoppfull” och ”positiv”. I artikeln 

”Piketstyrkan jagade knivmannen i morse” benämns polisen som ”sporrad” och ”välförberedd”.  

Detta går i linje med Ghersetti & Hjorts forskning där glorifieringen av polismakten i jakten på Lindhs 
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mördare är framträdande och där polisen får agera hjältar i ”i det klassiska kriminaldramat” (2007). 

Vi kommer att utveckla detta resonemang i kapitlet Slutsatser och diskussion.  

En anledning till att polisen framställs i sådana positiva ordalag kan vara för att det nästan 

uteslutande är poliser som får uttala sig i frågorna som rör jakten på gärningsmannen. De har 

därmed tolkningsföreträde (Berglez, 2000).  Enligt Ekecrantz och Olsson har elitkällor såsom 

polismyndighetens talespersoner stor möjlighet att påverka medinnehållet och således även det 

kollektiva medvetandet (Ekecrantz & Olsson, 1991). De uppfyller kraven på auktoritet, tillgänglighet 

och kredabilitet (Ginneken, 2008) och informationen de förmedlar ses ofta som en objektiv sanning 

av allmänheten. 

Den enda artikel som bryter mönstret är DN:s ”Tio minuter innan polisen kom” som förhåller sig en 

aning kritisk gentemot polisens arbete och ifrågasätter deras förhållandevis sena utryckning. För 

övrigt är det en samfällt god och okritisk bild som ges av poliskåren och dess arbete.  

En annan intressant aspekt är att båda tidningarna i ungefär samma utsträckning använder sig av 

mediedramaturgiska berättarknep. Bland annat personifiering (Strömbäck, 2000) i texterna om 

Jennekvist. Jennekvist blir här hela poliskårens ansikte utåt och får personifiera en habil poliskår. 

Även berättarknep som konkretion och polarisering är framträdande i dessa texter. Fokus flyttas från 

det mer abstrakta fenomenet mördarjakt, till det mer konkreta: en människa av kött och blod. 

(Strömbäck, 2000). En kamp mellan gott och ont.  

Vi ser även flera prov på intensifiering, bland annat i Aftonbladets artikel ”Piketstyrkan jagade 

knivmannen i morse” där det skrivs om att ”gärningsmannen är dokumenterat farlig” trots att ingen 

ännu vet vem gärningsmannen är. Det pratas också om att ”slå ut allt tänkbart motstånd” och att 

polisen är väl förberedd med gasmasker och förstärkningsvapen.  

Att tidningarna ändå är så pass likartade i sin rapportering kan förklaras med den pågående 

konvergens som sker mellan kvälls- och dagspress (Allan, 2004). Dagstidningarna börjar allt mer 

efterlikna den personnära och sensationsinriktade journalistik som förut varit patenterad av 

kvällspressen (Gripsrud, 2000). Vi kommer att utveckla detta resonemang i kapitlet Slutsatser och 

diskussion. 

Slutsatser och diskussion 

Syftet med vår undersökning var att se på skillnader mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter när det 

gäller rapporteringen om jakten på Anna Lindhs mördare. Våra frågeställningar var: 
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 Vilka likheter och skillnader finns i den bild som konstrueras av den misstänkte 

gärningsmannen i de båda tidningarna? 

  Vilka likheter och skillnader finns i den bild som konstrueras av polisen i de båda 

tidningarna?  

 Vilka aktörer förekommer samt vilka källor används i texterna som berör gärningsmannen 

och jakten på densamma?  

Om vi inleder med att se på hur bilden av gärningsmannen konstrueras i Aftonbladet så går det att 

urskilja ett klart genomgående tema och flera återkommande tendenser.  

35-åringen beskrivs kontinuerligt som avvikande från normen. Det skapas en diskursiv indelning av 

”vi” och ”han”, där vi som läsare distanseras från gärningsmannen genom journalisternas narrativa 

regler och stilmässiga faktorer. Exempelvis genom att gärningsmannen tillskrivs en rad mindre 

smickrande epitet, såsom våldsam, rasist, känslokall etc. Ytterligare grepp som används för att visa på 

35-åringens normbrytande karaktär används i artikeln ”Pojkvännen berättar om 35-åringens 

dubbelliv” där journalisten belyser 35-åringens påstått avvikande sexualitet.  

Detta kan möjligen förklaras med medielogiken. Att polarisera och stereotypisera är väl beprövade 

knep för att hålla kvar en läsares intresse (Strömbäck, 2000). Genom att placera 35-åringen i ett fack 

kan vi som läsare lättare greppa situationen. Han är den onde skurken som måste besegras. 

En annan återkommande trend i beskrivningen av 35-åringen är hans påstådda dubbelnatur. Hans 

två liv ställs i kontrast mot varandra och journalisterna gör stor poäng av detta i flera av de artiklar vi 

analyserat. Vad detta beror på är givetvis en fråga som ligger öppen för spekulation.  Men även här 

kan man tänka sig att polariseringen som mediedramaturgiskt berättarknep ligger till grund . Det 

finns onekligen en journalistisk poäng i att 35-åringen var en intellektuell och kultiverad man 

samtidigt som han rörde sig i högerextrema kretsar som ung och slogs på fotbollsmatcher. Det är en 

motsägelse som lockar till läsning. Om det sen är relevant information i mordutredningen som sådan 

är en helt annan fråga.  

Ytterligare ett gemensamt drag mellan många texter är journalisternas tendens att porträttera 35-

åringen som problematisk redan som barn. Något som kan ses som ytterligare ett sätt att alieniera 

35-åringen och distansera honom från läsaren, genom att rent explicit säga att mannen alltid varit 

normavvikande och inte som ”oss andra”.  

Det är understundom också en stereotypiserad bild av 35-åringen som vi får ta del av. Jämförelsen 

med Lasermannen där man radar upp mer eller mindre spekulativa likheter är ett exempel på detta. 

Man placerar honom i ett fack som psykstörd mördare. 
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I artiklarna ”Han klarade inte skolan” och ”Första brottet: målade hakkors” kan det ses som att 

journalisterna gör halvhjärtade försök att hitta bakomliggande orsaker till 35-åringens påstått 

amoraliska natur. Detta genom att insinuera att föräldrarnas uppfostran av pojken varit bristfällig, att 

fadern inte brydde sig och att hans rasistiska åsikter smittat av sig på sonen. Möjligen kan detta ses 

som en ansats att frångå den ytliga journalistik som karaktäriserar Aftonbladet och kvällspressen i 

stort (Allan, 2004). Det står i alla fall klart att det här är så djupt Aftonbladet går i sina resonemang 

kring de bakomliggande orsakerna till 35-åringens problemfyllda levnadsbana.  

Vad gäller Dagens Nyheter finns det en del skillnader gentemot Aftonbladet i den bild som 

konstrueras av gärningsmannen, även om de kanske inte är så stora som man kunnat tro. Båda 

tidningarna konstruerar bilden av 35-åringen som en dubbelbottnad person med problematisk 

bakgrund. Skillnaden är att DN är en aning mer balanserade i sin porträttering. I Aftonbladets artiklar 

används uteslutande källor som förmedlar en negativ bild av 35-åringen. DN å andra sidan använder 

sig av aktörer som beskriver mannen i mer positiva ordalag vilket ger en mer nyanserad bild. Dock 

bör det poängteras att det helhetsintryck man får av 35-åringen är övervägande negativ även i DN:s 

rapportering. 

Den kanske största skillnaden de båda tidningarna emellan är emellertid att DN inte nöjer sig med att 

peka ut 35-åringen som den ensamme syndabocken i dramat. I artikeln ”Han beskrevs som en 

tickande bomb” riktas bland annat kritik mot att 35-åringen nekats vård för sin psykiska ohälsa. 35-

åringen betraktas här som ett offer och inte bara som en samvetslös våldsman. Det kan alltså ses 

som att DN försöker redogöra för bakomliggande strukturella orsaker istället för att, som 

Aftonbladet, lägga all skuld på förövaren.  

Men på det stora hela är rapporteringen om 35-åringen ganska likartad de båda tidningarna emellan. 

Både Aftonbladet och DN grottar ned sig i hans bakgrund och gräver fram gamla brott, intervjuar 

forna vänner och bekanta och använder ett intensifierat språk och andra mediedramaturgiska 

berättarknep för att locka till läsning, något som tidigare varit utmärkande för kvällspressen enbart 

(Allan, 2000).  

Att tidningarna är så pass likartade i sin rapportering tror vi till stor del kan bero på den pågående 

tabloidisering och den konvergens som sker mellan kvälls- och dagspress (Allan, 2004).  Gränserna 

mellan seriös och populistisk journalistik suddas ut allt mer. Detta fenomen har, som allt annat, en 

ekonomisk grund. I Journalism and Popular Culture (1992) skriver Gripsrud att morgontidningar 

tvingas ta till allt fler ”kvällstidningsknep” för att överleva rent ekonomiskt och locka en så bred 

publik som möjligt. Att även DN använder sig av dramaturgiska knep som personifiering och 

intensifiering är därför föga förvånande.  
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Gripsrud nämner även de nordiska dagstidningarnas anammande av kvällspressens dramatiska 

rubriker för att locka läsare. Ett exempel på en sådan dramatisk rubrik i vårt analyserade material är 

Dagens Nyheters artikel ”Han beskrivs som en tickande bomb”.   

Vilka likheter och skillnader finns i den bild som konstrueras av polisen i de båda tidningarna?  

I båda tidningarna konstrueras det genomgående en bild av polisen som habil och välförberedd. Det 

förekommer få kritiska röster gentemot polisens arbete och representationen av poliskåren är 

uteslutande positiv. Den enda artikel med en kritisk vinkel är DN:s ”Tio minuter innan polisen kom”. 

Där är dock kritiken marginell.  

Polisen själva förmedlar hoppfullhet och självsäkerhet i intervjuer och på presskonferenser. 

Spaningsledaren Leif Jennekvist är polisens officiella talesman och en framträdande aktör i många av 

tidningarnas artiklar. Bland annat i ”Spanarens nya triumf” där han får förkroppsliga hela poliskåren. 

Han framställs här som skicklig, trygg och intelligent.  

Läsaren blir således gång på gång försäkrad om att polisen hela tiden är nära ett gripande och att de 

har läget under kontroll. Detta kan leda in läsaren i en falsk trygghet om att polisen vet mer än vad 

de de facto gör.  Läsaren känner förtroende för polisens arbete och blir genom mediernas okritiska 

bevakning övertygade om att rättvisa till slut kommer att skipas. 

Enligt Ekström (2008) är all representation i nyhetsmedia en sanningskonstruktion snarare än en 

objektiv återspegling av verkligheten.  Det finns därför anledning att ställa sig kritisk till den positiva 

representationen av polismyndigheten i texterna och ifrågasätta den okritiska bild som förmedlas av 

polisen. I en nyhetsartikel ska man som journalist alltid sträva efter att förmedla nyheten på ett 

kritiskt och objektivt sätt och skapa balans i texten. Detta görs delvis genom att källor som företräder 

flera olika perspektiv och infallsvinklar får komma till tals i texten. I de analyserade artiklarna är det 

nästintill uteslutande poliser som får komma till tals. En anledning till detta är självklart att polisen 

sitter inne på lejonparten av informationen.  Detta betyder dock inte att journalisten inte ska ställa 

sig kritisk till den information man förmedlar till allmänheten. 

Något som utmärker framförallt Aftonbladets rapportering kring mordet på Anna Lindh är likheterna 

med den västerländska filmdramaturgin. Vi har skurken eller antagonisten som representeras av 35-

åringen och hjälten eller protagonisten, representerad av Leif Jennekvist. De båda kämpar mot 

varandra i något som närmast kan liknas vid en klassisk deckarfilm, där pusselbit efter pusselbit läggs 

på sin rätta plats innan den slutgiltiga upplösningen. I den filmiska dramaturgin är det också vanligt 

att hjälten har förutsättningarna emot sig från början, men lyckas vända och vinna på slutet. Även 

här kan man se liknande drag i mediernas rapportering. Bland annat i artikeln ”Spanarens nya triumf” 
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förkunnas att Jennekvist kom in på polishögskolan som reserv, men ändå gjorde spikrak karriär efter 

examen. Det dras även flera paralleller till fiaskot med Palmemordet och det påpekas flera gånger att 

de polisiära misstagen som begicks under den utredningen inte under några omständigheter får, eller 

kommer, att upprepas. Det kan alltså ses som att Jennekvist har pressen på sig och står i 

uppförsbacke redan innan utredningen dragit igång.  En underdog med oddsen emot sig.  

Inget av detta är något ovanligt inom västerländsk dagspress i allmänhet eller kvällspress i synnerhet, 

utan ligger helt i enlighet med medielogiken, där journalistik har blivit att gestalta ett drama 

(Petersson & Carlberg, 1990). Polarisering där kontraster sätts emot varandra, ont mot gott, svart 

mot vitt, är ett vanligt mediedramaturgiskt grepp synliga i både Aftonbladet och DN:s artiklar. Så är 

även förenklingen där nyanser inskränks och komplexa händelseförlopp simplifieras samt 

personifiering, där en idealiserad Jennekvist får representera en hel poliskår. (Strömbäck, 2000).  

Som vi redan varit inne på tror vi att de påtagliga likheterna mellan DN och Aftonbladet i dessa 

avseenden har sin grund i den pågående kovnergensen mellan morgon- och kvällspress.  

Vilka aktörer förekommer samt vilka källor används i texterna som berör gärningsmannen och jakten 

på densamma?  

Utifrån de artiklar som vi analyserat är polisen den aktörskategori som förekommer absolut mest i 

båda tidningarna. Det kan förefalla ganska naturligt eftersom det är polisen som sitter på merparten 

av informationen kring mordutredningen. En stor del av de aktörer som framträder i media idag är 

myndighetspersoner (Ginneken, 2008).  

 En fråga man kan ställa sig är dock i vilken mån polisen styrde medieinnehållet. Enligt Martin Eide 

påverkas nyhetsutbudet av mediernas beroende av politiska och byråkratiska källor. Informationen 

som kommer från dessa elitkällor, dit polisens presstalesmän hör i allra högsta grad, förmedlas oftast 

som generell kunskap och objektiv sanning i medierna. Elitkällorna medverkar således till att forma 

verklighetsdefinitioner som i sin tur ger dem stor makt (Eide, 2007). Då dessa personer nästan alltid 

är medietränade och införstådda i hur medielogiken fungerar har de mycket större möjligheter att 

styra och kontrollera rapporteringen än de som saknar dessa kunskaper (Ghersetti & Hjorth, 2007).  

Ett annat gemensamt drag som karaktäriserar båda tidningarna är användandet av ospecifierade 

källor och vaga hänvisningar. Anledningarna till detta kan vara flera. Dels för att kravet på 

information var mycket stort från allmänheten och tidningarna därmed tävlade sinsemellan om vem 

som var snabbast med att möta dessa krav. 

*…+ ofta är det omöjligt att få en riktigt viktig händelse styrkt före pressläggningen eller sändningen. *…+ 

Ska nyheten ändå publiceras eller ska den vänta med risk för att någon konkurrent får reda på den? 
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Kraven på källkritik är lätta att ställa men svåra att uppfylla i det vanliga journalistiska arbetet.  

(Hadenius & Weibull, 2005:318)  

En annan, måhända mer kontroversiell, anledning skulle kunna vara att journalisterna fått sina 

uppgifter från tvivelaktiga källor (dvs. personer som saknar auktoritet) och därför helt enkelt valt att 

inte namnge dem. Anonymisering av källor gör också att journalisten mer fritt kan tolka aktörernas 

uttalanden, medvetna om att efterforskning i källorna är förbjudet enligt svensk grundlag. Med detta 

vill vi inte insinuera att journalisterna far med osanning, vi vill bara belysa att användandet av 

namnlösa källor ger större möjlighet till hårdragning av citat.  

En tredje anledning kan vara att anonymiserande av källor försvårar identifieringen av 35-åringen. 

Det kan alltså även ses som ett rent etiskt ställningstagande från tidningarnas sida att använda så 

många ospecificerade källor.  

Den största skillnaden de båda tidningarna emellan är, som vi redan varit inne på, att DN i större 

utsträckning låter aktörer uttala sig som förmedlar en positiv bild av 35-åringen.   

Att skillnaderna mellan tidningarna ändå var så pass små kan återigen förklaras med den pågående 

konvergensen mellan tabloidjournalistiken och den så kallade "seriösa" journalistiken (Allan, 2004). 

Sensationsjournalistik, som tidigare främst fanns representerad i tabloider, har även tagit plats i de 

journalistiska finrummen. Allan menar att nyhetskriterierna håller på att genomgå en 

demokratisering. Alltså att tidningarna i allt högre utsträckning förmedlar nyheter som man tror att 

folket vill ha. Hadenius och Weibull pratar om att gränserna mellan journalistik och underhållning blir 

allt mer otydliga.  

Den skärpta konkurrensen leder till krav på braskande rubriker och snabba resultat men också på 

presentation som fångar läsaren. (Hadenius & Weibull, 2005:332)  

Anmärkningsvärt är också att väldigt få myndighetspersoner fick uttala sig i texterna om 

gärningsmannen. Den annars vanligast förekommande aktörskatergorin i svensk media var i dessa 

texter klart marginaliserad. Istället intervjuades 35-åringens vänner och bekanta, något som kan ses 

som ett försök till personifiering. Att skapa en personlig bild av den misstänkte mördaren.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi fann en del skillnader mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter 

vad gäller rapporteringen om jakten på Anna Lindhs mördare, om än inte så stora som vi 

inledningsvis kanske trott.  
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Båda tidningarna använde sig av mediedramaturgiska grepp som intensifiering, polarisering och 

personifiering i sin rapportering. En rapportering som i det närmaste kan liknas vid gestaltningen av 

ett melodram.  Det målades upp en närmast enhetligt svart bild av 35-åringen medan hans motpol, 

Jennekvist, glorifierades och skildrades närmast som en hjälte. Här var dock polariseringen en aning 

tydligare i Aftonbladet. DN försökte åtminstone vid något tillfälle ge en mer nyanserad bild av 35-

åringen istället för att utmåla honom som genomgående ond.  

Både DN och Aftonbladet ägnade sig åt en omfattande kartläggning av 35-åringens liv, som i vissa fall 

mynnade ut i ren och skär uthängning. Vad 35-åringen hade för musiksmak känns exempelvis 

knappast som någon information av allmänintresse men uppmärksammades ändå i båda tidningarna.  

Förslag till fortsatt forskning 

Som vi tidigare har poängterat har vårt empiriska underlag varit tämligen tunt. Några generella 

slutsatser är således svåra att göra enbart utifrån vår uppsats. Därför är ett förslag till fortsatt 

forskning att man kompletterar våra resultat med en kvantitativ undersökning. Ett exempel på 

forskningsfråga i en kvantitativ undersökning skulle kunna vara Hur många gånger bryter Aftonbladet 

och Dagens Nyheter mot publicistreglerna? Det är en frågeställning som vi till en början övervägde 

att ha med i vår egen undersökning men som vi fick bortse från på grund av tids- och utrymmesbrist. 

Det är ett faktum att båda tidningarna bryter mot flera av reglerna upprepade gånger bara i de få 

artiklar som vi har analyserat. Av den anledningen vore det intressant att se hur många gånger detta 

verkligen skedde och om man kan se en skillnad mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter. Förslagsvis 

skulle man då redovisa de pressetiska övertrampen procentuellt i relation till antalet artiklar 

eftersom Aftonbladet publicerade fler texter om mordet än vad Dagens Nyheter gjorde. 

Det hade också kunnat vara av intresse att göra en liknande undersökning baserad på mediernas 

rapportering om Palme-mordet. Man hade då kunnat använda våra resultat och göra jämförelser 

med hur medierapporteringen såg ut 1986 respektive 2003. Var skillnaderna större mellan kvälls- och 

morgonpress för 22 år sedan? Har det skett en utveckling över tid?  
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