Mordet på Anna Lindh i september 2003, och jakten på gärningsmannen, fick
stor uppmärksamhet i press, radio och tv. Mordet var en idealisk nyhet om man
ser till faktorer som skapar nyhetsvärde. Händelsen kom oväntat och utan förvarning, och handlade om ett brutalt brott på en känd svensk kvinnlig politiker.
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KBM:s förord

Brutalt överfölls utrikesminister Anna
Lindh på klädvaruhuset NK den 10
september 2003.
Överfallet och sedan budet om att
hon avlidit dagen efter gick som en
ilning genom Sverige. Likt Olof Palme
hade hon vid tillfället inga livvakter.
De pågående valkampanjerna och
debatterna inför folkomröstningen
om EMU kom av sig. Frågan om
att ställa in valet kom att diskuteras.
Kampanjerna och debatterna tystnade
men folkomröstningen genomfördes.
Att mordet skakade Sverige och vår
omvärld var det ingen fråga om.
Polisen och medierna startade en
intensiv jakt på mördaren. Efter våldsdådet på NK genomförde polisen en
presskonferens där rikspolischefen,
länspolismästaren i Stockholm, chefen
för länskriminalen samt åklagaren intog
den offentliga scenen och talade om
vad som skulle göras härnäst. Polisen
tog tidigt initiativet.
Studiens syfte är att undersöka mediernas rapportering under perioden fram
till häktningen av den misstänkta gär-

ningsmannen och hur polisen som aktör
framstod. Vid kriser, oavsett typ, som
påverkar samhället är det av stor vikt att
undersöka och analysera myndigheters
kriskommunikation, mediers rapportering samt allmänhetens förtroende för
dem som har en ansvarsställning.
Marina Ghersetti vid Institutionen
för journalistik och masskommunikation på Göteborgs universitet och
Gunilla Hjorth vid Institutionen för
journalistik, medier och kommunikation på Stockholms universitet har på
Krisberedskapsmyndighetens (KBM)
uppdrag låtit studera ett antal större
mediers rapportering i samband med
mordet på utrikesminister Anna Lindh.
KBM har till uppgift att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Detta
gör myndigheten bland annat genom
att utveckla metoder för kriskommunikation och krishantering. KBM
ska också bedriva omvärldsbevakning,
initiera forskning och studier samt förmedla resultat inom området. Denna
studie ingår i KBM:s temaserie.

Henrik Olinder
Handläggare kriskommunikation,
Krisberedskapsmyndigheten
kbm:s förord | 5

Polisen håller presskonferens den 11 september 2003 om mordet på utrikesminister Anna
Lindh, från vänster; Sten Heckscher, Carin Götblad, Leif Jennekvist. FOTO: Bertil Ericson/
Scanpix.
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Förord

Den 10 september 2003 klockan 16.12
attackerades utrikesminister Anna
Lindh av en knivbeväpnad man på
varuhuset NK i centrala Stockholm.
Hon tilldelades flera knivhugg och
fördes med ambulans till Karolinska
Sjukhuset där hon genast opererades.
Trots mycket omfattande läkarinsatser
avled Anna Lindh av skadorna den
11 september klockan 05.29.
Anna Lindhs mördare lyckades fly
från gärningsplatsen. En mordutredning inleddes vid Polismyndigheten
i Stockholms län under ledning av
länspolismästare Carin Götblad. Tisdag
den 16 september greps en misstänkt
man i 35-årsåldern. Han nekade till
mordet men häktades fredagen den
19 september som skäligen misstänkt,
vilket innebär den svagare graden av
misstanke. Samtidigt vädjade polisen
om fler tips från allmänheten. Fem
dagar senare, den 24 september, upphävdes häktningen med omedelbar verkan av chefsåklagare Agneta Blidberg
samtidigt som en 24-årig man, Mijailo

Mijailovic, greps och anhölls. Även
han nekade till att ha mördat Anna
Lindh. 24-åringen häktades den 26
september på sannolika skäl misstänkt
för mordet på utrikesministern, det vill
säga den starkare graden av misstanke.
Han erkände senare att han attackerat
Anna Lindh och dömdes i Stockholms
tingsrätt den 23 mars 2004 till livstids
fängelse för mord.
Anna Lindh knivhöggs fyra dagar
före den planerade folkomröstningen
om EMU den 14 september. Hon var
då mitt uppe i en intensiv valkampanj
och skulle under kvällen samma dag
hon knivhöggs ha deltagit i en direktsänd debatt och utfrågning i TV4.
Nyhetsrapporteringen om Anna Lindhs
död och om jakten på hennes mördare
fick mycket stor uppmärksamhet i
svenska medier. Den bröt in i och kom
att överskugga bevakningen av EMUkampanjen de dagar som återstod fram
till valet. Och det är om mediebevakningen av polisarbetet och gärningsman
som denna rapport handlar om.

Stockholm i augusti 2007
Marina Ghersetti
Gunilla Hjorth
förord
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Mordet, polisarbetet och
den misstänkte mördaren

En stor del av mediernas rapportering
den första tiden efter Anna Lindhs död
handlade om henne själv; hennes politiska gärning och engagemang, hennes
plats i svensk och internationell politik,
hennes relationer till familj, vänner och
kollegor och om sorgen efter hennes
bortgång. Men den sammantaget största
delen av medierapporteringen handlade
om mordet, den misstänkte mördaren
och polisens arbete med mordutredningen.1 Så länge ingen mördare identifierats
och gripits var mordet fortfarande en
öppen fråga, en dramatisk händelse utan
upplösning och slut.
Det är denna del av medierapporteringen som granskas i föreliggande studie. Den avgränsas därför endast till det
innehåll i press, radio och tv som på
något sätt handlar om mordet, polisarbetet och/eller den misstänkte mördaren. Hit räknas också artiklar och inslag
om exempelvis livvaktsskydd, kriminaltekniska frågor och vittnesuppgifter.
Det övergripande syftet är att analysera de största svenska nyhetsmediernas
		
1. Jämför Asp 2004.
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rapportering om mordutredningen på
Anna Lindh och händelsernas huvudaktörer. En första fråga rör händelsens
nyhetsvärde. Hur stor var bevakningen
och hur fördelade sig mediernas uppmärksamhet under tiden fram till
Mijailovics häktning? En andra fråga
är vilken eller vilka aspekter som lyftes
fram i mediernas berättelser om mordet
och jakten på mördaren. En tredje är
vilken bild medierna gav av polisen och
åklagarmyndigheten och av de personer
som i tur och ordning misstänktes för
mordet.
Ett underordnat syfte är att studera
aspekter på saklighet och relevans i
mediernas rapportering. Det händelseförlopp som granskas kännetecknades
för det första av en mängd frågetecken
kring tillvägagångssätt, flyktväg,
gärningsman och motiv och för det
andra av att polisen med hänvisning
till utredningssekretessen endast
mycket knapphändigt informerade
om utredningens framsteg. Samtidigt
som allmänhetens informationsbehov

var mycket stort hade medierna alltså
begränsad tillgång till faktiska och
bekräftade uppgifter. En fjärde fråga är
därför i vilken utsträckning spekulationer och oprecisa uppgifter förekom i
rapporteringen. Den femte frågan rör
likheter och skillnader mellan de analyserade mediernas bevakning.

Rapportens fortsatta
disposition
I nästa kapitel diskuteras förklaringar
till skillnader i mediebevakningen och
informationsspridningen kring några
stora nyhetshändelser.
Därnäst följer ett kapitel som handlar om vilka medier och tidsperioder
som ingår i undersökningen.
I det därpå följande kapitlet ges en
fylligare beskrivning av händelseförloppet under de första 30 timmarna efter
knivöverfallet mot Anna Lindh.
Kapitlet Hur mycket? handlar om
hur stort utrymme som de undersökta
medierna ägnar åt polisarbetet och
eventuella gärningsmän. Här redogörs
också för artiklarnas placering och förhållandet mellan nyhets- och opinionsmaterial och mellan text och bild.

Vad medierna rapporterar om redogörs för i nästa kapitel. Vilka aspekter
lyfts fram i nyhetsrapporteringen?
Kapitlen Två självklara huvudaktörer
och Polisen handlar om vilka aktörer
som är framträdande i undersökningen
och under vilka perioder. Dessutom
redogörs för vilka åtgärder polisen vidtar och vilka omdömen som ges om
polisen och polisarbetet.
I det följande kapitlet ges en redogörelse av hur främst NK-mannen,
35-åringen och 24-åringen beskrivs i
de undersökta medierna.
Efter detta kommer ett kapitel som
handlar om vilka bildtyper, bildmotiv
som förekommer i tidningsmaterialet
och vilka bildscenerna är i tv-inslagen.
Vilka personer är det som framträder
oftast i bild?
I det näst sista kapitlet analyseras
saklighet utifrån begreppen spekulationer och vaga/anonyma aktörer. I vilken
omfattning förekommer spekulationer
och vaga/anonyma aktörer i artiklarna
och inslagen? Finns det skillnader mellan medierna?
I det avslutande kapitlet av denna
rapport förs en diskussion mot bakgrund av de resultat som kommit fram
i tidigare kapitel.

mordet, polisarbetet och den misstänkte mördaren
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Från enstaka upplagor
till nyhetstapet

Under loppet av 17 år har två ministermord inträffat i Sverige. Mordet på
statsminister Olof Palme i februari 1986
inträffade i ett svenskt medielandskap
som på många och centrala områden
skilde sig från dagens. Under de senaste
två decennierna har både den svenska
mediestrukturen och allmänhetens läs-,
tittar- och lyssnarvanor genomgått
genomgripande förändringar.
Den kanske mest pådrivande faktorn
bakom dessa förändringar är utvecklingen av digital teknik och satellitdistribution. En annan viktig faktor är
avregleringen av etermediemarknaden
under början på 90-talet. Billigare,
snabbare och smidigare teknik i kombination med ekonomiska satsningar och
börsintroduktion av medieföretagen
öppnade för nya marknader, nya strukturer och produktionsvillkor för radio
och tv, som i sin tur fick betydelse för
dagspressens utveckling.
Det som ändå mest kännetecknat de
senaste två decennierna är den ständigt
ökade och intensifierade konkurrensen
		
2. Wadbring 2004.
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om läsarna, lyssnarna och tittarna. En
ihållande lågkonjunktur i kombination
med ett ökat ekonomiskt beroende
av annonsörer har accentuerat kommersialiseringen av mediemarkanden.
Begreppet kommersialisering sammanfattar mediernas ändrade ställning
på marknaden. Medieforskaren Ingela
Wadbring ger begreppet tre olika betydelser.2 För det första syftar det till
att medierna i större utsträckning än
tidigare är reklamfinansierade. För det
andra syftar det till att journalistiken
som sådan blivit mer sensationell i sin
inriktning för att locka stora publikskaror och därigenom tjäna mer pengar.
För det tredje syftar kommersialisering
till att mediernas lönsamhet sätts i
fokus på ett annat sätt än tidigare.
Nyhetsutbudet utgör endast en
del av det totala medieinnehåll som
produceras dagligen och nyhetsmedierna är endast en av flera sektorer på
mediemarknaden. Likväl kännetecknas
nyhetsproduktionen av samtliga nyss
nämnda förändringar. Nyhetskanalerna

har blivit fler och antalet nyhetsprogram har mångdubblats, liksom
sändningstimmarna. Dagstidningarnas
internetupplagor konkurrerar idag med
de traditionella medierna om nyhetspubliken och gratistidningarna har
lockat läsare från de prenumererade
morgontidningarna.
Man kan framför allt urskilja tre
förändringar som kraftigt påverkat
nyhetspublikens medievanor. För det
första möjliggör dagens teknik en
mycket snabb nyhetsförmedling. På
senare år har vi vid flera tillfällen fått ta
del av nyheter i realtid, det vill säga vi
har följt ett skeende i direktsändning i
det ögonblick det faktiskt inträffar. Det
bästa exemplet är kanske terrorattackerna i New York 2001. För det andra
har det gamla nyhetsdygnet brutits
upp. I mitten av 80-talet, vid tiden för
mordet på Olof Palme, inledde morgontidningarna och Ekots tidiga sändningar dagens nyhetsflöde. Kvällstidningarna kom under förmiddagen och
Ekoredaktionen fyllde på med nyheter
fram tills Rapport och Aktuellt gick i
sändning under kvällen. Idag publiceras
senaste nytt i ett oavbrutet flöde, inte
bara på internet, utan också genom
etermediernas många korta sändningar
under för-, eftermiddag, kväll och natt.
På senare år har stora nyhetshändelser
dessutom medfört extraupplagor och
extrasändningar och i exceptionella fall
särskilda bilagor och omläggningar i
programtablåerna då ordinarie sändningar bytts ut mot en nyhetstapet som
rullat på timme efter timme. Detta
har för det tredje medfört ändrade

prioriteringar i allmänhetens val av
förstahandskanal vid stora nyhetshändelser. Mätningar visar att den svenska
mediepubliken idag väljer tv framför
radio i sådana fall.
Mellan mordet på Sveavägen och
mordet på Anna Lindh har ett flertal
händelser med stor nyhetsdignitet
inträffat, även om de till sin karaktär
för övrigt varit mycket olika och i
flera avseenden inte ens är jämförbara.
Några exempel är Gulfkriget 1991,
Estonias förlisning 1994, prinsessan
Dianas död 1997 och terrorattackerna
i USA 2001. Tillsammans med mordet på Anna Lindh har två av dessa
händelser direkt drabbat Sverige, även
om de också fått stor internationell
uppmärksamhet. Det rör sig om mordet på Olof Palme och Estoniaolyckan.
Terrorattackerna den 11 september
2001 framställdes av både amerikanska
och svenska myndigheter som en attack
på hela det västerländska samhället
och kan därför indirekt också sägas ha
drabbat Sverige. En kort jämförelse av
nyhetsförmedlingen och informationsspridningen vid dessa fyra tillfällen
belyser några av de genomgripande
förändringar som inträffat i det svenska
medielandskapet under de senaste två
decennierna.
Det finns framför allt tre tydliga
skillnader i mediernas rapportering
och i allmänhetens sätt att få kunskap
om de fyra händelserna. För det första
mer än halverades tiden från det att
själva händelserna inträffade till första
nyhetsbulletinen publicerades mellan
Palmemordet och Estoniaförlisningen

från enstaka upplagor till nyhetstapet
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Palmemordet
28/2 1986

Estonia
28/9 1994

Terrorattacker
USA 11/9 2001

Anna Lindh
10/9 2003

Händelsen inträffar

23.21

mayday kl 00.45

14.45

16.21

Första TT-flash/telegram

00.20

01.31

14.57

16.41

Första Ekosändning

01.10

02.00

15.00

16.45

Första tv-nyheter

04.00 (SVT)

06.00 (SVT, TV4)

15.00 (TV4)

17.00 (SVT)

Tid från händelse till första
nyhetsbulletin

1 tim. 49 min.

1 tim. 15 min.

15 min.

24 min.

Förstahandskanal radio

39 %

58 %

29 %

39 %

Förstahandskanal tv

14 %

20 %

38 %

36 %

Förstahandskanal morgontidning

18 %

3%

uppgift saknas

uppgift saknas

8–9 timmar

mindre än
2 timmar

3,5 timmar

Tid innan 80 % av allmänheten nåtts av nyheten

9 timmar

Tabell 1. Jämförelse av nyhetsförmedling och informationsspridning vid fyra stora nyhetshändelser.

å ena sidan och terrorattackerna och
Lindh-mordet å den andra. Stora och
uppseendeväckande nyhetshändelser
når idag allmänheten oerhört snabbt.
För det andra spred sig nyheterna om
terrorattackerna och överfallet på Anna
Lindh mycket snabbare bland allmänheten än de om mordet på Palme och
Estonias förlisning. På mindre än två
timmar visste 80 procent av svenskarna
att USA utsatts för terroristdåd, drygt
en och en halv timme efter knivhuggen
på Anna Lindh hade 48 procent nåtts
av nyheten, två timmar senare hade
den andelen nästan fördubblats till
80 procent.3 Det tog däremot mellan
åtta och nio timmar innan lika många
svenskar hade fått veta vad som hänt då
Palme dog och Estonia förliste.
		
3. Modh 2003.
4. Modh 2003.
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För det tredje gick televisionen om
radion som viktigaste informationskanal i samband med terrorattackerna
2001. Fler personer nåddes av nyheten
genom tv än genom radio. Då Anna
Lindh attackerades två år senare var de
två medierna ungefär likvärdiga som
förstahandskanaler, men tv dominerade
sedan klart informationsspridningen.
Så gott som alla svenskar, 89 procent,
följde nyheten om Anna Lindh genom
detta medium. Ungefär hälften, 48
procent, följde den även genom radio.4
Det finns flera tänkbara förklaringar
till skillnaderna i mediebevakningen
och informationsspridningen kring
de fyra händelserna. En mycket viktig
sådan är naturligtvis tidpunkterna då
de inträffade. Olof Palme sköts sent på

kvällen och Estonia förliste mitt i natten. Det dröjde till morgonen innan
en betydande del av befolkningen
överhuvudtaget kom i närheten av
nyhetsmedierna och då fick veta vad
som skett. Både terrorattackerna i USA
och attentatet mot Anna Lindh inträffade däremot under eftermiddagen kort
före etermediernas ordinarie nyhetssändningar.
En annan viktig förklaring är naturligtvis att teknikutvecklingen mellan
1994 och 2001 påtagligt bidragit till
att mångdubbla hastigheten i nyhetsförmedlingen.
En tredje förklaring går att finna i
rapporteringen om terrordåden i USA.
Attentaten inträffade i en av världens
mest medietäta städer. Det dröjde
endast några minuter efter den första
flygkraschen innan ett flertal amerikanska tv-bolag hade riktat kamerorna mot
den brinnande skyskrapan. Nästan alla
världens stora medier fanns genom
korrespondenter och stringers redan
på plats. Innan plan nummer två ens
hade flugit in i det andra World Trade
Center-tornet låg tv-bilderna redan ute
på det globala nyhetsnätet och korrespondenterna hade börjat rapportera
hem. Under det första dygnet sände
SVT:s analoga kanaler sammanlagt
22 timmar och 42 minuter och TV4
20 timmar och 21 minuter om terrorattackerna.5 De påföljande dagarna
översvämmades medier över hela världen av dramatiska bilder på förödelse,

skadade och döda, människor i chock,
förtvivlade anhöriga, räddningsarbetare
och sjukvårdare. Den exceptionella
tillgången på mycket dramatiskt och
nyhetsmässigt bildmaterial bidrog med
största sannolikhet till den massiva
bevakningen händelsen fick, även i
svenska medier.
Några av de stora etermediernas
erfarenheter från rapporteringen den
11 september ledde till förändringar
i nyhetsarbetet. SVT:s Rapport- och
Aktuelltsändningar den 11 och 12 september växlade mellan kanalerna, som
vanligt. Detta ledde till att extrasändningarna också flyttades mellan ettan
och tvåan, något som efteråt bland
annat angavs som en förklaring till att
den genomsnittliga tittartiden för TV4
varit högre än för SVT:s respektive
kanaler under första nyhetsdygnet.6
SVT beslöt därför att i fortsättningen
rensa en kanal och bara köra nyheter
där, vilket också skedde i samband med
rapporteringen om Anna Lindhs död.
Mängden rapportering kan uppfattas som en indikation på nyhetsvärde,
ju större och viktigare händelser desto
intensivare och större uppmärksamhet.
Med terrordåden 11 september som
måttstock ligger ribban för nyhetsbevakning vid stora händelser idag minst
sagt högt. Alla händelser som efter
2001 fått mindre medieutrymme än
terrordåden riskerar alltså att uppfattas som mindre viktiga och mindre
relevanta än dessa. Motsatt kan bevak-

		
5. Morge & Modh 2002.
6. För SVT1: 46 minuter, SVT2: 26 minuter, TV4: 68 minuter. Källa: Mats Karlsson, MMS, 041008.
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ningen av terrordåden ha kommit att
få en eskalerande verkan på nyhetsvärderingen: alla händelser som är lika
viktiga eller viktigare måste få minst
lika mycket eller mer utrymme och
uppmärksamhet.
SVT:s extrasändningar under första dygnet efter knivhuggen på Anna
Lindh omfattade 23 timmar och 12
minuter, alltså mer än vid terrordåden
två år tidigare.7 TV4 hade i inledningsskedet korta nyhetsuppdateringar med

jämna mellanrum fram till Nyhetsmorgon den 11 september som började
klockan 06.00.8 Att mordet på Anna
Lindh, mätt på detta enkla sätt, tilldelades högre nyhetsvärde än terrordåden
är knappast orimligt. Däremot kan
man fråga sig i vilken utsträckning
nyhetsrapporteringens anslag, det vill
säga det första nyhetsdygnet, även präglar den fortsatta uppföljningen, såväl
när det gäller utrymmet en nyhet får
som vinkel och tolkningsram.

		
7. SVT och SVT24 bevakade händelseutvecklingen oavbrutet mellan kl 17.00 den 10/9 och kl 21.30 den
11/9, sammanlagt 30, 5 timmar.
8. Enligt uppgift från TV4.
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De största nyhetsmediernas bevakning

Undersökningen är uppdelad i två
överlappande tidsperioder. Nyhetsbevakningen mot attacken på Anna
Lindh startade med en nästan explosionsartad intensitet. Den första
analysperioden omfattar därför händelseförloppets första 30 timmar, det
vill säga från och med klockan 16.30
den 10 september 2003 till och med
klockan 24.00 den 11 september 2003
i tv-programmen Rapport (SVT1),
Aktuellt (SVT2) och Nyheterna (TV4).
Samtliga inslag har analyserats. Samtliga artiklar i Dagens Nyheter, Svenska
Dagbladet, Aftonbladet och Expressen
har också analyserats.
Den andra analysperioden omfattar
den 10–27 september 2003, det vill
säga från och med knivhuggen till dess
att en 24-årig man häktas på sannolika
skäl misstänkt för mordet. Analysen
är här avgränsad till artiklar och inslag
som handlar om polisarbetet och/eller
den misstänkte gärningsmannen i morgontidningarna Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet, kvällstidningarna
Aftonbladet och Expressen, tv-programmen Nyheterna (TV4) klockan 18.30,
Rapport (SVT1) klockan 19.30 och

Aktuellt (SVT2) klockan 21.00 samt
Sveriges Radios nyhetssändningar Morgonekot (P1) klockan 08.00 och Kvart
i fem-ekot (P1, P3, P4) klockan 16.45.

Analysenheter
Analysenhet i tidningarna har varit den
enskilda artikeln. Som artikel räknas
förutom texten även rubrik, ingress och
bilder sammantaget. Bilder med tillhörande rubrik som placerats fristående
från övrig text har behandlats som artikel. Även puffar eller så kallade blänkare, oftast på förstasidan. I de fall då
en artikel också handlat om annat än
polisarbetet och misstänkt gärningsman
har endast de delar av artikeln, text och
bild, som fallit inom undersökningens
avgränsningar analyserats.
Artiklar kan ha mycket olika karaktär.
I allmänhet gör man en grov indelning
i nyheter och opinionsmaterial. Det
innebär att tidningarna förutom de rena
nyhetsartiklarna också innehåller ledare
och debattartiklar, analyser, kommentarer och krönikor. I denna undersökning
ingår samtliga typer av artiklar.

de största nyhetsmediernas bevakning
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Analysenhet i tv:s nyhetsprogram
och Ekosändningarna har varit varje
enskilt inslag.
Begreppet definieras som de tematiska enheter som i televisionens och
radions nyhetsprogram var för sig
behandlar en infallsvinkel eller aspekt
på en fråga eller händelse.9 Ett inslag
skiljs från ett annat genom att programledaren markerar övergång till

		
9. Se också Ghersetti och Hvitfelt 2000.
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nästa inslag, eller att det uppenbart
framgår att inslaget byter tema/aspekt.
Löpsedlar i början av programmen
liksom baklöp i slutet av programmen
räknas som fristående inslag likväl
som nyhetsreportage, telegramnyheter,
intervjuer, kommentarer etc. I vissa fall
har även jämförelser gjorts med redaktionernas egna körscheman.

Första 30 timmarna

Följande beskrivning av händelseförloppet är en sammanställning av uppgifter huvudsakligen hämtade från
Sveriges Radios, Sveriges Televisions
och TV4:s rikstäckande nyhetssändningar den 10 och 11 september 2003
och från artiklar i Dagens Nyheter,
Svenska Dagbladet, Aftonbladet och
Expressen den 11 september.

Onsdag den
10 september
15.45–17.00: Anna Lindh
blir knivhuggen
15.45 Utrikesminister Anna Lindh
lämnar UD tillsammans med en
väninna. Hon ska senare under kvällen delta i en EMU-debatt i TV4
och vill handla några nya kläder.
16.12 Knappt en halvtimme senare
attackeras hon av en knivbeväpnad

man inne på NK-varuhuset, i butiken Filippa K:s lokaler en trappa
upp. Gärningsmannen lämnar
varuhuset.
16.14.23 Ett 112-samtal kommer till
SOS Alarm om ett knivöverfall på
NK.10 Samtalet går samtidigt till
polisens länskommunikationscentral
(LKC).
16.17 Ambulans skickas till NK. Den
anländer klockan 16.21.
16.20 Polisbil larmas till NK. Polispatrullen anmäler att den är på plats
klockan 16.22.11
16.25 Statsminister Göran Persson
informeras av statssekreterare Lars
Danielsson om vad som hänt, då
han landar på Arlanda efter ett kampanjmöte i Karlstad.
16.26 Björn Pihlblad, presstalesman
vid LKC, får besked om att den knivskurna personen är Anna Lindh.12

		
10. Polismyndigheten i Stockholms län, operativa avdelningen, LKC, 20030912.
11. Källa: Ulf Göranzon, informationsansvarig länskriminalpolisen i Stockholm, 040518.
12. Sammanställning av Stockholmspolisens informationshantering under Anna Lindh-fallets första dygn,
gjord av informationsansvarig vid länskriminalpolisen Ulf Göranzon.
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Expressen 11 september 2003.
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Aftonbladet 11 september 2003.

16.30 Uppgifter finns på text-tv om att
utrikesministern har knivhuggits.
16.39 Ambulansen med Anna Lindh
kommer till Karolinska Sjukhuset i
Solna. Läkarna beslutar om omedelbar operation.13
Samtliga poliser i Stockholm informeras omkring 16.34 via polisradion
om att utrikesministern knivhuggits.
Polisens presstalesman, Björn Pihlblad,
åker till NK och brottsplatsen. Han
kommer dit kvart i fem. Då finns redan
ett 20-tal journalister på plats. Ungefär
samtidigt går en man in på en frisersalong i Sahlénhuset och vill bli klippt.

Det finns ingen ledig tid och mannen
lämnar salongen.
I nyheterna från Dagens Eko kvart
i fem bekräftar Björn Pihlblad att
Anna Lindh knivskurits i armen och
att polisen letar efter gärningsmannen
i närområdet. I nuläget finns det inget
som tyder på att det är ett politiskt
motiv som ligger bakom överfallet. En
av Ekots reportrar är på plats och kan
meddela att flera vittnen såg gärningsmannen och det som hände. Vidare att
butiken Filippa K har spärrats av och
stängts och att polisen nu hör personer
som var vittnen till attacken. Dan
Svanell, utrikesministerns pressekrete-

		
13. Information som bekräftas på Karolinska Sjukhusets presskonferens den 11/9 klockan 03.00.
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rare, intervjuas också i Ekot. Han vill
inte gå in på vilken typ av skydd Anna
Lindh har när hon vistas ute på stan
eller om det fanns någon hotbild.
17.00–20.00 Operationen
börjar och Göran Persson
håller presskonferens
Läkarna på Karolinska Sjukhuset börjar
operera Anna Lindh. Ungefär samtidigt
går etermedierna ut med extrasändningar om vad som inträffat och vad
som är känt så här långt.
Cirka tjugo i sex meddelar Björn
Pihlblad i Rapport att polisen spärrat
av området runt NK. Vittnen har sett
gärningsmannen. Han uppges vara
180 centimeter lång och bära en
kamouflagejacka. Det finns inga uppgifter om hans ålder.
I Dagens Eko kvart i sex uppges att
Anna Lindh knivskurits i magen och
att hon har tillfogats allvarliga men inte
livshotande skador. Uppgifterna har man
fått från Jan Larsson vid statsrådsberedningen. Enligt Björn Pihlblad har gärningsmannen ännu inte gripits men man
har hittat den kniv som han använde.
Han säger också att polisens utredningsmän undersöker om varuhusets övervakningskameror har bandat något som är av
betydelse för spaningsarbetet.
Statsministern befinner sig nu i
Rosenbad och både statssekreterare
och partiledare är informerade. En
första presskonferens hålls klockan
18.00. Den direktsänds. Göran Pers-

son tillkännager att Anna Lindh just
nu opereras och att läget är allvarligt.
Säkerhetsarrangemangen kring regeringsbyggnaden har höjts. Regeringen
liksom statsledningen i övrigt har
informerats om det som inträffat. Det
socialdemokratiska partiet ställer in alla
aktiviteter i folkomröstningskampanjen
tills vidare. Persson informerar också
om att Anna Lindh inte hade livvakt då
hon knivhöggs.
Efter Aktuelltsändningen klockan
18.00 rensar SVT i programtablåerna
och inleder från och med klockan
18.15 en kontinuerlig bevakning av
händelseutvecklingen. I etermediestudiorna spekuleras det om det framöver kommer att bli förändringar i den
unika svenska öppenheten och om det
blir svårare för journalister att komma
närmare viktiga och kända politiker.
Man drar paralleller till Palmemordet
och till politiska mord utomlands.
Kritik riktas mot Säpo och avsaknaden
av livvaktsskydd och man spekulerar i
hur attacken kan komma att påverka
valresultatet i EMU-omröstningen.
18.16 skickar Rikspolisstyrelsen/
Rikskommunikationscentralen information om händelserna till landets
samtliga länskommunikationscentraler.
Rikslarm går ut 18.43.14
Peter Eriksson, miljöpartiets språkrör, ger besked om att nej-sidan ställer
in kampanjarbetet inför EMU-omröstningen. Partiledarna Bo Lundgren (m),
Ulla Hoffman (v) och Peter Eriksson

		
14. Polismyndigheten i Stockholms län, operativa avdelningen, LKC, 20030912.
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Statsminister Göran Persson meddelar under en presskonferens på Rosenbad den
11 september 2003 att utrikesminister Anna Lindh avlidit. FOTO: Bertil Ericson/Scanpix.

(mp) uttalar sig om det inträffade.
Allmänheten uppmanas att ringa polisens tipstelefon. Kommentarer till det
inträffade börjar komma från utlandet.
20.00–00.00 Polisen
har säkrat spår
Ungefär klockan 20.30 anländer Anna
Lindhs make, Bo Holmberg, till Karolinska Sjukhuset. Människor börjar
samlas utanför sjukhuset, de lägger ned
blommor.
Polisen har enligt Stockholmspolisens presstalesman, Stina Wessling, hittat vad de tror är mordvapnet, fotspår,
en keps och en jacka. Man har också
ett 15-tal vittnen från NK, däribland

några nyckelvittnen. Gärningsmannens
identitet och motiv är dock fortfarande
okända.
Vittnen berättar i flera inslag under
kvällen om hur knivöverfallet gick till.
Klockan 22.00 håller statsministern
en ny presskonferens som direktsänds
såväl i SVT, TV4 som i Sveriges Radio.
Under morgondagen kommer han
att diskutera den fortsatta valrörelsen
och folkomröstningen med de övriga
partiledarna. Anna Lindh opereras fortfarande.
Enligt Kvällsekot har Anna Lindh
fått sticksår i lever och buk. Polisen
letar efter en man med svenskt utseende. Han är ungefär 180 centimeter
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lång och klädd i en kamouflagejacka.
Eventuellt bär han en grå tröja med
huva under jackan. Man hyser stora
förhoppningar till att övervakningskamerorna på NK ska ha fångat gärningsmannen på bild. Polisen lovar, enligt
Ekot, att offentliggöra bilden så fort
den finns tillgänglig. Även tillförordnad Säpochef Kurt Malmström uttalar
sig om att det vid tillfället inte fanns
någon hotbild mot Anna Lindh och att
hon inte hade något livvaktsskydd.
Klockan 23.58 meddelar Rapport
att Anna Lindh har opererats sedan
klockan 17.00. Läkarna har valt att
använda mikrokirurgi för skadorna hon
fått i levern. Inga närmare besked om
skadorna har getts. En överenskommelse finns om att all information från
sjukhuset endast ska släppas efter samtal
med statsrådsberedningen. Rapport
lämnar också ett utförligare signalement
på gärningsmannen: Han är ca 180 centimeter lång, ljus med svenskt utseende
och har pagefrisyr. Polisen tror att han är
mellan 30 och 40 år gammal.

Torsdag den
11 september
00.00–05.30 Anna Lindhs
liv går inte att rädda
Under natten sänds nyhetssammanfattningar och nyhetsrepriser i Sveriges
Television och TV4.
		
15. DN-debatt 030911
16. Expressen 030911 respektive Aftonbladet 030911.
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03.08 håller Göran Wallin, docent
i kirurgi, och Lars Irestedt, överläkare
i anestesi vid Karolinska Sjukhuset, ett
direktsänt pressmöte. De informerar
medierna och allmänheten om att operationen pågår, efter ett kortare uppehåll. Att hon var vid medvetande då
hon kom in och att hon omhändertogs
på traumaenheten. Hon hade kraftiga
inre blödningar från flera stora blodkärl
i buken och hon har fått blodtransfusion under hela operationen. Läkarna
beskriver hennes tillstånd som ”något
förbättrat men fortfarande kritiskt”.
Klockan 05.29 avlider utrikesminister Anna Lindh.
05.30–09.15 Spår säkrade
och TT går ut med dödsbudet
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har som förstasidesrubriker att
utrikesministern är knivskuren. Ledarsidorna fördömer attacken, drar paralleller till det ouppklarade Palmemordet
1986 och kritiserar det faktum att hon
inte hade livvaktsskydd. Massmedieprofessorn Stig Hadenius skriver på
DN-debatt att Säpo inte klarar sina
uppgifter.15 I Expressens och Aftonbladets tidiga upplagor är rubrikerna på
första sidan Bilderna på knivattacken.
Läkarna: kritiskt för Anna Lindh och
Anna Lindh kämpade för sitt liv i morse.16 I de extraupplagor som trycks
senare under morgonen ändras rubrikerna till Anna Lindh död och Anna

Lindh död i morse. Läkarna kämpade
förgäves.17
Morgonsändningarna i radio och tv
talar om att tillståndet för Anna Lindh
förbättrats något, men att det fortfarande
är kritiskt. Nattens läkarkommuniké från
Karolinska Sjukhuset sänds i repris.
Vid sjutiden intervjuas Mats Vagnstad,
operativ chef för Stockholmspolisen, i
SVT Morgon. Han uppger att polisen
har säkrat en rad spår som skickats till
analys för DNA och fingeravtryck. En
gärningsmannaprofil och fantombild håller på att tas fram. Han försäkrar också
att de i sitt arbete kommit en god bit på
väg; de har något att gå efter.
I Morgonekot klockan 07.00 säger
statssekreterare Lars Danielsson att:
Det besked vi har fått från sjukhuset
nu på morgonen är att operationen fortfarande pågår och att läget är kritiskt
men något bättre. Länspolismästarens
talesman, Stina Wessling, uppger till
Ekot att polisen har ganska många
spår efter gärningsmannen och många
vittnesuppgifter från platsen. Under
natten har man säkrat teknisk bevisning som just nu analyseras. Kontrollen
av övervakningskamerorna har, enligt
den information som hittills finns, inte
gett något, men det arbetet fortsätter.
Journalisterna utanför Rosenbad
underrättas om att en presskonferens
ska hållas 08.45.

SVT:s reporter på Karolinska Sjukhuset rapporterar klockan 08.30 att
det inte kommit nya besked om Anna
Lindhs tillstånd och att operation
fortfarande pågår. Rykten har florerat
under natten om att hon har avlidit,
men reportern försäkrar att så inte är
fallet.
Vid niotiden får Stockholmspolisens
länskommunikationscentral meddelandet att Anna Lindh har avlidit tidigare
under morgonen.18
Presskonferensen i Rosenbad är
försenad och både SVT:s och TV4:s
reportrar informerar om detta i direktsändning. Båda kanalernas studior bryter in 09.14 och säger att TT i denna
stund uppger att Anna Lindh avlidit.19
Reportrarna i Rosenbad meddelar
direkt efteråt att man där väntar på
statsminister Göran Persson. Regeringen är samlad och informerad. Inga
uppgifter finns om när Anna Lindh
avled.
09.15–15.00 Kampanjen
avbryts men folkomröstningen genomförs
Några minuter senare, 09.19, börjar
presskonferensen med statsminister
Göran Persson. Den direktsänds i SVT
och TV4. Han meddelar att det är
med stor sorg som han har tagit emot
beskedet att Anna Lindh avlidit. Hans

		
17. Expressen 030911 respektive Aftonbladet 030911.
18. Sammanställning av Stockholmspolisens informationshantering under Anna Lindh-fallets första dygn.
Denna har gjorts av Ulf Göranzon, informationsansvarig vid länskriminalpolisen.
19. 09.13 TT-flash: Anna Lindh död.
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tankar går till familjen. Statsministern
sammanfattar Anna Lindhs politiska
gärning. Regeringen har innan presskonferensen varit samlad för en minnesstund. Klockan 11.00 ska partiledarna samlas för överläggningar.
I etermediesändningarna porträtteras
Anna Lindh, som politiker, kvinna och
mamma.
Klockan 10.00 samlas personalen på
UD för en minnesstund i Arvfurstens
palats. Flera av de anställda uttalar sig
i SVT:s sändning en timme senare.20
Klockan 11.30 sänder Rapport
direkt från Rosenbad där statsminister
Göran Persson håller en ny presskonferens. Han säger att partiledarna enats
om att folkomröstningen ska fullföljas
och att resultatet, vad det än blir, ska
respekteras av samtliga partier. All
kampanjverksamhet fram till söndagens
omröstning ställs in. Formerna för den
planerade partiledardebatten på fredag
ska diskuteras med SVT. Biståndsminister Jan O Karlsson har tills vidare
tillförordnats som utrikesminister.
Persson meddelar också att han kommer att delta i den manifestation för
demokrati och mot våld som anordnas
nästa dag.
Vid lunchtid framför kung Carl
Gustaf sina kondoleanser i SVT,
Sveriges Radio och TV4.
SVT meddelar att chefsåklagare
Agneta Blidberg kommer att leda
jakten på Anna Lindhs mördare. Hon

intervjuas och säger att förundersökningen gör allt den kan och har fått alla
resurser den behöver. Hon diskuterar
nu arbetets uppläggning med polisen.
Lars Grönskog, informationsansvarig
vid länskriminalen, informerar i
en telefonintervju att polisen har sin
tipstelefon i gång och att en tipsbuss
placerats utanför NK. Brottsrubriceringen har ändrats till mord.21
I Lunchekot säger Leif Jennekvist,
länskriminalchef och ansvarig chef för
spaningsarbetet, att förundersökningen
pågår på alla plan. Flera hundra poliser
arbetar med fallet. Uppgifterna om
gärningsmannen är ganska vaga. Han
tros vara en person som antingen är
kraftigt byggd eller har flera lager kläder på sig. Han har sprungit från platsen och har lämnat vissa spår efter sig.
Enligt Jennekvist finns personen redan
i brottsregistret.
Läkarna vid Karolinska Sjukhuset,
Göran Wallin och Lars Irestedt, håller
vid 14-tiden ett direktsänt pressmöte.
De kan berätta att operationen blev
mycket långvarig och att stora mängder blod gavs. Från klockan 02.00 till
04.00 hade tillståndet dock förbättrats
något. En halv timme senare inträffade en hastig försämring i form av
försämrad lungfunktion och sviktande
cirkulation. Trots all teknisk utrustning
och expertis gick Anna Lindhs liv inte
att rädda.

		
20. Uppgift från Lotta Hedberg, UD.
21. Den ursprungliga brottsrubriceringen var försök till mord. Källa: Ulf Göranzon, informationsansvarig
länskriminalpolisen, 040506.
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15.00–22.30: Polisens
presskonferens och
statsministerns tal
Klockan 15.00 inleds en presskonferens
i polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Närvarande är bland andra rikspolischef Sten Heckscher, Stockholms
länspolismästare Carin Götblad, tillförordnad Säpochef Kurt Malmström,
chefsåklagare Agneta Blidberg och
länskriminalchef Leif Jennekvist. Sten
Heckscher börjar med att orientera om
arbetets uppläggning. Chefsåklagare
Agneta Blidberg leder förundersökningen, polisarbetet leds av polismyndigheten i Stockholm och chefen för
länskriminalen är närmast ansvarig.
Länskriminalchef Jennekvist informerar i direktsändning om att polisen
förhör vittnen på nytt för att säkerställa att rätt person pekats ut. Flera
uppgifter talar för att gärningsmannen lämnade platsen via rulltrappan
i riktning mot den entré som Anna
Lindh kommit in genom. Där slutar
spåren. Alla fynd analyseras av Statens
Kriminaltekniska Laboratorium (SKL)
som försöker säkra fingeravtryck och
DNA. De vittnen som hörts beskriver
gärningsmannen som kraftigt byggd.
Eventuellt bar han flera klädesplagg
ovanpå varandra. Han såg härjad ut.
Det är mycket som tyder på att det är
en ensam man som begått mordet och
att det var oplanerat. Eventuellt kan
utrikesministern ha blivit förföljd från
UD. Troligtvis befinner sig gärningsmannen i Stockholmsområdet. Det är
för tidigt att ge en förklaring till hur
han kunde komma undan trots att så

många människor och väktare fanns
på plats. Det finns hittills inga resultat
från övervakningskamerorna. Nu kontrollerar polisen personer och platser
och kartlägger personer som kan vara
aktuella eller som kan tänkas begå ett
sådant brott. Kurt Malmström, tillförordnad Säpochef, förklarar att Anna
Lindh inte hade livvakter eftersom det
inte fanns någon hotbild. Utgångspunkten för livvaktsskydd är att det
finns en konkret hotbild eller att situationen kräver skydd. Hotbildsanalyser
görs fortlöpande.
Rikspolischef Sten Heckscher avslutar presskonferensen med att uppmana
allmänheten att höra av sig till polisen
med fler tips.
På eftermiddagen, vid 16-tiden,
hålls en minnesstund i riksdagshuset.
Den leds av talman Björn von Sydow
och sänds i tv. Under hela eftermiddagen samlas människor runt om i
Sverige för att hedra Anna Lindh med
blommor eller hälsningar. Ständigt nya
kommentarer och kondoleanser från
omvärlden strömmar in.
I Aktuellts 18.00-sändning intervjuas spaningsledare Leif Jennekvist
som upprepar att gärningsmannen förmodligen redan finns i brottsregistret.
Polisen granskar personer som begått
liknande brott tidigare och som nu är
på fri fot. Aktuellt meddelar också att
förhoppningen om att gärningsmannen
skulle ha fastnat på bild i varuhusets
övervakningskameror har kullkastats
eftersom kamerorna inte bandar utan
endast övervakar. Sändningen avslutas
med bilder från dagens händelser med
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klipp från olika delar av landet. Bildbandet åtföljs av svag och stämningsfull
pianomusik, bilderna projiceras inom
en vit ram, mot svart bakgrund.
Klockan 18.30 är medierna på plats
i Storkyrkan i Stockholm där en minnesgudstjänst hålls under ledning av
biskop Caroline Krook. Bland de närvarande finns kungafamiljen och representanter för riksdag och regering.
Några minuter efter klockan 20.00
håller statsminister Göran Persson ett
direktsänt tal till nationen som sänds i
tv. Han talar om Anna Lindhs politiska
gärning, hennes mål, arbetsinsats och
kvaliteter som politiker både i Sverige
och utomlands och avslutar med att
sammanfatta den förlust som Anna
Lindhs död innebär.22
I Kvällsekot klockan 22.00 sammanfattas dagens polisarbete med ett
konstaterande om att polisen missade att
gripa gärningsmannen när han flydde
från NK och att han sedan dess är försvunnen. Men att spaningsledningen nu
hoppas mycket på den tekniska delen.
Och att man söker efter fingeravtryck på
kniven och efter hud- och hårfragment.
Om polisen påträffar fingeravtryck har
den ett arkiv med fingeravtryck från
ca 30 000 människor att jämföra med.
Finner man DNA-spår är arkivet på ca
2 500 personer. Fortfarande vet Ekot
dock inte om polisen hittat något. Inga

resultat från den tekniska analysen är
hittills kända. Just nu söker hundratals
poliser bland narkomaner, missbrukare,
kända kriminella och psykiskt sjuka.
Polisen arbetar med hypotesen om en
ensam, störd person och mycket av det
han företog sig tyder på att mordet inte
var planerat.

Väntan och
spekulationer
Nyheten om att Anna Lindh knivhuggits nådde de svenska medierna mycket
snabbt. Dels därför att några reportrar redan befann sig i varuhuset då
attacken inträffade, dels därför att NK:s
centrala läge i Stockholm gjorde det
möjligt för journalister och fotografer
att snabbt ta sig dit.23 Ett 20-tal journalister fanns redan på plats då Björn
Pihlblad, informationsansvarig vid
Stockholmspolisens länskommunikationscentral, kom dit klockan 16.45.24
Rapport sände sin första extrasändning
kl 17.00, Nyheterna klockan17.32.
SVT inledde en direktsänd bevakning
av händelseutvecklingen från och med
klockan 18.00 den 10 september som
varade till klockan 22.30 den 11 september. TV4:s direktsända bevakning
började med Nyhetsmorgon25 den

		
22. SVT2 030911.
23. Då Anna Lindh attackerades på NK gick ett allmänt anrop om läkarassistans ut över varuhusets högtalaranläggning. De journalister som då befann sig i varuhuset fick omedelbart information om att något hänt.
24. Sammanställning av Stockholmspolisens informationshantering under Anna Lindh-fallets första dygn,
gjord av informationsansvarig vid länskriminalpolisen Ulf Göranzon.
25. Nyhetsmorgon började klockan 06.00. Under sändningen fattades beslutet att lyfta ut all ordinarie programmering från 09.35–23.00 den 11/9 enligt uppgift från TV4.
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Rapport 17 september 2003. FOTO: SVT.

11 september och varade till klockan
23.00 samma dag.
De första 30 timmarnas rapportering i SVT och TV4 växlade mellan
nyhetsreportage som i stor utsträckning
repriserades, särskilt under natten, studiokommentarer, intervjuer och samtal
mellan programledare och inbjudna
gäster. Många olika personer uttalade
sig om händelserna under denna tid,
flera av dem vid upprepade tillfällen.
Mellan nyhetssändningarna samtalade
respektive kanals programledare med
gäster som bjudits in för att kommentera händelseutvecklingen.
Rapporteringen inleddes mycket
snabbt efter knivattacken, innan särskilt många fakta fanns tillgängliga för

medierna. Till stor del kännetecknades
den därför under det första dygnet
av osäkerhet och av att det saknades
tillförlitliga uppgifter om vad som
skett och höll på att ske, det vill säga
åtgärder som vidtogs av diverse personer och myndigheter. Det mesta av
rapporteringen handlade därför om en
väntan på nya och bekräftade uppgifter
– från polisen, sjukhuset, regeringskansliet och partiledarna. I vanliga fall
redovisar nyheterna vad som inträffat,
när, var, hur och vem eller vilka som
varit inblandade. I nyhetsberättelsen är
händelserna oftast tidsmässigt avgränsade med en tydlig början och ett klart
slut. Knivattacken mot Anna Lindh var
däremot en händelse som till att börja
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med hade ett ovisst slut. Det skulle
dröja drygt 17 timmar innan beskedet
om att hon avlidit nådde medierna och
den svenska allmänheten. Under tiden
bevakade såväl SVT, TV4 som Ekot
händelseutvecklingen i direktsändning,
vilket är ett tydligt tecken på händelsens stora nyhetsvärde. Det paradoxala
var att inte mycket egentligen hände
som medierna kunde rapportera om
under dessa första timmar. Säkerligen
vidtogs många åtgärder, både av polisen och inom andra myndigheter och
regeringsorgan, som hade med polisiärt
spaningsarbete, personskydd av politiker och rikets säkerhet att göra. Men
lite av detta nådde medierna. Innehållet
i direktsändningarna kännetecknades
därför av lite substans. De få faktiska
uppgifter som fanns om Anna Lindhs
tillstånd, arbetet på brottsplatsen, spaningsarbetet och regeringens agerande
återkom därför gång på gång under
kvällen och natten. Nyhetsinslag gjordes
också som handlade om väntan – på
regeringens beslut om folkomröstningen, på ett besked från läkarna, på
att gärningsmannen skulle identifieras
eller hittas. Merparten av rapporteringen under de första 30 timmarna
efter attacken på Anna Lindh fylldes i
själva verket med att politiker, författare,
kändisar och experter i tv-soffor och
radiostudior berättade, tolkade och vittnade om sina relationer till Anna Lindh
och reaktioner på det inträffade. Mycket
utrymme fanns också för spekulationer.
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Den fortsatta
händelseutvecklingen
12 september
Spaningsledningen uppger att den
misstänkte mördaren kan finnas på
bilder som tagit av NK:s övervakningskameror. Bilder på den så kallade
NK-mannen skickas ut till alla poliser
i Stockholm.
13 september
SKL fastslår att den kniv som hittats på
NK är mordvapnet. Polisen genomför
en rekonstruktion av brottsförloppet.
Maskerade bilder på NK-mannen
publiceras i dagstidningarna och visas
i Aktuellt och TV4.
14 september
Polisen släpper omaskerade bilder av
den misstänkta mördaren till medierna.
Bilderna skickas även till Europol och
Interpol.
15 september
DNA-spår har säkrats på den keps som
mördaren kan ha burit. Trots sökningar
i register går det inte att koppla den till
någon enskild person. DNA-spår har
också hittats på mordvapnet. Fynden
skickas vidare till Forensic
Science Service (FSS) i Storbritannien
för vidare analyser.
Chefsåklagare Agneta Blidberg
beslutar klockan 21.45 att anhålla en
misstänkt man i sin frånvaro som skäligen misstänkt för mordet.

16 september
En misstänkt man grips av polisen
klockan 21.07 vid en restaurang i
Solna, i närheten av Råsunda fotbollsstadion. Den gripne mannens släktingar och vänner tas in för förhör.
17 september
Advokat Gunnar Falk förordnas som
den gripne 35-åringens offentlige försvarare. Förhör med den misstänkte
hålls under eftermiddagen.
18 september
SKL har analyserat 35-åringens DNA.
Polisen tiger om resultaten.
19 september
En minneshögtid för Anna Lindh
hålls i Stockholms stadshus med 1 300
gäster, både från Sverige och utlandet.
Den 35-årige mannen häktas. Han förnekar brott. Polisen vädjar om fler tips
från allmänheten.

24 september
Chefsåklagarna Agneta Blidberg och
Krister Petersson beslutar under förmiddagen att 35-åringens mordhäktning
omedelbart ska upphävas. 35-åringen
avskrivs från utredningen. Mijailo
Mijailovic grips och anhålls misstänkt
för mordet. Advokat Peter Althin utses
till hans offentlige försvarare.
25 september
Mijailovic begärs häktad. Han är enligt
uppgift bunden till mordet genom tekniska bevis. Han förnekar brott.
26 september
Tingsrätten häktar Mijailovic på sannolika skäl misstänkt för mordet på
utrikesminister Anna Lindh.

20 september
En privat begravningsceremoni hålls för
Anna Lindh med endast hennes familj
och närmaste vänner närvarande.
21 september
Polisen uppger att fler föremål har
samlats in längs mördarens förmodade
flyktväg från NK.
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Hur mycket?

Brott tillhör /…/ nöjesindustrins allra
största ämnen. Hollywoodfilmen har
genom åren varit en framvällande
flod av mer eller mindre fantasieggande eller realistiska brott och
brottslingar. De klassiska antika
dramerna var för det mesta studier
i brott. Brott var också William
Shakespeares ämne nummer ett.26

Brott är ett av nyhetsförmedlingens
vanligaste ämnen. En ofta framförd
ståndpunkt i olika debatter inom
medie- och kommunikationsvetenskapen och kriminologin är att medier
och brott utgör ett allt mer oskiljaktigt
par. Man talar om social avvikelse och
brottslighet som uppfyller kraven på
mediedramaturgi och på många sätt
passar nyhetsproduktionens villkor.27
Mordet på Anna Lindh dominerade
under de första dagarna all annan rapportering. Mordet blev en händelse

		
26. Media Monitor 9405.
27. Pollack 2001.
28. Asp 2004.
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som fick internationell uppmärksamhet
och flera utländska medier deltog i
polisens presskonferenser. Händelsen
fick återverkningar på bevakningen av
folkomröstningskampanjens sista fem
dagar i såväl pressen som radions och
tv:s nyhetsprogram. Bevakningen av
folkomröstningskampanjen försvann
nästan under de två första dagarna efter
mordet. Därefter kom det att handla
om huruvida mordet skulle kunna
tänkas påverka det fortsatta kampanjarbetet och vilken betydelse det skulle
kunna få för valutgången.28
Torbjörn von Krogh jämför i sin
krönika i Pressens Tidning omfattningen av några tidningars bevakning
av mordet på Anna Lindh med prinsessans Dianas död och konstaterar att
morgontidningarna har ökat sin bevakning och /…/ ligger nu i omfattning på
ungefär hälften av kvällstidningarna.
Dagens Nyheters 109 tabloidsidor om

mordet på Anna Lindh 2003 motsvarar
Aftonbladets 105 tabloidsidor om prinsessans Dianas död 1997.29
Bevakningen av mordet på Anna
Lindh blev upplagemässigt en framgång
för de båda kvällstidningarna, Expressen
och Aftonbladet. Mest dock för Aftonbladet. Anders Gerdin säger i Pressens
Tidning: När det händer något stort är
det kvällstidningar som folk vill läsa.
Och som förstatidning får vi sälja mest.30
I detta kapitel redogörs för hur
polisarbetet kring mordet på Anna
Lindh och misstänkta gärningsmän till
dådet uppmärksammas och värderas av
de undersökta medierna med avseende
på utrymme, antal artiklar och inslag
och artiklarnas placering i tidningarna.
Dessutom noteras förhållandet mellan
nyhets- och opinionsmaterial samt förhållandet mellan text och bild.

Utrymme och
antal artiklar
I studien jämförs antal artiklar och
utrymme om polisarbetet och misstänkta gärningsmän kring mordet på
Anna Lindh medierna emellan.
Den undersökta perioden är som
tidigare nämnts från den 11 september
2003 till och med den 27 september

2003 för tidningsmaterialet och från
den 10 september 2003 till och med
den 26 september 2003 för etermedierna.31 På några ställen i analysen
har tidsperioden delats upp i tre kortare delperioder runt några specifika
händelser, nämligen knivattacken och
det första spaningsarbetet (10–16 september), gripandet och häktningen
av 35-åringen (17–23 september) och
slutligen gripandet och anhållandet av
24-åringen (24–27 september).
Totalt ingår 833 tidningsartiklar,
225 tv- och 103 Ekoinslag i urvalet.32
Flest antal artiklar har Expressen tätt
följt av Aftonbladet. Lägst antal har
Svenska Dagbladet. Av de tre nyhetsprogrammen i tv har Aktuellt flest inslag
och Rapport minst. Kvart i fem-ekot har
fler inslag än Ekots åttasändningar.
Sammanlagt 478 tabloidsidor
handlar om polisarbetet och gärningsmännen. Den mest omfattande bevakningen har de båda kvällstidningarna.
De publicerar sammanlagt mer än tre
gånger så mycket material om polisarbetet och gärningsmännen som de båda
morgontidningarna både mätt i antal
artiklar och i utrymme.
Dagens Nyheter och Svenska
Dagbladet ägnar sammanlagt 112
tabloidsidor åt polisarbetet och gär-

		
29. Dagens Nyheters, Svenska Dagbladets, Aftonbladets och Expressens utrymme för mordet på Anna Lindh
har jämförts med samma mediers utrymme för prinsessans Dianas död under de åtta första dagarna av
händelserna. Pressens Tidning nr 15, 1 oktober 2003, årgång 84.
30. Pressens Tidning nr 17, 6 november 2003, årgång 84.
31. Anledningen till olika undersökningsperioder är att överfallet inträffade omkring 16-tiden den 10 september. Samtliga etermedieredaktioner hann få med detta i sina sändningar. Att den 27 september ingår för
tidningsmaterialet beror på att då publiceras händelser som utspelades den 26 september.
32. För definition av artikel och inslag som analysenheter se kapitel 4.

hur mycket?

| 31

Morgontidningar

10–16/9
mordet och
spaningen

17–23/9
35-åringen
häktas

24–27/9
24-åringen
grips

–
Totalt utrymme

Dagens Nyheter

24 sidor

22 sidor

17 sidor

63 sidor

Svenska Dagbladet

21 sidor

17 sidor

11 sidor

49 sidor

Summa

45 sidor

39 sidor

28 sidor

112 sidor

Aftonbladet

53 sidor

72 sidor

44 sidor

169 sidor

Expressen

74 sidor

76 sidor

47 sidor

197 sidor

Summa

127 sidor

148 sidor

91 sidor

366 sidor

Morgonekot

17 min

9 min

9 min

35 min

Kvart i fem-ekot

24 min

25 min

20 min

1 tim 9 min

Summa

41 min

34 min

29 min

1 tim 44 min

Rapport

38 min

30 min

21 min

1 tim 29 min

Aktuellt

70 min

44 min

37 min

2 tim 31 min

Nyheterna

41 min

36 min

29 min

1 tim 46 min

Summa

2 tim 29 min

1 tim 50 min

1 tim 27 min

5 tim 46 min

Kvällstidningar

Ekot

TV

Tabell 2. Utrymme, tidningar och etermedier, antal tabloidsidor och minuter.
Allt tidningsmaterial som ingår i urvalet har mätts i cm2 och därefter räknats om till tabloidsidor.
Den tredje delperioden är kortare än övriga delperioder.

ningsmännen. Av de båda tidningarna
har Svenska Dagbladet minst om detta.
Även utrymmesmässigt ägnar
Expressen fler sidor åt polisarbetet
och gärningsmännen än de övriga tidningarna. 197 sidor mot Aftonbladets
169, Dagens Nyheters 63 och slutligen
Svenska Dagbladets 49.
Ekoredaktionens två granskade upplagor sänder 106 inslag på sammanlagt
1 timme och 44 minuter under den
analyserade perioden.
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Nyhetsprogrammen Rapport, Aktuellt och Nyheterna sänder inslag som
handlar om polisarbetet och gärningsmännen i sammanlagt 5 timmar och
46 minuter. Aktuellt visar flest inslag
och ägnar mest tid med 2 timmar och
31 minuter. Därefter kommer Nyheterna
med 1 timme och 46 minuter och
minst tid har Rapport med 1 timme
och 29 minuter.
De båda kvällstidningarna publicerar mest om polisarbetet och even-

Utrymme

DN

SVD

EXP

AB

Text

54

62

45

40

Bild

46

38

55

60

Summa

100

100

100

100

Totalt antal sidor

63

49

197

169

Tabell 3. Fördelning text och bild, andel av utrymme i procent.

tuella gärningsmän under den andra
delperioden, den 17–23 september,
då 35-åringen gripits och häktats. De
andra undersökta medierna rapporterar däremot mest om polisarbetet och
eventuella gärningsmän under den första delperioden, den 10–16 september,
i samband med själva knivattacken och
polisens spaningsinsatser och minst
under den tredje delperioden i samband med att Mijailo Mijailovic gripits
och anhållits.33

Text och bild
Bilder i dagstidningar har en central
betydelse för den inställning läsaren får
till det som behandlas.34
En mycket stor del av materialet
som ingår i undersökningen består av
bilder. Sammanlagt har 1 311 bilder
urskilts i det granskade materialet. Det
är framför allt kvällspressen som både
har flest bilder och mest bildutrymme.
Expressen publicerar 594 bilder och
Aftonbladet 455 bilder. Dagens Nyheter

har med sina 126 bilder minst antal,
därefter kommer Svenska Dagbladet
med 136 bilder.
Enligt tabell 3 har Aftonbladet
störst andel bildutrymme totalt med
60 procent. Därefter kommer Expressen
med 55 procent. Morgontidningarna
har procentuellt mer text och mest
text i förhållande till bildutrymmet har
Svenska Dagbladet.
Den tredje delperioden, det vill säga
i samband med gripandet av Mijailovic, är Aftonbladets utrymmesmässigt
bildrikaste period. Dagens Nyheter,
Svenska Dagbladet och Expressen däremot publicerar förhållandevis mer bildmaterial under den första delperioden,
dagarna efter knivattacken.

Nyheternas placering
Att Sveriges utrikesminister mördas
väcker naturligtvis en enorm uppmärksamhet och upprördhet och det
är inte anmärkningsvärt att medierna
publicerar material om händelsen i

		
33. Morgonekot har sin intensivaste bevakning av polisarbetet och eventuella gärningsmän under den första
perioden och kvart i fem-ekot under de två första perioderna.
34. Detta kommer att behandlas utförligare i kapitlet om bilder.
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Expressen 18 september 2003.
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Placering

DN

SVD

Exp

AB

Förstasida

14

15

8

6

Ledarsida

10

6

3

2

Debattsida

3

4

2

3

Kultursida

5

-

3

-

Nyhetssida

65

68

82

84

Ekonomisida

1

1

-

-

Övrig sida

3

7

3

5

Total

101

101

101

100

Antal artiklar

178

170

256

229

Tabell 4. Artikelplacering, andel av antal artiklar i procent.

stor omfattning. Men det är inte bara
hur mycket som publiceras utan även
nyhetens placering i tidningen eller i
nyhetsprogrammet som utgör ett mått
på en händelses nyhetsvärde.
Nyheter som placeras på tidningarnas förstasidor och i nyhetsprogrammens löpsedlar i början på sändningen
anses av redaktionerna ha högst
nyhetsvärde just den dagen. Man kan
säga att redaktionerna lockar publiken
med de mest attraktiva nyheterna.
När det gäller kvällstidningarna är
förstasidans innehåll direkt relaterat till
försäljningen och därmed upplagornas
storlek.35
Den största andel artiklar som
handlar om polisarbetet och misstänkta
gärningsmän hamnar enligt tabell 4 i
samtliga undersökta tidningar natur-

ligtvis på nyhetssidorna.36 65 procent
av Dagens Nyheters artiklar respektive
68 procent av Svenska Dagbladets
artiklar hamnar där. Störst andel
artiklar på nyhetsplats har dock kvällstidningarna med 84 procent för Aftonbladet och 82 procent för Expressen.
Som framgår av tabellen puffar
morgontidningarna för polisarbetet
eller gärningsmännen i ca 15 procent
av artiklarna och kvällstidningarna i
ca 7 procent. De senare har få puffar
men slår upp dem större. Det är alltså
huvudsakligen en fråga om olika format.
Av de granskade 17 dagarna förekommer nyheter om polisarbetet och/
eller eventuella gärningsmän i tv-nyheternas löpsedlar under 12–13 dagar.
Ekot har löpsedlar något fler dagar men
detta kan bero på att två sändningar

		
35. Ghersetti och Hvitfelt 2000.
36. Med nyhetssida avses alla sidor utom förstasida, ledarsida, kultur- ekonomi- och debattsida och övrig sida.
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ingår i undersökningen. Bland tidningarna har Dagens Nyheter artiklar
på förstasidan 14 av 17 dagar, Svenska
Dagbladet 15 dagar, Expressen 16
dagar och Aftonbladet 12 dagar.

Opinionsmaterial
Värderande texter förekommer inte
endast på ledarsidorna. Debattartiklar
och insändare har blivit vanligare och
prioriteras högre av redaktionerna. De
egna journalisterna uttrycker åsikter
även på andra sidor i tidningarna. Signerade krönikor förekommer både på
ledarsidor och på andra tidningssidor.37
I denna undersökning görs en
åtskillnad mellan nyhets- och opinionsmaterial.38 Det senare refererar till
tidningarnas egna medarbetares och
till andras åsikter som de kommer till
uttryck i olika texter.
Dagens Nyheter har enligt tabell 5
mest opinionsmaterial av samtliga tidningar. Aftonbladet har minst.

Morgontidningarna sammantaget har
mer än dubbelt så mycket opinionsmaterial som de båda kvällstidningarna. Dagens Nyheter har större andel
kultur- och ledarartiklar än Svenska
Dagbladet. Tidningens större andel
opinionsmaterial kan även bero på
att chefredaktören Jan Wifstrand den
25 september på förstasidan kommer
med uppmaningen: Skriv till DN och
diskutera vår bevakning. Dagen därpå,
den 26 september, finns en helsida med
insändare i tidningen.

Sammanfattning
Våldsbrott som mordet på Anna Lindh
får naturligtvis extrem uppmärksamhet
i medierna. Om medieuppmärksamheten har varit alltför omfattande
utrymmesmässigt eller inte är däremot
en fråga som denna rapport inte tar
ställning till. Sammanlagt 478 tabloidsidor handlar om polisarbetet och
misstänkta gärningsmän. Det innebär

Artikeltyp

DN

SVD

EXP

AB

Nyhetsmaterial

84

89

93

96

Opinionsmaterial

16

11

7

4

100

100

100

100

63

49

197

169

Summa
Totalt antal sidor:

Tabell 5. Nyhets- och opinionsartiklar, andel av antal sidor i procent

		
37. Nord 2001.
38. Med opinionsmaterial avses artiklar på ledarsida, debattartiklar, krönikor, kulturartiklar, analyser och insändare.
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ca åtta hela tidningar i tabloidformat.
Expressen är den tidning som ägnar
mest utrymme åt detta. Svenska Dagbladet minst. Aktuellt sänder mest av
de undersökta etermedierna. Den första
delperioden, dvs den 10–16 september,
är den intensivaste perioden när det
gäller utrymmet för samtliga medier
utom för de båda kvällstidningarna.
Dessa skriver mest om polisens arbete
och misstänkta gärningsmän under den
andra delperioden, den 17–23 september. Under denna delperiod handlar
ett flertal artiklar om den så kallade
32-åringen och om 35-åringen när han
grips och häktas.
Expressen och Aftonbladet har större
andel bild- än textutrymme. Det motsatta gäller för Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet, vilket är ett resultat
som även flera tidigare studier visat.
I kvällstidningarnas format får bilden
vanligtvis större utrymme än i morgontidningarna, oberoende av sakfråga eller

ämne. Aftonbladet är den tidning som
i denna undersökning har störst andel
bildutrymme. Svenska Dagbladet har
minst.
Morgontidningarna har större andel
artiklar på första sidan än kvällstidningarna. En anledning är sannolikt
återigen de olika tidningarnas format
och layout. I september 2003 hade
Dagens Nyheter ännu inte gått över till
tabloidformat. Ytterligare en anledning
är att morgontidningarnas förstasidor
har betydligt fler ettapuffar än kvällstidningarnas.
När det gäller opinionsmaterial har
morgontidningarna mer än dubbelt av
detta jämfört med de båda kvällstidningarna. Dagens Nyheter publicerar
mer än Svenska Dagbladet och detta
torde bland annat bero på att tidningen
låter läsarna komma till tals i betydligt
större utsträckning. Dagens Nyheter
har också en större andel ledar- och
kulturartiklar än Svenska Dagbladet.
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Vad handlade det om?

Mordet på Anna Lindh och dess
efterverkningar fick av förklarliga
orsaker en omfattande bevakning från
nyhetsmediernas sida och kom därför
dagarna efter mordet att nästan helt
tränga undan rapporteringen kring den
pågående folkomröstningen om EMU.
Händelsen satte igång en nyhetsspiral
där rapporteringen i sig gav upphov
till olika reaktioner, vilka blev underlag
för nya artiklar och inslag. Naturligtvis
kom ett stort antal artiklar och inslag
att handla om själva mordet. Men
medierna tog även upp många andra
frågor, teman och aspekter.39
I förgrunden för denna undersökning står de teman som handlade
om polisarbetet och den misstänka
gärningsmannen. Dessa delar av händelseförloppet beskrevs i medierna ur
en mängd olika aspekter. Med aspekt
menas i den här studien de vinklar och
perspektiv på polisarbetet och miss-

tänkta gärningsmän som de undersökta
medierna berättar om.
Vilka aspekter som lyfts fram i
nyhetsrapporteringen, det utrymme de
får och hur de presenteras kan variera
mellan olika medier, beroende på en
rad olika faktorer. En första förutsättning är naturligtvis att någon uppmärksammat att något hänt. En viktig
faktor för hur händelsen vidare uppmärksammas är vilka aktörer eller källor som finns att tillgå och hur medierna bedömer deras nyhetsvärde och
tillförlitlighet. En tredje faktor är hur
relevant eller väsentlig händelsen är, det
vill säga hur viktig eller intressant den
är för mediernas publik. En fjärde faktor är vilka uttrycksmedel medierna har
till sitt förfogande. Dramatiska bilder
påverkar självklart nyhetsbedömningen
på ett annat sätt i tv och tidningar än i
radionyheterna, medan oväntade utspel
och sensationella uttalanden sannolikt

		
39. Kent Asp (2004) redovisar i en undersökning den inriktning som nyhetsrapporteringen om mordet på
Anna Lindh fick under folkomröstningskampanjens sista fem dagar. Det tema eller den aspekt som fick
störst uppmärksamhet i de flesta medier var skildringen av sorg och uttalanden och reaktioner som följde
på mordet. Expressen och Aftonbladet rapporterade dock mer om själva händelsen tätt följt av skildringen
av sorg och polisarbetet.
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bedöms på ett mer likartat sätt i samtliga medietyper.
Det som medierna uppmärksammar ur den verklighet de bevakar passerar två olikartade processer innan
det presenteras på tidningssidor, och i
radio och tv. För det första handlar det
om urval – vad som ska publiceras ur
den nästan oöverskådliga mångfald av
händelser och förhållanden som verkligheten tillhandahåller. För det andra
bearbetas och formas det urval som
gjorts på olika sätt. Texter skrivs och
förses med rubriker och bilder samt
placeras någonstans i tidningen och i
nyhetssändningen.
I praktiken handlar det om två
överlappande processer, urval och
form, vilka utgår från bedömningar
om händelsers relevans, grundläggande
dramaturgiska tekniker för hur man
fångar publikens intresse och håller
det kvar samt från mediernas specifika
egenskaper och attribut. Tillsammans
utgör de två sistnämnda faktorerna,
berättartekniken och mediernas egenskaper, en sorts mediernas logik som
styr såväl vilka händelser som uppmärksammas av medierna och publiceras på nyhetsplats som varje händelses
utformning och placering i det dagsaktuella nyhetsflödet. Ibland sammanfaller medielogiken med bedömningar
om vikt och relevans, det vill säga att
för allmänheten viktiga och relevanta,
om man så vill nödvändiga, nyheter
får en framträdande plats och mycket

nyhetsutrymme i rapporteringen. Men
detta sker långt ifrån alltid. Snarare får
triviala men sensationella händelser
eller vinklar allt mer utrymme i nyhetsmedierna.40
Ett viktigt underliggande antagande
i denna studie är att mediernas bevakning inte mer än delvis styrs av någon
slags väsentlighets- eller relevansbedömning. Den bild av polisarbetet och gärningsmännen som presenteras är således ett resultat av en rad övervägningar
där berättarteknik och medieattribut
bidrar till att i olika stor grad ge en förvrängd bild av de verkliga händelserna.
Frågorna är dock i hur hög grad och
hur denna bild konstrueras samt hur
den förhåller sig till den faktiska verkligheten. Det senare är dock inte en
fråga för denna undersökning.
I denna undersökning kartläggs och
analyseras de aspekter på polisarbetet och
misstänkta gärningsmän som medierna
rapporterar om. Aspekterna kan ha
olika karaktär, ibland kan de sträcka sig
över en längre tid och beröra hela eller
delar av samhället på ett avgörande
sätt. Andra gånger behandlas de snabbt
och omfattar endast enskilda personer
på ett förhållandevis trivialt sätt. Dessutom kan aspekterna vara av mycket
olika omfattning. Det finns överordnade och underordnade aspekter. En
övergripande aspekt kan bestå av ett
stort antal aspekter på nästa nivå etc.
Vidare kan aspekter vara sinsemellan
klart avgränsbara eller bli variationer på

		
40. Hvitfelt 1989.
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Morgontidningar
Aspektgrupp

%

Kvällstidningar
Aspektgrupp

%

Ekot
Aspektgrupp

%

spaningsarbete/
brottsutredning

28

spaningsarbete/
brottsutredning

33

spaningsarbete/
brottsutredning

49

livvaktsskydd/Säpo

22

misstänkta
gärningsmän

19

gripande/häktning g
ärningsman

22

misstänkta gärningsmän

10

livvaktsskydd/Säpo

13

livvaktsskydd/Säpo

10

8

gripande/häktning
gärningsman

8

brottsplats NK

4
4
2

gripande/häktning
gärningsman
mediernas bevakning

7

brottsplats, NK

4

misstänkta gärningsmän

brottsplats, NK

5

kriminalteknisk analys

4

juridiska frågor

kriminalteknisk analys

5

mediernas bevakning

3

kriminalteknisk analys

1

juridiska frågor

4

juridiska frågor

3

mediernas bevakning

1

polisens organisation/
arbetsmetoder

3

polisens organisation/
arbetsmetoder

2

polisens organisation/
arbetsmetoder

1

övriga aspekter

9

övriga aspekter

11

övriga aspekter

7

Summa

101

Summa

100

Summa

101

Antal aspekter

106

Antal aspekter

348

Antal aspekter

485

SVT
Aspektgrupp

%

Nyheterna
Aspektgrupp

%

spaningsarbete/
brottsutredning

36

spaningsarbete/
brottsutredning

40

gripande/häktning
gärningsman

21

gripande/häktning
gärningsman

26

livvaktsskydd/Säpo

14

livvaktsskydd/Säpo

12

7

misstänkta
gärningsmän

8

kriminalteknisk analys

5

kriminalteknisk
analys

4

juridiska frågor

4

mediernas bevakning

3

brottsplats NK

misstänkta gärningsmän

3

juridiska frågor

1

mediernas bevakning

3

övriga aspekter

7

polisens organisation/
arbetsmetoder

2

Summa

101

övriga aspekter

6

Antal aspekter

76

Summa

101

Antal aspekter

149

Tabell 6. Olika aspektgrupper, andel av antal aspekter i procent.
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teman. På en övergripande nivå består
då aspekten av ett mer principiellt problem. Aspekterna har i denna studie
kodats som de framträtt i medierna.
Ibland är de följaktligen omfattande,
ibland är de det inte.
För att få en så fullständig överblick
som möjligt av hur polisarbetet och
de förmodade gärningsmännen har
skildrats i de undersökta medierna har
en utförlig indelning av olika aspekter gjorts. Ofta har en artikel eller ett
inslag byggts upp kring en dominerande aspekt. Naturligtvis kan texter
i tidningar eller inslag i tv och Ekot
innehålla mer än en aspekt men det är
oftast den som dominerar som är av
intresse.
I denna studie har endast en aspekt
kodats per artikel eller inslag. Det har
varit den huvudsakliga och i artikeln
och inslaget dominerande aspekten,
det vill säga den detalj, vinkel eller perspektiv som lyfts fram i rubrik, ingress
eller i etermediernas påannonser samt
den som oftast får det största utrymmet
i artikeln eller i inslaget. Naturligtvis hade det varit möjligt att urskilja
flera aspekter men syftet med frågeställningen är inte att urskilja alla de
tänkbara aspekter som kan förekomma
utan istället att se vilka som dominerar
i artiklarna och i inslagen i de undersökta tidningarna, tv- och Ekoinslagen.
Aspekterna som förekommer i artiklarna och inslagen är många. För att få
en klarare överblick på vad som behandlas i de undersökta medierna har därför
närliggande aspekter kategoriserats i tio
överordnade aspektgrupper.

I tabell 6 visas vilka aspektgrupper
som på ett övergripande plan är de
mest framträdande när det gäller den
undersökta perioden.
Den aspektgrupp som dominerar i
de undersökta artiklarna och inslagen
är självklart ”spaningsarbete/brottsutredning” eftersom det bland annat är
den mediala bilden av polisens arbete i
samband med mordet på Anna Lindh
som är i fokus i undersökningen.
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ägnar ungefär lika mycket uppmärksamhet åt denna aspektgrupp,
28 respektive 29 procent av respektive
tidnings samtliga artiklar. De båda
kvällstidningarna publicerar dock procentuellt mer om ”spaningsarbetet/
brottsutredning” än morgontidningarna. Cirka 32-33 procent handlar om
detta. Även etermedierna gör samma
första prioritering som tidningarna.
SVT ägnar 36 procent av sina inslag
(här avses endast undersökta inslag)
åt ”spaningsarbetet/brottsutredning”,
Nyheterna 40 procent. I Ekosändningarna handlar nästan hälften av inslagen
om detta. Artiklarna och inslagen
handlar bland annat om bilderna på
NK-mannen, förhör av misstänkta
inblandade personer, husrannsakan,
förhör med 35-åringen och 24-åringen,
insamlandet av bevis, vittnesuppgifter
och spaningsarbetet och brottsutredningen mer generellt.
Aspektgruppen som handlar om livvaktsskydd och Säpo kommer på andra
plats hos morgontidningarna. En jämförelse mellan de två tidningarna visar
att Svenska Dagbladet procentuellt

vad handlade det om?

| 41

sett har något mer om Säpo än Dagens
Nyheter, 24 respektive 21 procent. En
betydande mindre andel av kvällstidningarnas artiklar handlar om Säpo och
livvaktsskyddet.
Såväl här som i Ekot och nyhetsprogrammen i tv kommer aspektgruppen
på en tredje plats.
I aspektgruppen ingår artiklar och
inslag som behandlar hotbilden mot
Anna Lindh, olika säkerhetsfrågor, politikers livvaktsskydd, Säpo som myndighet och Säpos resurser. Dessa artiklar
och inslag är klart kritiska till att Anna
Lindh inte hade livvakter när hon
besökte NK eftersom hon var en av
ja-sidans frontfigurer i den stundande
EMU-omröstningen. Hon hade dessutom skrivit en debattartikel tillsammans med Ericssons koncernchef CarlHenric Svanberg om konsekvenserna
av att stå utanför valutaunionen.41 Hon
fick kritik för detta och av den anledningen blev hon extra utsatt av kollegor
och i medierna.
Kvällstidningarnas näst mest förekommande aspektgrupp (19 procent)
är ”misstänkta gärningsmän”. Expressen
skriver procentuellt mer om dessa än
Aftonbladet. För morgontidningarnas
del handlar ca 10 procent om ”misstänkta gärningsmän”. Det är framför
allt beskrivningar av 35-åringen,
NK-mannen och i ett senare skede
24-åringen och i kvällstidningarna
även av den så kallade 32-åringen.
Det handlar om deras personligheter,
		
41. Dagens Nyheter 030826.
42. Se avsnitt om misstänkta gärningsmän.
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brottskarriärer, kartläggningar över
vad de gjorde dygnen före gripandet,
35-åringens anknytning till kungahuset
etc. Det är framför allt kvällstidningarna som frossar i pikanta detaljer ur
35-åringens liv. Vi kan läsa om hans
personlighetsstörningar, udda beteende,
barndom, skolgång, vänner, nazistkopplingar och eventuella bisexualitet.
En hel del är lättköpta och irrelevanta
uppgifter som inte har någonting med
mordet att göra.42
På andra plats kommer ”gripande/
häktning av gärningsman” för samtliga
etermedier. För morgon- och kvällstidningarnas del hamnar aspektgruppen
på en fjärde plats. Artiklarna och inslagen innehåller uppgifter om gripandet
och häktningen av 35-åringen och
24-åringen, brottspåföljder, hur förhören kommer att gå till och vilka som
kommer att förhöra dem och hur de
kommer att få det ”innanför murarna”
samt frigivningen av 35-åringen.
Morgontidningarna ägnar 7 procent
av artiklarna åt mediernas bevakning
av mordet på Anna Lindh medan
den endast utgör 3 procent i kvällstidningarna och etermedierna. Det
handlar om namnpublicering av för
mordet misstänkta gärningsmän. Samtliga undersökta medier valde att inte
namnge 35-åringen. I Dagens Nyheter
däremot uppges 24-åringens namn.
Och medierna förklarar sina ståndpunkter. I andra artiklar och inslag
diskuteras huruvida det var rätt av SVT

att inte lämna ut videoband från Anna
Lindhs sista tal på Medborgarplatsen.
Den största andelen artiklar och inslag
handlar emellertid om kritiken mot de
utlämnande beskrivningarna av framför
allt 35-åringen.
En annan aspektkategori är brottsplatsskildringar som inbegriper det som
hände på NK, det vill säga hur mordet
gick till, var det ägde rum, gärningsmannens flyktväg och hjälpinsatserna inne
på varuhuset. I SVT hamnar denna
aspektgrupp på en fjärde plats. Hos
övriga medier får den en något lägre
placering. I Nyheterna förekommer den
men når inte upp till 1 procent.

Skillnader i den polisiära verksamheten mellan de olika undersökta
delperioderna kan resultera i skillnader
i uppmärksamhet av medierna. Även
när det gäller aspekter är det därför av
intresse att dela upp dessa efter perioder. Det som inträffar i den polisiära
verksamheten under en brottsutredning tillsammans med de villkor som
journalistiken arbetar under påverkar
naturligtvis dels medieinnehållet, dels
utformningen av detsamma. Finns det
några likheter eller skillnader i rapporteringen mellan medierna och mellan
de olika delperioderna? Vilka aspekter
vinklar man på?

Göran Persson med livvakter. TV4 9 november 2003. FOTO: TV4.

10–16 sep: Mordet och spaningen
spaningsarbete
livvaktsskydd/Säpo
brottsplats/NK

17–23 sep: 35-åringen häktas
spaningsarbete
misstänkta gärningsmän
gripande/häktning gärningsman

24–27 sep: 24-åringen grips
gripande/häktning gärningsman
misstänkta gärningsmän
spaningsarbete

Tabell 7. De vanligaste aspekterna i samtliga
medier fördelade på tre delperioder.

De vanligaste aspekterna totalt sett i
samtliga undersökta medier under den
första delperioden är enligt tabell 7
polisens spaningsarbete, livvaktsskyddet
och brottsplatsen på NK. Morgon- och
kvällstidningarna prioriterar något olika
under den första veckan. Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets artiklar
handlar främst om frågor om livvaktsskyddet. I Expressen och i Aftonbladet
skrivs det mest om polisens spaningsarbete. Även etermedierna intresserar sig
något mer för polisarbetet än för Säpos
agerande.
Den andra viktiga aspekten under
den första veckan efter mordet behand-
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lar livvaktsskydd, hotbilder och Säpos
roll. Den tillförordnade chefen Kurt
Malmström får svara på frågor om
organisationens hotbildsanalyser och
om varför Anna Lindh inte hade någon
livvakt.
De tre vanligast förekommande
aspektgrupperna under den andra
delperioden för både morgon- och
kvällstidningar sammantaget är artiklar
som handlar om polisens spaningsarbete, misstänkta gärningsmän och
gripandet och häktandet av en misstänkt gärningsman. Dagens Nyheter
skiljer sig något från Svenska Dagbladet
och har som aspektgrupp nummer
ett ”misstänkta gärningsmän” följt av
spaningsarbete. Tidningen fortsätter
att skriva om frågor som har med Säpo
att göra och denna aspektgrupp kommer på tredje plats i denna tidning. De
båda kvällstidningar prioriterar ungefär
lika och artiklar om polisarbetet och
om misstänkta gärningsmän kommer
på en delad förstaplats. 35-åringen
är naturligtvis den mest omskrivne
misstänkte gärningsmannen under den
andra undersökningsperioden. Åtskilliga artiklar och inslag produceras där
medierna försöker överträffa varandra i
initiativrikedom. Detta sker främst i de
lösnummerförsålda tidningarna. Etermedierna ägnar sig främst åt att göra
inslag om polisarbetet men även om
gripandet och häktningen av en misstänkt gärningsman.
Den tredje delperioden inleds med
att den häktade 35-åringen släpps.
Ungefär samtidigt grips Mijailo

Mijailovic och anhålls på sannolika skäl
misstänkt för mordet på Anna Lindh.
De vanligaste aspektgrupperna
sammantaget under denna period är
frigivningen av 35-åringen och gripandet och häktandet av 24-åringen,
misstänkta gärningsmän och slutligen
polisens spaningsarbete. De båda
morgontidningarna ägnar sig även åt
en annan aspekt, nämligen mediernas agerande kring mordet på Anna
Lindh. Kvällspressen ägnar sig främst åt
beskrivningar av misstänkta gärningsmän. Och Expressen skriver betydligt
mer om misstänkta gärningsmän än
Aftonbladet. Samtliga etermediers
väsentligaste aspekt handlar om gripandet och häktningen av 24-åringen.

Sammanfattning
Under den undersökta perioden publicerades 833 artiklar, 225 inslag i tv:s
nyhetsprogram och 106 Ekoinslag. I
varje artikel och inslag har en dominerande aspekt utkristalliserats. Aspekterna har därefter slagits samman i tio
överordnade aspektgrupper. På första
plats i samtliga undersökta medier
hamnar inte helt oväntat aspekter som
handlar om polisens arbete med att få

tag på Anna Lindhs mördare. Morgontidningarna har knappt 30 procent
av dessa aspekter mot 32-33 procent
i kvällstidningarna. Etermedierna har
en något högre procentuell andel. Livvaktsskyddet och Säpo kommer på en
andra plats i morgontidningarna och
på en tredje plats i kvällstidningarna
och i etermedierna. 19 procent av
kvällstidningarnas aspekter handlar
om gärningsmän som misstänks för
mordet på Anna Lindh. Artiklarna
berättar kärnfullt och mustigt framför
allt om 35-åringens liv och leverne.
Etermedierna prioriterar inte kategorin
misstänkta gärningsmän utan i stället
frigivningen av 35-åringen och gripandet och häktningen av 24-åringen.
Under den första veckan efter mordet
dominerar spaningsarbetet, Säpos agerande och händelserna på NK sammantaget i samtliga medier. Under den andra
delperioden grips och häktas 35-åringen.
Han ger upphov till många artiklar. Men
samtidigt fortsätter spaningsarbetet och
polisen vädjar om nya tips. Den tredje
delperioden inleds med att 35-åringen
friges och att en annan man grips och
häktas några dagar senare, nämligen
24-åringen. Även 24-åringen blir föremål
för mediernas intresse.
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Två självklara huvudaktörer

All journalistik handlar om och utgår
från någon aktör. En av nyhetsvärderingens grundläggande frågor är Vem
– vem har gjort, vem har drabbats, vem
har sagt?
Aktörerna har framför allt två
grundläggande funktioner. Dels handlar journalistiken om personer, organisationer och institutioner som gör eller
säger något. Man kan säga att de utgör
journalistikens aktörsgalleri. I varje
nyhetsberättelse är aktörerna centrala
för händelseutvecklingen, det är de som
för skeendet vidare. Genom deras agerande framträder eller skapas den konflikt som nyhetsberättelsen utgår från
och som driver den framåt. Dels förser
aktörerna medierna med de uppgifter
och åsikter som utgör journalistikens
innehåll, de är journalisternas källor.
Ofta, dock inte alltid, framträder också
källorna själva i medierna.
Vem eller vilka som framträder i
medierna har därför stor betydelse för
den information som allmänheten får.
Tidigare forskning har visat att det

finns ett generellt mönster i mediernas
urval av nyhetsaktörer och nyhetskällor. För det första är muntliga källor
betydligt vanligare än skriftliga. För
det andra återkommer vissa personkategorier mycket oftare än andra. En
klar majoritet av källorna och aktörerna
tillhör någon form för politisk, ekonomisk, administrativ, konstnärlig eller
idrottslig elit i samhället. Vanligast är
politiker på höga positioner. För det
tredje är män vanligare än kvinnor och
medelålders personer vanligare än unga
och äldre. För det fjärde är personer
med utländsk bakgrund klart underrepresenterade i medierna. För det femte
medverkar en övervägande majoritet
av aktörerna och källorna som representanter för någon part eller intresse.
De som uppträder i nyheterna endast
i egenskap av sig själva medverkar i
allmänhet som drabbade eller offer för
någon form av överhet eller olycka.
Vanliga människor förekommer oftast
i medierna när de befinner sig i onormala roller.43

		
43. Jämför Petersson & Carlberg 1990, Hvitfelt 1985, 2003, Sahlstrand 2000.
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Långt ifrån alla som själva uttalar
sig eller omnämns i nyheterna har
tidigare medievana eller har själva sökt
sig till medierna. Av olika skäl och
olika påtagligt tilldrar sig händelser och
aktörer mediernas uppmärksamhet.
Händelser kan vara planerade eller
oplanerade, de kan förmedlas av den
som orsakat eller varit delaktig eller av
någon annan aktör. Mordet på Anna
Lindh var med största sannolikhet en
oplanerad händelse. Åtminstone såtillvida att den inte genomfördes i syfte att
tilldra sig mediernas uppmärksamhet.
Vilka var då de vanligaste aktörerna
i mediernas rapportering om mordet
på Anna Lindh och mordutredningen?
I innehållsanalysen har alla personer,
organisationer och institutioner kodats
som antingen själva uttalat sig, blivit
refererade eller omnämnda minst en
gång per artikel eller inslag. Mediernas
egna medarbetare, det vill säga reportrar och fotografer, räknas per definition
inte som aktörer. Undantag är ledarskribenterna och krönikörerna. Andra
medier som refereras eller journalister
som uttalar sig har dock räknats till
aktörerna.

Polis och gärningsman
Den enskilda i särklass vanligaste aktören är Anna Lindh själv. Hennes namn
förekommer i 99 procent av morgontidningarnas och 72 procent av kvällstidningarnas analyserade artiklar, i 70
procent av Ekots inslag och 66 procent
av tv-inslagen. I nästan samtliga fall är

hon omnämnd. Endast i sju artiklar
och ett tv-inslag kommer hon själv till
tals. Anna Lindh är, föga överraskande,
totalt dominerande som aktör i det
analyserade materialet. Vi har valt att
utelämna Anna Lindh i den fortsatta
aktörsanalysen eftersom det i det närmaste är en självklarhet att hon nämns
i artiklar och etermedieinslag.
Den aktörsgrupp som sammantaget
förekommer oftast i det analyserade
materialet är polisen, nästan exakt lika
vanlig är misstänkt gärningsman. De
två grupperna intar en klar topplacering i tabell 8 och utgör tillsammans
som mest 66 procent i Ekot, som minst
42 procent i kvällstidningarna. I de
analyserade nyhetsmediernas rapportering om mordet och polisutredningen
är polisen och misstänkt gärningsman
de två självklara huvudaktörerna.
I samtliga granskade medier, utom
Ekot och Nyheterna, förekommer
polisen något oftare än misstänkt
gärningsman. Lägst andel misstänkt
gärningsman har morgontidningarna
(18 procent) och lägst andel polisaktörer har kvällstidningarna (23 procent).
På en tredje plats bland aktörsgrupperna kommer politiker i morgontidningarna, Ekot och tv-nyheterna.
Särskilt framträdande är de i morgontidningarna och i SVT (13 procent
vardera). Sammanlagt fyra av fem
politikeraktörer är partikamrater till
Anna Lindh. I Nyheterna är samtliga
politiker socialdemokrater, i Ekot är det
bara politiker från socialdemokraterna
och folkpartiet som medverkar. Endast
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Morgontidningar

Kvällstidningar

Ekot

SVT

Nyheterna

polis

26

23

31

26

26

misstänkt gärningsman

18

19

35

23

28

Aktörer

politiker

13

6

6

13

9

advokat

5

3

5

7

7

åklagare

4

4

5

6

5

journalist/medium

7

4

4

4

4

anhörig/vän till gärningsman

4

12

1

1

3

anonym, vag aktör

4

6

4

5

2

myndighet

4

3

5

4

4

expert

4

4

3

3

4

vittne

1

4

1

1

2

allmänhet

0

3

-

2

-

tidigare gärningsman

2

2

-

1

2

företag/anställd

2

1

-

1

2

insändarskribent

2

1

-

-

-

anhörig/vän till Anna Lindh

1

1

-

1

-

anhörig/vän till polis

0

1

-

0

-

övrig aktör

3

3

0

2

2

100

100

100

100

100

1 560

2 450

269

542

246

63

48

60

63

59

Summa
Antal aktörer
Andel officiella aktörer

Tabell 8. Aktörer, andel av antal aktörer i procent.

i Svenska Dagbladet kommer alla de
sju riksdagspartierna med.
I Aftonbladet och Expressen är
tredje största aktörsgruppen däremot
anhöriga och vänner till misstänkt
gärningsman. De utgör 12 procent av
alla aktörer i båda tidningarna, vilket
är tre gånger så mycket som i något av
de övriga medierna. I Aftonbladet är
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knappt hälften och i Expressen drygt
hälften av dessa aktörer anonyma eller
mycket vaga, det vill säga att de inte
framträder i artiklarna med fullt namn
eller i bild.
Sammantaget har tidningarna och
SVT det bredaste aktörsgalleriet, det
vill säga att störst antal aktörskategorier
förekommer i rapporteringen. Smalast

är aktörsutbudet i Ekot där de två
huvudaktörerna, som redan nämnts, är
mest dominerande.
I SVT och morgontidningarna
finns dessutom den högsta andelen så
kallade officiella aktörer (63 procent).
Officiella aktörer definieras som personer som förekommer i rapporteringen
därför att de antas beröras av händelseutvecklingen i första hand genom sitt
yrke. Hit räknas också institutioner och
organisationer.44 Lägst andel har dessa
källor i kvällstidningarna (48 procent),
där fler aktörer medverkar som privatpersoner, till exempel vittnen, anhöriga,
vänner och bekanta till Anna Lindh
och till misstänkt gärningsman.

procent
35
30

Olika mycket
under tidsperioden
Olika aktörer förekommer olika
mycket under händelseförloppets gång.
Polisen är under hela den granskade
tidsperioden naturligtvis en av huvudaktörerna, men mest framträder den
relativt sett under förloppets första fas,
det vill säga dagarna efter mordet. Då
utgör polisen sammantaget en tredjedel
av alla aktörer (33 procent). Polisens
medverkan sjunker dock stadigt under
den analyserade tidsperioden och har
nästan halverats (18 procent) mot slutet. Mest och minst framträder polisen
i Ekot, med 42 procent strax efter mor-

polis
misstänkt gärningsman
politiker
anhörig till gärningsman
advokat

25
20
15
10
5

10–16 sep:
Mordet och spaningen

17–23 sep:
35-åringen häktas

24–27 sep:
24-åringen grips

Figur 1. Vanligaste aktörskategorier per delperiod i samtliga medier, andel av totalt antal aktörer i
procent.

		
44. Till officiella aktörer räknas kategorierna polis, politiker, advokat, åklagare, journalist/medium, myndighet
och expert.
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det och endast 13 procent vid tiden för
gripandet av Mijailovic.
Också politikernas medverkan sjunker kraftigt, från sammanlagt 17 till
3 procent. Huvudsakligen framträder
de i medierna direkt efter mordet, då
de kommenterar händelsen och mer
allmänt uttalar sig om offentliga personers säkerhet i det öppna samhället.
Som mest framträder de i morgontidningarna (23 procent) och i SVT
(19 procent) mellan den 10 och 16
september.
Vad gäller misstänkt gärningsman är
mönstret det motsatta. Denna aktörs
förekomst i artiklarna och inslagen stiger från 17 procent i början på händelseförloppet till 26 procent mot slutet.
En förklaring är att den till en början
mycket vaga bilden av den så kallade
NK-mannen allteftersom övergår till
bilder av identifierade personer, de som
i medierna kom att kallas 35-åringen
och 24-åringen. Särskilt letade medierna fram och publicerade mycket
material om 35-åringen, som förra
kapitlet redan visat.
I samband med gripandet av
35-åringen blir två nya aktörsgrupper
mer dominerande i mediebevakningen.
Dels framträder en rad anhöriga och
vänner till honom, framför allt i
kvällstidningarna. Mellan den 17 och
23 september utgör denna grupp 12
procent av alla aktörer. I Expressen (18
procent) och Aftonbladet (19 procent)
är nästan var femte aktör någon som
kände 35-åringen. Dels blir advokaterna vanligare. Deras andel stiger dessutom fram till gripandet av 24-åringen.
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Oftast medverkar de i Rapport med 19
procent och i Aktuellt med 17 procent
under denna period. Förutom de misstänktas försvarsadvokater, Gunnar Falk
och Peter Althin, medverkar advokater
som expertkommentatorer i etermedierna: Per Samuelsson i SVT, Christian
Diesen i Ekot och Leif Silbersky i
Nyheterna.

De som kommer
till tals
Aktörerna medverkar i artiklarna och
inslagen på olika sätt, de omnämns,
refereras och får själva uttala sig. Bland
de omnämnda kan även avlidna personer förekomma. De som kommer
till tals i medierna torde ha bättre
förutsättningar att kommentera och
återge det som händer ur eget perspektiv än de som huvudsakligen nämns
eller omtalas av andra. Om en aktör
har ett intresse av att kontrollera den
information som medierna publicerar
är det således en fördel att få uttala
sig i så stor utsträckning som möjligt.
Motsatt har de som endast omnämns
av andra små eller inga möjligheter att
påverka mediebilden. Man kan säga att
de som kommer till tals får eller skaffar
sig ett tolkningsföreträde i mediernas
berättelse, det vill säga att de sätter upp
ramarna för hur händelser ska uppfattas. När en tolkningsram väl är satt,
kan den vara svår, eller rent av omöjlig,
att ändra.
Lättast att komma till tals är det i
kvällstidningarna där 54 procent av

Försvarsadvokat Gunnar Falk i centrum för mediernas uppmärksamhet i samband med
häktningsförhandlingarna i Stockholms tingsrätt den 19 september 2003. FOTO: Magnus
Hallgren FOTO/Scanpix.

alla aktörer uttalar sig och svårast i
Ekot där motsvarande andel endast är
38 procent.45 I genomsnitt uttalar sig
varannan aktör i det analyserade materialet.
Den aktörskategori som utan jämförelse oftast kommer till tals är polisen.
Relativt sett mest vanlig är den i Ekot
och Nyheterna (37 procent vardera)
och minst vanlig i Expressen (20 procent) och Aftonbladet (24 procent).
I det analyserade materialet som helhet

representerar nästan var tredje aktör
som kommer till tals polismyndigheten,
vilket är mer än tre gånger så vanligt
som den aktörskategori som kommer
på andra plats, advokater. Framför allt
kommer dessa till tals i etermedierna,
där var och en av de fyra redaktionerna
bjöd in en advokat som kommenterade
polisens och åklagarens agerande. På
en tredje plats kommer journalister och
medierna själva. Det handlar dels om
redaktionernas egna medarbetare som

		
45. Att komma till tals innebär att en aktör gjort ett direkt uttalande i etermedierna eller förekommit med så
kallat pratminus i tidningarna eller att aktören refererats eller själv skrivit i tidningarna.
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Morgontidningar

Aktörer
polis
advokat
journalist/medium

Kvällstidningar

Ekot

Nyheterna

SVT

30

22

38

37

28

7

5

14

11

11

10

6

11

10

7

politiker

8

3

9

8

15

anonym/vag aktör

8

10

9

5

9

expert

8

7

8

5

4

anhörig/vän till gärningsman

6

18

1

5

1

myndighet

5

4

7

3

5

åklagare

2

1

4

4

5

vittne

2

6

1

3

3

allmänhet

1

6

-

-

5

misstänkt gärningsman

2

4

-

1

2

företag/anställd

2

2

-

3

1

insändarskribent

4

2

-

-

-

övrig aktör

3

4

1

3

4

Summa

100

100

100

100

100

Antal aktörer till tals

732

1 313

103

115

269

47

54

38

50

47

Andel aktörer som
kommer till tals

Tabell 9. Aktörer som kommer till tals, andel av antal aktörer i procent.

kommenterar händelseutvecklingen,
t ex KG Bergström i Rapport, dels om
tidningarnas krönikörer. Men mest
handlar det dock om att medierna refererar till och återger varandra. De har
i betydande utsträckning använt varandra som källor i rapporteringen om
händelserna kring Anna Lindhs död.
Sammanlagt lika vanliga som journalister och medier är politiker bland
de aktörer som kommer till tals. Klart
mest framträder de i Rapport och
Aktuellt med 15 procent. Bland par52 |
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tierna är socialdemokraterna det som
kommer mest till tals, i SVT utgör de
drygt hälften, i Ekot två tredjedelar och
i Nyheterna utgör de alla politiker som
uttalar sig eller refereras.
Tabell 9 visar också att anhöriga/
vänner till de misstänkta gärningsmännen är den näst vanligaste aktörskategorin som kommer till tals i kvällstidningarna. Detta är ett resultat som
hänger samman med att beskrivningar
av de misstänkta gärningsmännen är

den näst vanligaste aspektgruppen i
Expressen och Aftonbladet. Det är i
stor utsträckning anhöriga och vänner
till 35-åringen och 24-åringen som
lämnar uppgifter om dem. En annan
aktörskategori som också lämnade
denna typ av uppgifter var anonyma
och vaga aktörer. I rapporteringen är de
sammanlagt fjärde vanligaste aktör som
kommer till tals. Också dessa är relativt
sett vanligast i kvällstidningarna.

Aktörernas tio-i-topp
Ett utmärkande kännetecken för all
nyhetsjournalistik är personifiering.
De flesta händelser som nyhetsmedierna rapporterar om utgår från enskilda
personers eller gruppers agerande – till
skillnad från händelser som inträffar
oberoende av mänskligt agerande och
händelser där mänskligt agerande kan
vara en bakomliggande eller utlösande
faktor men inte det som driver händelsen framåt. Nyheter som handlar om
enskilda personer har i allmänhet större
nyhetsvärde än de som saknar personinriktning. Dels passerar händelser som
handlar om enskilda personer lättare
nyhetsprocessens grindar, dels bearbetas händelser som berör en grupp eller
ett kollektiv på ett sådant sätt att de
förefaller handla om enskilda personer.
Detta blir till exempel tydligt när den
enskilde invandraren får representera
alla etniska minoriteter, när nedskärningar inom vården beskrivs genom
den enskilde vårdtagarens situation eller
när ett regeringsbeslut likställs med

Enskilda aktörer

Alla medier

Anna Lindh, utrikesminister

818

35-åringen,
misstänkt gärningsman

391

NK-mannen,
misstänkt gärningsman

195

24-åringen, misstänkt
gärningsman

167

Leif Jennekvist,
länskriminalchef

137

Olof Palme, statsminister

135

Agneta Blidberg, chefsåklagare

117

Gunnar Falk, advokat

98

Peter Althin, advokat

63

Göran Persson, statsminister

54

Tabell 10. Enskilda aktörer tio-i-topp, förekomst
i antal artiklar och inslag.

statsministerns ställningstagande och
agerande.
Nyhetsrapporteringen kring Anna
Lindhs död utgår från enstaka personer
och deras agerande. Bland dessa förekommer somliga betydligt oftare än
andra, de blir rapporteringens huvudpersoner. I flera fall är de i själva verket
snarare talesmän för en bakomliggande
grupps eller organisations agerande
och ställningstagande än självständiga
aktörer.
Bland de tio mest vanliga aktörerna
är det naturligt att även ta med Anna
Lindh. Hon är utan jämförelse den
enskilda person som förekommer mest
i rapporteringen. Sammanlagt nämns
hon i 818 artiklar och inslag. På andra
plats, men knappt hälften så vanlig,
finns den misstänkte 35-åringen strax
före de två andra misstänkta, NK-man-
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nen och 24-åringen. Tabellen toppas
sålunda av offret och de män som misstänktes för mordet.46 På en femte plats
befinner sig Stockholmspolisens länskriminalchef Leif Jennekvist, den ende
polisen på tio-i-topp-listan. Jennekvist
utsågs att leda brottsutredningen och
framstod framför allt som polismyndighetens talesman gentemot medierna.
Han ledde flera av presskonferenserna
och gav nästan dagligen enskilda intervjuer. Själva spaningsarbetet leddes
däremot av kriminalkommissarierna
Jan-Erik Carlstedt och Krister Nilsson,
vilka endast medverkar i rapporteringen
elva respektive två gånger.
På sjätte plats i aktörernas sammanlagda tio-i-topp-lista förekommer Olof
Palme. Som tidigare redan nämnts, så
kännetecknades en del av rapporteringen
bland annat av starka och återkommande kopplingar tillbaka till mordet
och mordutredningen 1986. Att Palmes
namn förekommit i sammanlagt 135
artiklar och inslag är bland annat ett
tecken på den tolkningsram som präglade mediernas berättelse, nämligen de
många jämförelserna med händelserna
17 år tidigare.
På listan finns också chefsåklagaren, de misstänktas advokater och
statsminister Göran Persson. De tio
aktörerna i tabell 10 utgör tillsamman
37 procent av alla aktörsframträdanden
i rapporteringen, men endast knappt
2 procent av alla aktörer. Totalt har
525 enskilda aktörskoder använts i

analysen. Händelserna kring mordet på
Anna Lindh och den påföljande brottsutredningen koncentrerades sålunda i
mediernas berättelse i stor utsträckning
till en handfull personers agerande och
uttalanden. Dessa kom i själva verket
att bland annat personifiera hela polismyndigheten, regeringskansliet, det
socialdemokratiska partiet, åklagarämbetet och den svenska rättsapparaten,
och – i viss utsträckning – de psykiskt
sjuka och psykiskt avvikande som inte
är omhändertagna av slutenvården.

Sammanfattning
I mediernas berättelser om mordet
på Anna Lindh och den påföljande
polisutredningen är hon själv utan
jämförelse den enskilda person som
förekommer i flest artiklar och inslag,
vilket inte är förvånande. Anna Lindh
stod genom mordet i centrum för hän
delseutvecklingen och detta avspeglas i
rapporteringen.
Om man bortser från Lindhs tydliga
dominans i materialet framstår polisen
och misstänkt gärningsman som tydliga huvudaktörer. Även politiker, då
till övervägande del socialdemokrater,
och anhöriga och vänner till misstänkt
gärningsman får framträdande platser.
Den sistnämnda gruppen är särskilt
vanlig i kvällstidningarna som för
övrigt har den lägsta andelen av vad
man kan kalla officiella aktörer, knappt
hälften. I de övriga medierna utgör de

		
46. NK-mannen och 24-åringen, det vill säga Mijailo Mijailovic, har kodats som två gärningsmän då NK-mannen
först den 24 september identifieras som den 24-åring polisen gripit.
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officiella aktörerna runt två tredjedelar.
Mätt på detta enkla sätt kan man säga
att kvällstidningarna gett en något mindre officiös bild av mordet och mordutredningen.
Polis och politiker förekommer mest
i början av analysperioden, medan förhållandet är det omvända för misstänkt
gärningsman. I samband med gripandet av 35-åringen får såväl vänner
och anhöriga till den misstänkte som
advokater en mer framträdande plats i
nyhetsberättelserna.
Aktörer kan medverka i nyheterna
på olika sätt, de kan själva komma
till tals, de kan refereras eller endast
omnämnas. De aktörer som uttalar sig
torde i större utsträckning påverka den
bild av händelserna som medierna ger
än de som endast omtalas av andra.
I rapporteringen om jakten på Anna
Lindhs mördare är polisen (31 procent)
och advokaterna (10 procent) de två
aktörsgrupper som oftast uttalar sig
eller refereras. Bilden av hur polisen
arbetade, hur den organiserade sig,
vilka åtgärder som sattes in och hur
effektivt spaningarna bedrevs gavs
nästan uteslutande av polisens, ofta
förmodligen medietränade, egna källor. Merparten av de advokater som
uttalade sig gjorde det i egenskap av
kommentatorer. De förklarade inne-

börden och konsekvenserna av polisens
agerande. Inte sällan handlade det om
tolkningar och spekulationer, både
om eventuell bevisbörda och fortsatta åtgärder. Den tredje vanligaste
aktörskategorin som kommer till tals
är journalisterna och medierna själva.
I stor utsträckning använde medierna
varandra som källor.
I nyhetsberättelsen står en handfull
enskilda personer, tio stycken, för gott
och väl en tredjedel av alla aktörsframträdanden. Det är dessa som i
huvudsak personifierar flera av de grupper, organisationer och institutioner i
samhället som i själva verket berördes
av eller drogs in i mordet och brottsutredningen.
Bland de granskade medierna är det
särskilt Ekot som sticker ut i aktörsanalysen. Här finns det smalaste utbudet av aktörer och här är polisen och
misstänkt gärningsman de tydligaste
huvudaktörerna, tillsammans utgör de
två tredjedelar av alla aktörer. Det är
också här som polisens andel av framträdanden minskar kraftigast och misstänkt gärningsmans stiger mest mellan
den 10 och 27 september. I Ekot
kommer dessutom minst andel aktörer
till tals, sammanlagt 62 procent av alla
aktörer omnämns, endast 38 procent
uttalar sig.
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Polisen

Polisen är den aktörskategori som sammanlagt förekommer mest i det analyserade materialet. En viktig förklaring
är undersökningens avgränsning till
nyheter om mordet och polisutredningen, vilket närmast per definition
gör polis och misstänkt gärningsman
till rapporteringens huvudaktörer.
En intressant fråga är emellertid hur
polisen och polisens arbete framställs
i rapporteringen, inte minst mot bakgrund av de paralleller som dras i medierna till mordet på Olof Palme 1986.
Nyhetsrapporteringen, men också
polismyndighetens sätt att bemöta
medierna, bör ses i ljuset av vad som
hände 17 år tidigare. Jämförelser mellan omständigheterna 1986 och 2003
uttrycker farhågor för ett nytt nationellt trauma och accentuerar pressen
på polisen att inte misslyckas en gång
till. Ett antal uttalanden och kommentarer dagarna efter Anna Lindhs död
förtydligar förväntningarna på den nyss
påbörjade brottsutredningen. SVT:s
reporter Anders Sundkvist drar den

11 september avskräckande paralleller
till tidigare mycket uppmärksammade
polisfall: Det finns många nationella
trauman som polisen misslyckats med att
lösa, Palmemordet, Göteborgskravallerna,
hur man skötte Stig Berglind, det finns
många exempel på misslyckanden. Polisen
har inte råd att misslyckas igen.47 Överåklagare Sven-Erik Alhem skriver på
DN Debatt den 12 september: Blotta
tanken på att även mordet på Anna
Lindh skulle bli ouppklarat skrämmer
mig. Sverige skulle då på ett olyckligt
sätt riskera att drabbas av en allvarlig
förtroendekris när det gäller vår förmåga
att bekämpa den allra allvarligaste kriminaliteten. Ett uttalande av Margot
Wallström refereras i Expressen den
14 september: – Om inte heller det här
mordet blir löst, då blir det en reaktion
vi aldrig har sett maken till. Även inom
polisen inser man att trycket mot myndigheten kommer att bli stort: Polisorganisationen i Sverige klarar inte av att
ha två olösta ministermord. Det funkar
inte, då kommer landet gå in i en kris

		
47. SVT:s extrasändning, strax efter kl 15.30 den 11 september.
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som är oerhört stor, uppger en informationsansvarig vid Stockholmspolisen i
en senare intervju om krishanteringen
och mediekontakterna i samband med
Lindhutredningen.48 Man kan alltså
säga att polisens arbete från rapporteringens första dag relateras till och
värderas utifrån Palmeutredningens
misslyckande.
Till polisens uppgifter hör, enligt
polislagen, bland annat att förebygga
brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, lämna allmänheten skydd, bedriva spaning och göra
brottsutredningar.49 I samband med
mordet på Anna Lindh är det främst
tre uppgifter som står i fokus: hur
framstående politiker skyddas, hur
spaningsarbetet och brottsutredningen
bedrivs.

En handlingskraftig
poliskår?
Samtliga uppgifter i det analyserade
materialet om vilka åtgärder polisen
vidtagit i samband med Lindhmordet har kodats och sammanförts till
övergripande kategorier. Merparten av
mediernas information om polisens
arbete rör, som tabell 11 visar, spaningsarbetet och brottsutredningen.
Nästan en fjärdedel av samtliga
analyserade uppgifter om polisarbetet
handlar om att polisen griper, anhåller

eller häktar en misstänkt gärningsman.
Framför allt får denna typ av åtgärder
stor uppmärksamhet i etermedierna,
i Rapport utgör de 30 procent av alla
uppgifter. I praktiken handlar det om
två personer, den misstänkte 35-åringen
och den misstänkte 24-åringen. I båda
fallen får anhållandet, gripandet och
den påföljande häktningen mycket stor
uppmärksamhet, även om 35-åringen
endast är skäligen misstänkt för mordet
på Anna Lindh, den mildare graden av
misstanke, något som åklagare Agneta
Blidberg tydligt betonar på presskonferenserna.
Men den absoluta merparten av
uppgifterna om vilka mått och steg
polisen vidtar handlar sammantaget om
de åtgärder som leder fram till att först
en och sedan en andre misstänkt gärningsman grips och häktas. Endast ett
fåtal uppgifter handlar om polisens livvakter och skyddsåtgärder. Dels framkommer uppgifter om Säpos åtgärder,
eller snarare brist på åtgärder, när det
står klar att Anna Lindh gått till varuhuset NK utan livvakt, dels redovisas
Säpos förberedelser inför den planerade
minnesstunden i Stockholms stadshus
fredag den 26 september.
Sammantaget mest informationstät
är Nyheterna med 2,4 åtgärder i de
nyhetsinslag där polisen medverkar.
Minst informationstäta, mätt på detta
sätt, är kvällstidningarna och SVT.

		
48. Johansson 2004.
49. Polislagen (1984:387).
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Polisens åtgärder:
anhållande, gripande, häktning

Morgontidningar

Kvällstidningar

19

17

Ekot

SVT

Nyheterna

26

26

26

säkrar och letar bevis, spår

13

12

6

14

10

hör vittnen, hämtar in tips

10

10

18

9

8

kriminalteknisk analys

13

12

10

11

9

spaning mot misstänkt 35-åring

10

12

9

11

11

arbete med kamerabilder
från NK

13

12

8

8

11

spaning mot gärningsman
allmänt

9

10

8

4

13

organisering av utredningsarbete

6

5

8

6

5

spaning mot misstänkt 24-åring

3

2

6

3

3

åtgärd i anslutning till brottsplats

3

2

2

2

-

åtgärder för förhindrande av
flykt

2

2

-

1

2

livvakter, skyddsåtgärder

1

2

-

4

-

övriga åtgärder

0

1

-

1

-

Summa

100

100

100

100

100

Totalt antal åtgärder

450

651

125

179

97

1,8

1,7

1,8

1,7

2,4

Antal åtgärder per artikel/inslag
där polis medverkar

Tabell 11. Uppgifter i artiklar och inslag om åtgärder som polisen vidtar, andel av antal åtgärder i procent.

Totalt fördelar sig 40 procent av alla
uppgifter om polisens åtgärder dagarna
närmast efter mordet, 37 procent i
samband med att 35-åringen häktas
och 23 procent i slutet av den analyserade perioden, då 24-åringen grips.
Ett svar på hur polisens arbete framställs i medierna är att rapporteringen
i stora delar avspeglar utvecklingen i
utredningen. Dagarna efter mordet
handlar uppgifterna i huvudsak om
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polisens arbete med bilderna från NK:s
övervakningskamera och om allmänt
spanings- och utredningsarbete. Den
16–17 september kommer uppgiften
att en 35-årig man anhållits och sedan
gripits som skäligen misstänkt för mordet. Nyhetsrapporteringen de följande
dagarna domineras bland annat av hur
polisen arbetat inför och efter gripandet. Samma mönster upprepas en vecka
senare då 24-åringen greps.

10–16 sep:
Mordet och spaningen
arbete med kamerabilder från NK

117

spaning mot gärningsman allmänt

109

hör vittnen, hämtar in tips

86

17–23 sep:
35-åringen häktas
anhållande, gripande, häktning

146

spaning mot misstänkt 35-åring

101

säkrar och letar bevis, spår

72

24–27 sep:
24-åringen häktas
anhållande, gripande, häktning

134

spaning mot misstänkt 35-åring

61

spaning mot misstänkt 24-åring

40

Tabell 12. Tre vanligaste polisåtgärder per delperiod, antal åtgärder.

Ris och ros
Medierna rapporterar inte bara om
vad polisen gör, utan också om hur
den sköter utredningen. Artiklarna
och inslagen innehåller uttalanden och
omdömen som berömmer och kritiserar polismyndigheten, enstaka enheter,
poliser eller åtgärder som vidtagits.
Samtliga sådana fördelaktiga och ofördelaktiga värdeomdömen har kodats
och kategoriserats.50
Polisen får sammantaget enligt tabell
13 betydligt mer kritik än beröm i
medierna. Knappt två tredjedelar
(65 procent) av samtliga värdeomdömen är negativa, drygt en tredjedel

(35 procent) är positiva. Den mest
negativa bilden av polisen och polisarbetet ger Rapport och Dagens Nyheter
där 71 respektive 70 procent av alla
omdömen om polisen är kritiska.
Minst negativ är bilden i Aktuellt
och Aftonbladet med 55 respektive
57 procent negativa omdömen. Flest
omdömen framförs i början av den
analyserade tidsperioden. Dagarna efter
mordet på Anna Lindh är 73 procent
av omdömena negativa och 27 procent positiva. Bilden av polisen och
polisarbetet blir emellertid mer positiv
allt eftersom utredningen fortskrider.
I samband med att Mijailo Mijailovic
grips och häktas är över hälften av alla
omdömen, 52 procent, positiva.
Värderingen av polismyndigheten
och dess arbete är mest intensiv i morgontidningarna, SVT och Nyheterna,
där varje nyhetsrapport om polisen i
snitt innehåller ett värdeomdöme. I
kvällstidningarna och Ekot är andelen
värderande omdömen hälften så hög.
Dessa medier har således relativt sett fler
artiklar och inslag där polisen och polisarbetet refereras utan att betygsättas. 35
procent av värdeomdömena i Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet finns i
opinionsmaterialet, det vill säga i ledare,
krönikor och debattartiklar, 65 procent
finns i nyhetsartiklarna. Det rör sig om
kritik och beröm som framförs av personer och institutioner som medverkar i
nyheterna. I Aftonbladet och Expressen

		
50. Med fördelaktiga och ofördelaktiga omdömen avses kritik och avståndstagande samt beröm och stöd som
framförs. Omdömen beskriver och kommenterar aktörernas egenskaper och agerande. Ett omdöme kan
antingen framföras direkt genom ett uttalande eller indirekt genom värdeladdade ord och uttryck i brödtext, rubrik, ingress och bildtext.
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Morgontidningar

Kvällstidningar

Ekot

SVT

Nyheterna

Ofördelaktiga omdömen om:
spaningsarbetet,
brottsutredningen

36

37

40

46

67

livvakter, skyddsåtgärder

31

22

27

16

1

övrigt negativt omdöme
Summa ofördelaktiga omdömen

1

2

-

-

-

68

61

67

62

68

22

30

27

22

30

7

-

Fördelaktiga omdömen om:
spaningsarbetet,
brottsutredningen
livvakter, skyddsåtgärder

8

3

personliga egenskaper
enskild polis

1

6

3

9

3

övrigt positivt omdöme

1

1

3

-

-

32

39

33

38

33

Summa

100

100

100

100

101

Totalt antal omdömen

245

231

30

113

38

Antal omdömen per artikel/
inslag där polis medverkar

1,0

0,6

0,4

1,1

0,9

Summa fördelaktiga omdömen

Tabell 13. Värdeomdömen om polisen, andel av antal omdömen i procent.

tillsammans är motsvarande andelar
12 procent i opinionsmaterialet och
88 procent i nyhetsmaterialet.
Flest omdömen, både negativa
och positiva, får spaningsarbetet och
brottsutredningen. 62 procent av alla
omdömen handlar om dessa delar av
polisarbetet. Sammanlagt 32 procent av
samtliga omdömen handlar om livvakter och skyddsåtgärder.
Den i särklass vanligaste kategorin
av omdömen är (tabell 14) positiv och
uttrycker en tilltro till polisens förmåga
och möjligheter att lösa mordet. Inte
sällan är det enskilda poliser själva som
försäkrar att brottet kommer att klaras
upp: – Jag är mycket optimistisk. Vi
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kommer att lösa detta säger en polisutredare i Svenska Dagbladet den 13 september. Spaningsledare Leif Jennekvist
säger till tidningen den 14 september:
– Vi har ett mycket bra material, vi
har mordvapnet och fler samstämmiga
vittnen. Mycket tyder på att utredningen
kommer gå bra, och kriminalkommissarie Gösta Andersson säger samma dag
till Rapport att: Vi har goda förhoppningar att vi ska kunna gripa gärningsmannen. Advokat Gunnar Falk säger
den 25 september till Aftonbladet: De
utredare jag träffat är kompetenta killar.
I Aktuellt den 16 september bedömer
Tomas Johansson, enhetschef för biologienheten på Statens Kriminaltekniska

Morgontidningar

Kvällstidningar

SVT

Nyheterna

utredningen arbetar professionellt, kommer lösa mordet

32

40

7

22

10

Säpo saknar kompetens

44

26

5

4

-

bristande skydd av Anna Lindh

28

25

3

12

2

polisen når inga resultat
polisen är för sen med åtgärder

18

7

-

15

1

16

12

2

1

9

polisen har begått fel i utredningen

9

12

1

7

3

polisen informerar dåligt

5

3

6

5

4

personligt beröm av Leif Jennekvist

2

13

1

5

-

polisen har interna problem

7

4

1

7

-

polisen kommer inte att
lösa mordet

4

6

-

5

1

Vanligaste omdömen

Ekot

Tabell 14. Tio vanligaste omdömen om polisen och polisarbetet, antal omdömen.

Laboratorium (SKL) att förutsättningarna för att lösa fallet är mycket goda.
I Nyheterna bedömer spaningsledningen
den 15 september läget som gott. Leif
Jennekvist säger att: Vi har bra spår, vi
har spår säkrade från brottsplatsen. Vi
har fynd gjorda efter flyktvägen. Det är
ett gott utredningsläge, det kan jag säga.
Näst vanligaste och klart negativa
kategori handlar om Säpos arbete kring
livvaktsskyddet. Säkerhetspolisens
bedömningar av hotbilder ifrågasätts
starkt, särskilt dagarna efter mordet.
Medieprofessorn Stig Hadenius går hårt
åt både polis och politiker i en debattartikel i Dagens Nyheter dagen efter
attentatet mot Anna Lindh.51 Han anser
att: Det är beklämmande att polisen inte
har bättre kontroll över ledande politiska
personer i ett dramatiskt politiskt läge.

I Svenska Dagbladet ställer Maria
Abrahamsson i en ledare frågorna: Var
går gränsen för polisens naivitet? Och
lärde man sig inget av Palmemordet? 52
Abrahamsson är kritisk mot polisens
insats hittills och menar att Jennekvist
kom med torftig information vid gårdagens presskonferens (läs 20030910).
Hon skriver: /…/ Anna Lindhs liv hade
kunnat räddas om SÄPO gjort en mer
heltäckande analys av vilka hotbilder som
fanns mot hennes person.
Också i insändarna är kritiken stark:
Består Säpo av korkskallar? Vi har Anna
Lindh som starkt propagerar för ett ja till
EMU och vi har nazisterna (s k sverigedemokrater) som är lika starkt för ett
nej till EMU. Men Säpo saknar hotbild,
fantastiskt, skriver R Bergström i Aftonbladet den 13 september. En annan

		
51. Dagens Nyheter 030911.
52. Svenska Dagbladet 030912.
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insändare frågar sig i Svenska Dagbladet den 15 september: Hur kunde Säpo
vara så naiva och okunniga? Och den
tillförordnade Säpochefen Kurt Malmström medger på presskonferensen den
11 september kl 15.00: Det är klart att
det känns som ett misslyckande att en
sådan här sak kan inträffa beträffande en
person som vi har skyddsansvaret för.53
Nästan lika vanlig som kritiken mot
Säpos allmänna inkompetens är den
om att Anna Lindh inte hade livvakter
på NK. Den 11 september konstaterar
Helle Klein på Aftonbladets ledarsida att:
Säpos bedömning att det inte skulle föreligga något hot mot Anna Lindh framstår
som mycket märklig. Svenska Dagbladet
inleder samma dag en artikel med ingressen: Utrikesminister Anna Lindh saknade
livvakt när hon besökte NK igår. Det var
Säkerhetspolisens, Säpos, beslut. I går kväll
medgav Säpo att man gjort ett misstag.
Dagen därpå skriver statsvetaren
Ulf Bjereld på Brännpunkt: Anna
Lindh hade genom sin gemensamma
debattartikel med Ericssonchefen CarlHenric Svanberg väckt utomordentligt
stark vrede bland många nejanhängare
inom och utom socialdemokratin. Att
i en sådan situation dra slutsatsen att
hotbilden mot Anna Lindh inte var värre
än vanligt tycks mig häpnadsväckande.
Jag kan inte tolka det på annat sätt än
att bristen på politisk kompetens inom
ansvariga kretsar på Säpo är värre än
vad man kunnat befara.54
		
53. Rapport 030915.
54. Svenska Dagbladet 030912.
55. Expressen 030911.
56. Aftonbladet 030911.
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Dagen efter knivöverfallet skriver Expressen under huvudrubriken
Misstag av Säpo – igen att det är ett
nytt fiasko och att säkerheten nu höjs
runt kungafamiljen. Vidare att Anna
Lindh tidigare varit utsatt av störande
personer men att ingenting gjorts från
Säpos sida. Tidningen räknar upp de
allvarligaste säkerhetsmissar som Säpo
gjort: mordet på Olof Palme, matlåda i
ansiktet på Carl Bildt, tårtkastning på
Leif Pagrotsky, Marit Paulsen och Bosse
Ringholm samt försök till intrång i
Göran Perssons Malmöbostad.55
Även Aftonbladet tar i sina artiklar
upp att Anna Lindh veckan före angreps
av en känd missbrukare utan att få hjälp.
Några experter uttalar sig och säger att:
/…/ det är förvånande att det inte fanns
någon typ av skydd kring utrikesministern
/…/ och att det som hänt är /…/ rent
jävla underligt. Aftonbladet tar också
upp allvarliga attentat som riktats mot
toppolitiker i Europa. Jämförelser görs
med Palmemordet under rubriken Hur
kunde ni låta det ske? 56
I Ekosändningen kl 08.00 den
11 september tas hotbilden mot Anna
Lindh upp. Den tillförordnade Säpochefen Kurt Malmström medger att:
Det är naturligtvis ett misslyckande så
tillsvida att det har inträffat. Sen får väl
framtiden visa om det skett någon felbedömning. Men den information vi har
tyder inte på någon hotbild mot Anna
Lindh /…/. Professorn i kriminologi vid

Agneta Blidberg. FOTO: TV4.

Stockholms universitet, Jerzy Sarnecki,
reagerar kraftigt mot Säpos bedömning och säger att: I slutskedet av en
tämligen infekterad kampanj är man så
exponerad, enormt exponerad som Anna
Lindh. Då, tycker jag som inte är expert
på området när det gäller hotbildsbedömningar, förefaller det tämligen självklart
att man måste skydda en politiker. Säpo
har enligt Sarnecki en föråldrad syn
på hotbilder eftersom man fokuserar på organisationen och inte riktar
uppmärksamhet mot att hot även kan
komma från ensamma gärningsmän
som handlar oplanerat.57

Tre kvinnor
och en man
Sammanlagt arbetade hundratals poliser
med mordutredningen, som styrdes av
en grupp vid länskriminalen i Stockholm.
Kommissarierna Jan-Erik Carlstedt och
Krister Nilsson utsågs till spaningsledare under länskriminalchef Leif
Jennekvist. I mediernas rapportering är
det dock endast riksåklagaren och några
få poliser som lyfts fram och återkommande uttalar sig.
Chefsåklagare Agneta Blidberg sitter
bredvid spaningsledare Leif Jennekvist

		
57. Ekot kl 08.00 030911.
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på presskonferensen den 11 september.
Det är hon som leder förundersökningen. Blidberg utmärker sig ganska
snart för sina korthuggna och kärva
svar på journalisternas frågor: – Nej,
jag vill inte tala om var vi står i utredningen och vad det säger, svarar hon på
en enträgen fråga om gripandet av
35-åringen under presskonferensen den
17 september.58 Hon framstår i mediernas berättelse som en åklagare med
lång erfarenhet och hög kompetens,
men inget av de granskade medierna
ägnar något personporträtt åt Blidberg.
I samband med att 35-åringen släpps
och 24-åringen grips framkommer det
dock att hon ”gjort fel” förut.59 Under
rubriken Tungvikts-matchen skriver
Expressen den 26 september om att
det inte är första gången Blidberg och
försvarsadvokaten Peter Althin möts i
rättssalen. I sex år arbetade Althin för
att få överåklagare Blidberg att ta upp
fallet med den livstidsdömde Joy
Rahman, som 2002 friades av Svea
hovrätt. Han säger till tidningen:
– Alla kan göra fel. Vem som helst kan
göra fel. Men Agneta Blidberg kunde
aldrig erkänna att hon hade fel. Hon
kanske är duktig på sitt sätt, men hon
ville aldrig se sanningen.
Ytterst ansvarig för mordutredningen
är Carin Götblad, länspolismästare i
Stockholm. I Dagens Nyheter, Aftonbladet och Ekot återfinns hon bland
de tio personer som förekommer mest,
men inte i något av nyhetsprogrammen
		
58. Rapport 030917
59. Expressen 030926
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i tv. Hon sitter med på presskonferenserna och besvarar i första hand frågor
som rör polisarbetets organisation och
resurser. Frågor om själva spaningsarbetet besvaras dock huvudsakligen av
poliser som direkt deltar i utredningen.
Efter det att 24-åringen gripits sänder
Rapport en längre intervju med Carin
Götblad, men sammantaget hamnar
hon i medierna i skuggan av åklagaren
och spaningschefen. Vilken roll hon
faktiskt spelade i mordutredningen ligger dock utanför denna undersöknings
frågeställningar.
En annan ofta förekommande
kvinna i utredningen är länspolismästarens presstalesman Stina Wessling. Hon
intervjuas i SVT:s direktsända extrasändningar redan under kvällen den 10
september och fördelar ordet vid presskonferenserna de kommande dagarna.
Hon porträtteras i Dagens Nyheter
den 18 september under ingressen som
börjar: För tio år sedan arbetade hon
på dagis. Idag citeras hon i världspressen. Stina Wessling är 36 år gammal
och bryter både mot schablonbilden av
polisen som ung manlig muskelknutte
och äldre fårad utredare. Hon beskrivs
som envis, intelligent och modig, och
som en kompetent presstalesman som
väjer för journalisternas besvärliga och
ofta otåliga frågor.
Två dagar senare intervjuas Stina
Wessling i Svenska Dagbladet om sin
roll som presstalesman och om att stå
i rampljuset. Rubriken till artikeln är

Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm, den 26 september 2003. FOTO: Magnus Hallgren/
Scanpix.

Uppdrag: ”Inga kommentarer”. På frågan
om vad som varit det svåraste i hennes
arbete i veckan svarar hon: – Det är
nog detta att jag inte kan berätta särskilt
mycket. Både medier och allmänhet har
höga krav på information från utredningen och så varken kan eller får jag
säga så mycket. Det är svårt. Och väldigt
tråkigt också.60
Den enskilde polis som dock utan
jämförelse får mest uppmärksamhet
och uttalat beröm i rapporteringen är
spaningsledare och chef för länskriminalen Leif Jennekvist. Han leder presskonferenserna och blir den som mest

kommer att framstå som polisens talesman gentemot medierna. Han beskrivs
som lugn och samlad i det kaos som
ofta uppstår i mötet mellan polis och
medier och framhävs ganska snart som
Hans Holmérs raka motsats. Leif Jennekvist har samma jobb som Hans Holmér
hade vid mordet på Olof Palme för 17 år
sedan. Men där slutar likheterna. / …/
Det är ingen estradör som leder polisens
spaningsarbete efter Anna Lindhs mördare., skriver Svenska Dagbladet den 18
september. Dagens Nyheter jämför den
12 september de två brottsutredningarna: Där den polisiärt orutinerade Hans

		
60. Svenska Dagbladet 030920.
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Expressen 17 september 2003.

Holmér ledde Palmeutredningen står nu
den professionelle Leif Jennekvist, chef
för länskriminalen, i spetsen för Lindhutredningen och Expressen skriver den
21 september: Då hade en politiskt tillsatt länspolismästare, med en fallenhet åt
konspirationsteorier, på eget bevåg tagit
på sig den allt för stora uppgiften att leda
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mordspaningarna. Nu är det riktiga poliser som gör jobbet. Samma sorts beröm
framför tidningen på ledarsidan den 23
september: Det verkar stå helt klart att
polisen lärt läxan från 1986. Det finns
ett helt annat lugn, en polisiär systematik
över den pågående utredningen.
Efter gripandet av den misstänkte
35-åringen publicerar tidningarna och
Aktuellt vad som närmast är att likna
vid hyllningsreportage. Aktuellt sänder den 17 september ett mer än fem
minuter långt porträtt där fd länspolismästaren Sven-Åke Hjälmroth säger
bland annat att: Han har en bra stresstolerans, han är väldigt rak, han ger klara
besked /…/ och han är också optimistisk
och på det viset också en bra ledare.
Programledaren spär på den positiva
bilden: Han skaffade sig akademiska
meriter, till exempel en polischefsutbildning, samtidigt som han arbetade som
polis. Han klarade en juristexamen ungefär dubbelt så snabbt som normalt. /…/
Han vill inte alls stå i fokus och framhåller ofta sina medarbetare. Jennekvists
syster, Annika Dessman, uttalar sig: Jag
känner mig väldigt stolt. / …/ Han vill
gärna tona ner sig själv. Visst tycker han
det är roligt att få beröm, men det stiger
inte honom åt huvudet. Aftonbladet
inleder sitt porträtt den 17 september
med: Han läste in treårigt gymnasium på
bara några månader. Han tog juristexamen på rekordtid. Han har gripit Ioan
Ursut – två gånger, OS-bombaren och
Erik Westerbergs kidnappare. Leif Jennekvists bror säger: Han har en fallenhet
för det här. Tidningen beskriver honom
vidare som: En man med låg profil

Leif Jennekvist. Rapport 11 september 2003. FOTO: SVT.

och ödmjuk framtoning som inte söker
rampljuset. En tidigare kollega till Jennekvist vid Västervikspolisen säger till
Expressen samma dag: – En jävla bra
kille. Man såg att han skulle gå långt: på
utstrålningen, att han kunde vara så lugn
i alla lägen och att han tog sig tid att
prata med folk.
Mediernas bild av Leif Jennekvist
blir allteftersom utredningen fortskrider
mer och mer hjältelik. Tillsammans
med chefsåklagare Agneta Blidberg
blir han den som personifierar allt det
arbete som hundratals poliser lägger

ner i jakten på Anna Lindhs mördare,
och också den som till slut, i mediernas
version, lyckas lösa fallet.

Sammanfattning
Sammantaget ger medierna bilden av
en handlingskraftig poliskår och ett
effektivt polisarbete i jakten på Anna
Lindhs mördare. Varje artikel och
inslag där polisen medverkar innehåller i genomsnitt uppgifter om minst
två åtgärder som polisen vidtagit under
utredningen. Naturligtvis präglas bil-
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den av faktiska omständigheter – inom
14 dagar griper polisen den man som
genom DNA-bevis knyts till mordet.
Den från början övervägande negativa bilden av polisen hänger delvis
samman med kritik som framförs mot
de första dagarnas spaningsarbete. I
och med att knivmannen kom undan
framförs bland andra kritiska synpunkter om brist på avspärrningar och att
polisen för sent satt in viktiga åtgärder.
Men mest hänger den negativa bilden
samman med att Anna Lindh saknade
livvakt då hon var på NK. Allteftersom
utredningen fortskrider vänder emellertid mediernas bild av polisen till det
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positiva. I samband med att Mijailo
Mijailovic grips och häktas är fler än
hälften av alla omdömen som fälls om
polisen fördelaktiga.
Det sammantaget mest vanliga
omdömet är att polisen arbetar professionellt, att den kommer att lösa mordet. Inte minst framförs detta av poliser
som själva kommer till tals i medierna,
vilket de ofta gör, och inte sällan i
samband med att paralleller dras till
Palmemordet. Genom att själva få ett
stort utrymme i medierna kan polisen
naturligtvis också lättare påverka den
bild som ges. De får möjlighet att styra
den information medierna förmedlar.

Misstänkta gärningsmän
och en verklig gärningsman

Framställningen av misstänkta gärningsmän är i det granskade materialet
den näst vanligaste kategorin av aspekter i kvällstidningarna och den tredje
vanligaste i de båda morgontidningarna. Bland etermedierna är den
vanligare i Nyheterna än i SVT:s
nyhetsinslag. I Ekosändningarna
kommer den först på femte plats.61
Artiklarna och inslagen handlar bland
annat om beskrivningar av misstänkta
gärningsmän, deras brottskarriärer och
kartläggningar av deras livsföring före
och efter mordet.
Kritiken mot mediernas bevakning
av mordet på Anna Lindh var intensiv.
Den handlade dels om omfattningen
av rapporteringen, dels om innehållet
i rapporteringen där 35-åringen kom
att få en framskjutande roll. Medierna
anklagades för att ägna sig åt sensationsjournalistik och skvaller. Kritiken
kom från såväl allmänheten som debattörer, enskilda journalister, politiker,
advokater och jurister. Synpunkter

framfördes om skärpt lagstiftning,
hårdare skadeståndskrav och att justitiekanslern lättare ska kunna väcka
åtal för förtal. Hösten 2005 stämde
den så kallade 35-åringen Expressen
och dess chefredaktör Otto Sjöberg för
förtal och krävde skadestånd. En stämningsansökan lämnades även in mot
Aftonbladet. Enligt Pressens Tidnings
nätupplaga återkallade dock 35-åringen
via sina advokater stämningsansökan
mot Aftonbladet.
Torbjörn von Krogh, Pressens Tidning, menade att några nya pressetiska
regler inte behövdes utan att det skulle
räcka med att följa dem som redan
finns.62 Och mediecheferna själva idkade
i vanlig ordning självrannsakan.63
Enligt publicitetsreglerna från 2002
uppmanas medierna att vara noga med
att bilder och grafiska illustrationer är
korrekta och att de inte utnyttjas på ett
missvisande sätt. Vidare ska en person
misstänkt för brott alltid betraktas som
oskyldig om fällande dom inte föreligger.

		
61. Se kapitel om aspekter.
62. Aftonbladet 031004.
63. Journalisten nr 26, 7–13 oktober 2003.
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Detta kapitel handlar om hur misstänkta gärningsmän beskrivs i medierna
kring mordet på Anna Lindh. Av de
enskilda aktörer som förekommit i rapporteringen hamnar, som förra kapitlet
visade, den misstänkte 35-åringen på
en andra plats, NK-mannen på en
tredje och den misstänkte 24-åringen
på en fjärde plats. Detta kapitel handlar
främst om 35-åringen och 24-åringen
men även om NK-mannen och den
i kvällspressen så kallade 32-åringen.
Exempel har tagits från samtliga granskade medier men framför allt från
Expressen och Aftonbladet eftersom det
är i dessa tidningar som det skrivs mest
om de olika gärningsmännen.
Alla positiva och negativa omdömen som fällts om 35-åringen och
24-åringen, de två mest omskrivna
misstänka gärningsmännen, i det granskade materialet och som förekommer
minst en gång per artikel eller inslag
har registrerats. En detaljerad klassificering av samtliga omdömen har gjorts.
Dessa har därefter sammanförts i övergripande kategorier.64

NK-mannen
Klockan 18.43 den 10 september
går polisen ut med rikslarm på den
knivbeväpnade man som attackerade
Anna Lindh på NK. Redan strax efter
klockan 17.00, i en extrainsatt Rap-

portsändning, uppger Björn Pihlblad
från Stockholmspolisen att mannen är
ca 180 cm lång och har kamouflagejacka. Senare under kvällen informerar
Stina Wessling, länspolismästarens presstalesman, i SVT att mannen förmodligen var klädd i en militärjacka och
keps vid tillfället och att polisen har
beslagtagit bilder från NK:s övervakningskameror.
Dagen efter mordet, den 11 september, är signalementet något mer utförligt. Mats Vagnstad, operativ chef för
Stockholmspolisen, berättar i SVT:s
morgonsoffa att gärningsmannen har
ett utseende som anger att han är ca
30 år och att polisen kanske kommer
att gå ut med nytt signalement senare
under morgonen. Dagens Nyheter skriver samma dag: Polisen har gått ut med
rikslarm efter en vältränad man som är
180 till 185 centimeter lång, med brunt
hår, pagefrisyr och svenskt utseende. Han
bär enligt vittnena en militärjacka och
under den en grå eller beige munkjacka.
I den direktsända presskonferensen
klockan 15.00 uppger spaningsledare
Leif Jennekvist att vittnen beskriver
mannen som kraftigt byggd, att han
eventuellt hade flera klädesplagg på varandra, att han ser härjad ut och är korpulent.65 Han säger också att polisen
hittills inte har några resultat från NK:s
övervakningskameror, beroende på att
de sänder direkt men inte bandar. I en

		
64. Med positiva och negativa omdömen avses kritik och avståndstagande samt beröm och stöd som framförs.
Omdömen beskriver och kommenterar aktörernas egenskaper och agerande. Ett omdöme kan antingen
framföras direkt genom ett uttalande eller indirekt genom värdeladdade ord och uttryck i brödtext, rubrik,
ingress och bildtext.
65. SVT 030911.
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Aftonbladet 13 september 2003.
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Den 14 september offentliggörs omaskerade bilder av den så kallade NK-mannen.
FOTO: Polisen/SVT.

intervju i Aktuellt klockan 18.00 tillägger han att personen förmodligen redan
finns i polisens register.
Rapport påannonserar den 12
september det första inslaget med att
polisen nu troligen har en bild av den
misstänkte mördaren, tagen av en övervakningskamera inne på NK. I inslaget
framgår också att samtliga poliser som
är i tjänst har fått bilder på mannen.
Leif Jennekvist uppger att filmsekvensen fortfarande bearbetas av polisen.
I Svenska Dagbladet nästa dag nämner
han att kvalitén är tillräcklig bra för
att identifiera den person som finns på
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filmen. Bra bilder och detaljerat signalement finns således på den misstänkte
gärningsmannen, den så kallade NKmannen, redan kort tid efter mordet.
Den 13 september släpper polisen
bilderna från NK till massmedierna.
Mannens ansikte är maskerat, så att det
inte går att identifiera honom. Bilderna
publiceras samma dag i Aftonbladet,
Expressen, Nyheterna, Rapport och
Aktuellt. Signalementet stämmer med
den information som polisen tidigare
gått ut med: Enligt polisens nuvarande
uppgifter är mördaren en man i 30-årsåldern. Han är 180 till 185 centimeter

lång med dålig hy, inget skägg eller
mustasch, eventuellt en pagefrisyr eller
axellångt hår. Han bar en grå eller beige
munkjacka och en gråblå keps. Detta
uppger Jennekvist på presskonferensen.66 Polisen vädjar om fler tips från
allmänheten. Redan nästa dag släpps de
omaskerade bilderna. De skickas också
till Interpol och Europol. Samtliga
granskade medier publicerar dem den
14 eller senast den 15 september. Tipsen strömmar in till polismyndigheten.
Nio personer, så kallade experter,
granskar i Expressen den 15 september
bilden av NK-mannen. Omdömen
som ges är att han ser proper ut. Det
är ingen slusk, utan han är en kille som
verkar ha saker och ting klara för sig.
En tidigare chefspsykolog på kriminalvårdsstyrelsen säger: Han ser inte ut som
någon härjad missbrukare eller kriminell.
/…/ Han ser mer ut som en snattare
eller småkriminell än en mördare. En
trendexpert uttrycker att hans klädsel
tyder på att han kommer från enklare
förhållanden. En frisör tycker att han
har en typisk brat-frisyr. NK-mannen
har en fin hållning och stark överkropp
tycker en annan så kallad expert. Fadde
Darwich, vaktchef på Spy Bar säger
att: I vår bransch skulle man göra den
bedömningen att han är kriminell – han
har en aggressiv stil.
Mediernas beskrivningar av NKmannen är på samma gång mycket
konkreta och mycket spekulativa.
Uppgifterna som lämnas om hans utseende kännetecknas av faktiska detaljer

kring hans klädsel, frisyr och kropp.
Alla andra uppgifter om honom utgår
däremot från spekulationer – om han
agerade ensam eller var lejd av någon
politisk grupp, om mordet var planerat
eller ett ögonblicks infall, om mördaren
var vid sina sinnens fulla bruk eller
psykiskt sjuk och om han tidigare varit
i kontakt med polisen.
Flest spekulationer om vem som
mördat Anna Lindh förekommer i
början av undersökningsperioden, mellan den 10 och 16 september, innan
gärningsmannen fått ett namn och
en faktisk identitet. I samband med
beskrivningarna av 35-åringen och
24-åringen minskar antalet spekulationer och de är delvis av annan karaktär.

32-åringen
Redan den 12 september, bara två
dagar efter knivhuggen, har Aftonbladet och Expressen identifierat en
misstänkt mördare. Båda tidningarnas
förstasidor innehåller uppgifter om en
32-åring som jagas för mordet. Expressens rubrik lyder: 32-årig våldsman
jagas för mordet på Anna Lindh. Polisen
spanar på flera adresser. Till rubriken
finns en maskerad bild.
Tidningen ägnar flera sidor åt 32åringen. Enligt artiklarna jagas mannen
för mordet på utrikesministern. Mannen – en ökänd knivbrottsling – betecknas som extremt farlig. Och är enligt
tidningen /…/ dömd för bland annat

		
66. Aktuellt 030913.
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Expressen 12 september 2003.
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Expressen 12 september 2003.

narkotikabrott, misshandel, snatteri och
stöld. De som intervjuas är anonyma
poliskällor, före detta grannar och personer som misshandlats av 32-åringen.
Han uppges ha högerextrema åsikter
och enligt grannarna skrek han och
gjorde Hitlerhälsningar. En invandrarkvinna säger: Jag attackerades i tunnelbanan. Jag minns att han sjöng svenska
nationalsången, spottade och kastade flaskor på och mot mig. Jag är fortfarande
ibland rädd för att gå ut. Andra som
intervjuas och som utsatts för 32-åringens våld är Eric och David från Liberia
och ett förälskat par där 32-åringen
misstänks för överfallet.67

Även i Aftonbladet jagas 32-åringen,
men inte lika mycket som i Expressen.
På första sidan finns rubriken: JAGAD
– han ska höras om MORDET PÅ
ANNA LINDH. Vi får veta om honom
att han är 32 år, känd våldsman, missbrukare och att han alltid bär kniv.
Vidare att han är mycket farlig och att
han varit i knivbråk några timmar före
mordet på Anna Lindh.
I Aftonbladet är den nu jagade mannen amfetaminmissbrukare, våldsam
och oberäknelig. En polisman säger att:
Han bär alltid kniv och är ofta också
beväpnad med ett järnrör. Han uppges
ha psykiska problem. Han sökte vård,

		
67. Expressen 030912.
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men fick ingen hjälp. Narkotikamissbruket har lett till att han periodvis
drabbats av psykoser. En vän till
honom säger: Och var han psykotisk och
drog runt på stan med kniv och fick syn
på Anna Lindh… ja, då kan jag mycket
väl tänka mig att han gjorde det. Att hon
blev en symbol för regeringen och alla
svikna löften.68
Förutom i kvällstidningarna nämns
32-åringen endast mycket kort i
Svenska Dagbladet och han avfärdas
snabbt som misstänkt för mordet på
Anna Lindh. De karaktäristika som
kännetecknar hur han beskrivs i den
korta men intensiva rapporteringen i
Aftonbladet och Expressen – drogmiss-

Expressen 17 september 2003.
		
68. Aftonbladet 030912.
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bruk, psykiska problem, rasism och
våldsbenägenhet – återkommer dock
med förvånansvärd exakthet både i de
senare beskrivningarna av 35-åringen
och 24-åringen.

35-åringen
35-åringen grips på tisdagskvällen den
16 september 2003 klockan 21.07
utanför en restaurang vid Råsundastadion i Solna. Han har dagen innan
anhållits i sin frånvaro skäligen misstänkt för mordet på Anna Lindh. Ingripandet sker odramatiskt av polisens
civila spanare. Senare samma kväll
informerar spaningsledningen på en

Dagens Nyheter 17 september 2003.
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presskonferens att mannen gripits och
att: Personen som är gripen ikväll är inte
helt olik personen på de bilder som varit
ute i media, men det är för tidigt att dra
några slutsatser. (Leif Jennekvist, chef
för länskriminalen i Stockholm.)69
Gripandet av 35-åringen leder till
en intensiv nyhetsrapportering. Dagen
efter, den 17 september, har samtliga
undersökta medier flera artiklar och
inslag som handlar om gripandet men
framför allt om 35-åringens person och
livsföring. Medierna har naturligtvis
tagit del av officiella handlingar: domar,
förhörsprotokoll, sociala utredningar etc.
En del av dem har de valt att rapportera
om. Men hur beskrivs 35-åringen?
I tabell 15 visas de kategorier av fördelaktiga och ofördelaktiga omdömen
om 35-åringen som förekommer i de
analyserade medierna.70 Omkring 36
procent av samtliga omdömen i tidningarna är på något sätt fördelaktiga
för 35-åringen medan merparten,
64 procent, är ofördelaktiga. Det förekommer inte någon skillnad mellan
morgon- och kvällstidningar.
Samma procentuella fördelning föreligger i etermedierna där 36 procent av
samtliga omdömen är till 35-åringens
fördel och 64 procent till hans nackdel.
Här finns dock vissa skillnader mellan
medierna. Inte fullt hälften av Ekosändningarnas omdömen är positiva till

mannen medan det i tv:s nyhetssändningar är drygt en tredjedel.
35-åringen finns redan i polisens
brottsregister. Han har tidigare dömts
för en rad brott och genomgått flera
personutredningar. Samtliga analyserade medier innehåller utdrag ur dessa
offentliga handlingar: Han är dömd för
49 brott sedan debuten 1987, för grovt
bedrägeri, försök till grovt bedrägeri,
besöksförbud gällande fader och moder,
våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd, bedrägeri,
falsk tillvitelse, brott mot knivlagen,
åtalsunderlåtelse, bedrägligt beteende,
misshandel, hemfridsbrott, stöld,
skadegörelse, snatteri, åverkan och
övergrepp i rättssak. Han har dömts till
fängelse fyra gånger.71
De vanligaste ofördelaktiga omdömena i samtliga medier handlar om
avvikelser i 35-åringens personlighet.
Det rör sig om att han är en dubbelnatur, särpräglad, avvikande, svårtillgänglig, psykopat, paranoid, narcissistisk,
känslokall. Att han saknar empati, lever
dubbelliv och är utanför samhället.
Personlighetsstörning
och dubbelnatur
Nyheterna i TV4 inleder sin 18.30sändning den 16 september med att
en man anhållits misstänkt för mordet
på Anna Lindh. I inslaget som följer

		
69. www.polisen.se från Tidningen Svensk Polis (03-09-17).
70. Omdömena har inte alltid formulerats ordagrant som i tabellen. Betydelsen hos det som sagts och skrivits
har varit vägledande för indelning i övergripande kategorier.
71. Aftonbladet 030917. Identiska eller liknande uppgifter förekommer i Rapport, Aktuellt, Nyheterna,
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Ekot.
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Morgontidningar

Kvällstidningar

Ekot

SVT

Nyheterna

Ofördelaktiga omdömen
personlighetsstörningar/
anpassningsproblem

28

23

9

18

23

våldsbenägen

16

16

14

27

23

rasistiska åsikter

6

4

5

4

3

kriminellt belastad

4

5

14

7

0

bostadslös och utan inkomster

5

5

9

2

10

sannolikt mördaren

1

4

5

2

0

missbruksproblem

4

2

0

5

3

övriga ofördelaktiga omdömen

0

5

0

4

0

63

64

55

68

63

4

12

36

21

20

social, glad, trevlig

14

10

0

2

10

intelligent, bildad

5

5

0

4

3

välvårdad/ ser bra ut

4

3

0

2

0

inga psykiska problem

4

2

5

4

0

övriga fördelaktiga omdömen

6

4

5

0

3

Summa fördelaktiga omdömen

37

36

45

32

37

Summa

100

100

100

100

100

Totalt antal omdömen

162

364

22

56

30

Summa negativa omdömen
Fördelaktiga omdömen
inte mördaren

Tabell 15. Omdömen om 35-åringen, andel av antal omdömen i procent.

sägs att: Enligt flera poliskällor är mannen psykiskt störd eller labil. I Rapport
senare samma kväll, medan 35-åringen
fortfarande är anhållen i sin frånvaro,
beskriver advokat Per Samuelsson
honom som en person med /…/ en
typisk missbrukarrelaterad kriminalitet
och det är ju värt att notera att han tydligen har genomgått en rättspsykiatrisk
undersökning sommaren 2002. Det visar

ju att de domstolar som då dömde honom
tyckte att han var psykiskt instabil och
ville ha en prövning /…/.
Aktuellt klockan 21.00 rapporterar
att 35-åringen på 90-talet genomgick
en rättspsykiatrisk undersökning och
att han fick diagnosen narcissistisk personlighetsstörning. Reportern citerar ur
utredningen, som säger att 35-åringen
har en /…/ grandios känsla av att vara
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särskilt betydande, en stark kritikkänslighet, en bristande inlevelseförmåga och
konfliktfyllda relationer till omgivningen.
Exakt samma citat återkommer i
Svenska Dagbladet nästa dag.72 Dagens
Nyheter går den 18 september igenom
personutredningarna som ligger till
grund för domarna mot 35-åringen och
sammanfattar några av utlåtandena från
1987 till 2002. Några exempel: Klara
tecken på en tämligen svårartad personlighetsstörning /…/ Lättväckt aggressivitet, självöverskattning och bristande
empati /…/ Särpräglad personlighetsstörning med narcissiska drag /…/ Lider med

all sannolikhet av någon slags psykisk
störning., samt Paranoid hållning med
aggressiva undertoner. Liknande utdrag
ur utredningarna publiceras i samtliga
granskade medier.73
Både Expressen och Nyheterna
beskriver 35-åringen som en man med
många ansikten, en dubbelnatur och
en kameleont.74 Under rubriken ”Jag är
en psykopat” berättar Expressen om en
person med Armanikostym i ena garderoben – nazistuniform i den andra.
Omdömena om 35-åringen i artikeln
är åtskilliga: Ena kvällen jetsetliv och
champagne. Andra kvällen huliganbråk

		
72. SVD 030917.
73. Dagens Eko 030917, Expressen 030917, Aftonbladet 030917.
74. Expressen 030917, Nyheterna 030917.
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och starköl. /…/ Nazist, intellektuell
och trevlig, han gillar att slå på folk och
misshandla dem, han är så duktig på att
manipulera läkare. /…/ Han vet precis
hur man ska fejka diagnoser /…/, är
andra omdömen.
Redan dagen efter gripandet låter
medierna olika experter utvärdera
35-åringens personlighet. Psykiatrikern Ulf Åsgård jämför i Aktuellt
35-åringens personlighetsdrag och hans
småkriminella bakgrund med en rad
historiskt kända attentatsmän: John
Hinckley som utförde attentatsförsök
mot president Ronald Reagan, Lee
Harvey Oswald, John F. Kennedys
förmodade mördare och Lasermannen. Dessa kännetecknas inte endast
av karismatisk utstrålning utan också
av karismatisk dragningskraft: De drar
till sig udda och annorlunda människor.
Där finns en massa identifieringsproblem,
underlägsenhetskänsla, avundsjuka med
mera, med mera.75
Under rubriken ”Våldets ansikte”
som löper över två sidor i Expressen
jämförs 35-åringen med John Ausonius, den i medierna så kallade Lasermannen.76 Båda är enligt ingressen
/…/ hänsynslösa, aggressiva, kicksökande,
självöverskattande. /…/ Lasermannen och
35-åringen är som speglar av varandra.
Författaren och journalisten Gellert
Tamas säger att: Likheterna är slående.

Det handlar om narcissistiska enstöringar
med en stark självbild. De tror att de är
väldigt duktiga, ser sig själva som världens centrum och när de sen konfronteras
med den riktiga världen och inser att de
inte befinner sig i centrum så brister allt.
Dagen innan har tidningen uppgifter
om att 35-åringen är kompis med den
så kallade järnspettsmannen, som i
augusti 2003 dömdes till sluten psykiatrisk vård för att ha slagit ihjäl en man
och misshandlat fem personer med ett
järnspett vid Åkeshovs tunnelbanestation i Stockholm.77
Även Aftonbladet jämför 35-åringen
med den så kallade Lasermannen.78
Rubriken till artikeln lyder: En kopia
– av Lasermannen. Underrubriken är:
Båda är charmiga känslokalla lögnare.
Ingressen fortsätter med: En ensamvarg
fylld av egenkärlek. En mytoman som
skryter vitt och brett om påhittade framgångar. Charmerande men känslokall.
Förutom Gellert Tamas och Ulf Åsgård,
vilka uttalar sig även här, kommer också
professor Jerzy Sarnecki till tals.
Barndom, familjeförhållanden och
sexuell läggning
I domarna och utredningsmaterialet
finns också detaljerade beskrivningar
av 35-åringens barndom, vilka flitigt
återges i nyhetsrapporteringen. Där

		
75. Aktuellt 030917.
76. Expressen 030918.
77. Expressen 030917.
78. Aftonbladet 030918.
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framgår det tydligt att han redan som
liten uppvisat ett avvikande beteende.
I en av Dagens Nyheters artiklar får
vi i rubriken veta att: 35-åringen var
en särling redan som barn.79 Tidningen
har tagit del av en personundersökning från 1987 och redogör för vissa
delar ur denna: Redan i första klass
upplevde läraren den nu mordmisstänkte 35-åringen som en säregen, envis
person. Läraren hade aldrig haft en liknande elev. Pojken var svår att komma
in på livet och berättade aldrig något
om helgerna i hemmet vilket de andra
eleverna gjorde. Han var ingen ”buse”
men saknade initiativ. Han skaffade
		
79. Dagens Nyheter 030918.
80. Aftonbladet 030917.
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inga kamrater, glömde läxor. Men han
var inte nervöst lagd, utan bara väldigt
annorlunda. Han vägrade exempelvis att
läsa ordet ”pappa”. Mellanstadieläraren
uppfattade honom som en särling som
hade vissa idéer: På högstadiet beskrivs
han som ”ett mycket stort problem” i en
problematisk klass.
Aftonbladet inleder en stort uppslagen artikel med rubriken: Han klarade
inte skolan.80 Ingressen och inledningen
av artikeln berättar att hans beteende
är avvikande. Han har stora problem
redan som barn /…/ och beskrivs tidigt
som säregen och envis. Han har problem

Expressen 17 september 2003.

i skolan och har /…/ svårt för regler och
klarar inte av läxorna.
Också Nyheterna i TV4 lyfter fram
35-åringens problematiska uppväxt:
Han vägrade gå på dagis och hade svårt
att knyta kontakter med jämnåriga./…/
Under skoltiden i Jönköping var han
stökig och bråkig och trivdes aldrig.81
I mediernas bild av 35-åringens
uppväxt ingår också trassliga familjeförhållanden. Tidigare grannar och vänner
söks upp av medierna och släktingar
uttalar sig. Fadern beskrivs som dominant och det framgår att föräldrarna
skilde sig tidigt och att 35-åringen
under många år bodde tillsammans

med sin mamma och styvpappa, vilka
sedan flyttade isär. Vid 24 års ålder flyttade han hem till sin pappa, men blev
efter en tid utslängd därifrån. Efter det
hade han sällan någon fast adress, utan
flyttade omkring mellan olika bostäder.
Relationen till föräldrarna var dålig.
Med sina äldre halvsyskon hade han
ingen kontakt. De har inte setts på över
tio år.82
Styvpappan intervjuas i Expressen
och berättar om sin styvson att: Min
första tanke var att det kan vara han.
Han är i Stockholm och stämde hyfsat
in på bilderna man sett. Dessutom kan
det slå slint precis när som helst, han är

		
81. Nyheterna 030917.
82. Aftonbladet 030917 och Expressen 030917.
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kapabel till det mesta, inget förvånar
mig. Styvpappan beskriver 35-åringen
som /…/ en person som är smart, i det
närmaste överintelligent. Men mycket
våldsam.83 Nästa dag har tidningen
rubriken: Föräldrarna levde i skräck. I
en av artiklarna skildras hur 35-åringen
vid ett flertal tillfällen misshandlade sin
mor. Skälet var att han behövde pengar.
Han tvingade med henne på en rundtur i Göteborg och sade enligt polisförhöret: Det är ingen ide att du lämnar
mig en meter för då sticker jag kniven i
ryggen på dig. Han skrev ordet ”hora”
på mammans kappa och hela tiden
upprepade han: Du är en hora, du är en
hora. Modern flydde mot polisstationen
men blev upphunnen av 35-åringen
som misshandlade henne på polishusets
gård.84 I samband med dessa artiklar
publiceras bilder på 35-åringens moder
och hennes hus, trots att hon aldrig
låter sig intervjuas. Modern ansätts
av fotografer till den grad att hon får
polisskydd.
Även Svenska Dagbladet skriver hur
föräldrarna misshandlats och hotats
/…/ så allvarligt att han har dömts till
besöksförbud hos både mamman och pappan i omgångar.85 Efter en rad inbrott
hos sin biologiska far döms 25-åringen
(läs 35-åringen) för hemfridsbrott,
åverkan samt skadegörelse.86

Medierna drar sig heller inte för
att botanisera i 35-åringens kärleksliv.
Ganska snart framgår det att han både
haft tidigare flickvänner och pojkvänner. I Aftonbladet träder hans före
detta älskare fram i vad som sägs vara
en exklusiv intervju. Tidningen avslöjar
att den misstänkte mördaren under
flera år levde ett dubbelliv. Den förre
älskaren berättar: Det var ingen stor grej
att han lockades till båda könen. Var det
inte män så var det kvinnor. Tidigare och
nuvarande flickvänner låter sig också
intervjuas, både i tidningarna och i tv.87
Våldsbenägenhet
Den näst vanligaste kategorin omdömen i samtliga undersökta tidningar
och nyhetsprogram gäller 35-åringens
våldsbenägenhet. Han är enligt medier-na en känd våldsbrottsling, aggressiv,
lättprovocerad, hotfull. Dessutom är
han en fotbollshuligan. Rapport meddelar den 16 september att mannen
som anhållits i sin frånvaro tidigare är
dömd för ett flertal olika brott, bland
annat våld och hot mot tjänsteman och
brott mot knivlagen. Dagens Nyheter
skriver: Den nu anhållne 35-åringen har
slagit sin mamma i huvudet, attackerat
människor med spade och flaska, terroriserat invandrare och dödshotat poliser och
ordningsvakter.88

		
83. Expressen 030917.
84. Expressen 030918.
85. Svenska Dagbladet 030918.
86. Expressen 030918.
87. Aktuellt 030917. Jfr även Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Rapport.
88. Dagens Nyheter 030918.
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Före detta flickvännen. Aktuellt 17 september 2003. FOTO: SVT.

I medierna vittnar flera personer
om 35-åringens våldsamma sätt och
hur han i olika sammanhang hotat
och misshandlat människor. Hans före
detta flickvän berättar anonymt i Aktuellt den 17 september att 35-åringen är
smart, begåvad och uppträder välstädat, men att han också har en annan
sida: /…/ denna mörka sida, som man
inte ens trodde om honom fanns, denna
våldsamma aggressiva mannen. Hans
förre älskare, som låter sig intervjuas i
Expressen, säger att 35-åringen kunde
få plötsliga, aggressiva utbrott: Han var

väldigt temperamentsfull och fick en sån
där vansinnig blick.89
En artikel i samma tidning två dagar
senare beskriver hur 35-åringen hotat
döda en polisman. Ingressen lyder: Han
smet på en buss utan biljett. När den 35-årige misstänkte ministermördaren ertappades gick han till attack. Han slet långa
hårtestar av en kvinnlig polis – och uttalade dödshot mot hennes manliga kollega.
35-åringen döms för våld och hot mot
tjänsteman samt våldsamt motstånd.90
Även frilansfotografen Patrick Persson råkade ut för 35-åringens aggressio-

		
89. Expressen 030917.
90. Expressen 030919.
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ner i samband med huliganbråk och fick
fly för att undkomma: De jagade mig och
efter ett hundratal meter var de bara två
kvar. Den nu misstänkte mannen slog mig
i ryggen och försökte sparka mig.91
I ett inslag i Nyheterna intervjuas
en före detta granne i Lund som minns
35-åringen /…/ som en person som var
hotfull och hade alkoholproblem. Den
före detta grannen vill vara anonym
eftersom /…/ man vet ju inte vad han
har för kompiskretsar. Man kan ju aldrig
vara försiktig nog. Även en före detta
hyresvärd har förstått att han kan vara
farlig och säger att /…/ han kunde vara
aggressiv eller att det gick sådana rykten.
		
91. Aftonbladet 030919.
92. Nyheterna 030917.
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Då var jag lite orolig vad han skulle
kunna ta sig till.92
Rasism och nazistsympatier
Andra negativa sidor hos 35-åringen
som lyfts fram i rapporteringen handlar
om hans rasistiska åsikter. Han beskylls
för att umgås i högerextrema kretsar,
vara nazist och för att ha terroriserat
invandrare.
I Svenska Dagbladet står det den 17
september, under rubriken: Mannen
umgås med nazister, att: Den 35-åring
som polisen i går grep vid Råsunda
har kontakter med nynazister. Texten
fortsätter: – En sådan koppling måste

följas upp ordentligt, skulle det finnas ett
högerextremistiskt motiv till mordet på den
svenska utrikesministern är det förstås oerhört allvarligt, säger en poliskälla. Dagen
efter förtydligar tidningen 35-åringens
nazistiska kopplingar med uppgifter om
att han var bekant med några av Sveriges
mest namnkunniga nazister, att han varit
medlem i VAM och deltagit i minnesstund för Rudolf Hess.
35-åringens nazistsympatier och huliganbråk tas upp i en artikel i Expressen
den 17 september. Enligt uppgift från
en vän gillar han att slå och misshandla
människor, inte minst i samband med
fotbollsbråk. I flera medier framkommer
det att han tillhör Djurgårdens huliganfalang Djurgår’ns Fina Grabbar. Han
kallas ”Kamikaze” eftersom han alltid
gick in först i slagsmålen: Ibland skrek
han innan han gav sig på motståndarlagets supportrar: Heil Hitler! Heil Hitler!
Han påstås vara mycket intresserad av
andra världskriget, att ha en SS-uniform
och Mein Kampf hemma och att samla
på böcker om nazismen.
Han dömdes 17 år gammal för första
gången för att han målat hakkors på en
pizzeria. En anonym man säger i en artikel i Aftonbladet: Han hatade invandrare
och ropade alltid ”jävla svartskallar”
när man mötte honom. Han slog sönder
rutorna och klottrade och målade hakkors
flera gånger på mina föräldrars pizzeria.93
I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet finns emellertid också uppgifter

om att kopplingar till nynazistiska grupperingar saknas, även om dessa uppgifter
är ytterst få jämfört med dem som stärker bilden av 35-åringen som rasistisk
och invandrarfientlig. I båda tidningarna
framträder anonyma vänner som hävdar
att 35-åringen inte uttryckt någon politisk åsikt alls och inte heller poliskällor
kan bekräfta att han varit aktiv inom
högerextremistiska kretsar.94
Bedrägerier och
vidlyftigt leverne
I all den information som medierna
publicerar om 35-åringen framträder
också bilden av en person med dyra
vanor som gärna umgås i finare kretsar.
Men också den av en man utan anställning och inkomster som flera gånger
tidigare dömts för bedrägerier och
stölder.95
Nyheterna i TV4 berättar i ett
längre inslag den 17 september att: I
tidningen Expressen idag beskrivs ett vilt
partyliv med champagne som flödar i
kändiskretsar under sena nätter. Men allt
kring 35-åringen är motsägelsefullt. /…/
Han har aldrig jobbat men ändå strött
pengar omkring sig och tillhört det vackra
folket.
Hans tidigare älskare berättar i Aftonbladet den 17 september att 35-åringen
var kultiverad och att han kunde föra sig
i de rätta kretsarna. Han upplevdes som
mycket sympatisk, en överklassyngling
från Östermalm: Vi kunde prata om det

		
93. Aftonbladet 030918.
94. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 030917 och 030918.
95. Jfr Ekot kl 08.00 030917.
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mesta och han kunde diskutera allt från
tysk lyrik till sport. Hans klädstil var väldigt elegant och han såg ut som en typisk
”brat”. Flera medier berör 35-åringens
samröre med kungahuset. En person
som sägs stå kungahuset nära berättar
att 35-åringen och prinsessan Madeleine
kände till varandra: Det var inte så att de
ringde varandra, men när de väl träffades
ute på krogen så hälsade de på varandra
och tog en drink ihop.96
Men det flotta livet kostade pengar.
Aftonbladet skriver om hans dyra vanor
och att han med falska kontokort
blåste Stockholms innekrogar på deras
notor. Han låtsades enligt artikeln ha
obegränsade ekonomiska tillgångar.
Vad ingen visste var att han tjänade sitt
dagliga bröd på bedrägerier, stölder och
snatterier. Att kontokorten var förfalskade eller stulna.97 Dagen därpå slår
Aftonbladet fast i rubriken: Han tömde
Visa-kort på 100 000. En golfstjärna
uppges har varit offer för 35-åringens
kortbedrägerier.98
I Expressen den 18 september finns
under rubriken Fångad på EL-Giganten
en bild på 35-åringen då han försökte
handla med ett falskt kontokort. Händelsen fångades av affärens övervakningskamera och han dömdes senare
till fängelse för bedrägeri.

		
96.
97.
98.
99.
100.

Aftonbladet 030919.
Aftonbladet 030918.
Aftonbladet 030919.
Expressen 030917.
Nyheterna 030918.
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Kan inte vara mördaren
Men det är inte bara negativa omdömen
som fälls om 35-åringen. Det sammanlagt tredje vanligaste omdömet om
honom handlar om att han inte kan vara
Anna Lindhs mördare och har i analysen
kodats som fördelaktigt eller positivt.
En av hans vänner, Maria 27 år,
uttalar sig i Dagens Nyheter den 21
september. Hon och andra vänner är
övertygade om att han är oskyldig.
Maria säger att: Han har aldrig haft
polisonger, det är inte hans stil. Han har
dessutom svag skäggväxt och kan inte
skaffa sådana polisonger som mannen
på bilden. Till Expressen säger vännerna: Nej, det ser inte alls ut som han.
Varken kläderna eller håret stämmer,
och NK-mannen ser inte ut som honom
/…/. Vännerna tror att polisen tagit fel
man.99 Också i Nyheterna refereras de.
Reportern säger: 35-åringens vänner
känner inte igen honom på bilderna.
Det är inte han säger dom.100
Även 35-åringens släktingar intygar
att han inte liknar NK-mannen. Hans
styvpappa säger till Ekot redan den
17 september att han inte känner igen
honom: Nej, det gör varken hans mamma
eller jag. Vi har talats vid senast idag och
vi kan inte känna igen honom på bilderna.
Reportern frågar vad det är som skiljer.
Styvfadern berättar: Ja det är mycket som
skiljer. När jag såg honom senast, för några
månader sedan, då tyckte jag att han hade

lite mer rondör och den här killen på bilden
är ganska slank. Jag kände inte igen honom
i ansiktet heller. I Expressen samma dag
säger styvpappan: Han är inte speciellt sig
lik. Han brukar inte ha så mycket skägg,
men det var ändå något över mannen på
bilden som liknade honom.
Advokat Leif Silbersky uttalar sig
i fler medier och anlitas som expertkommentator av Nyheterna, och han
uttrycker tveksamheter kring bevisföringen, speciellt efter häktningsförhandlingarna av 35-åringen: Jag tolkar
det så att polis och åklagare är väldigt
illa ute när det gäller bevisföringen. Man
har alltså inte kommit en millimeter
längre än när åklagaren anhöll den här
mannen såsom skäligen misstänkt för
tre dygn sedan. Hade man haft mera så
hade man självfallet lagt fram det. /…/
Jag tycker i dagsläget jag vågar sticka ut
hakan. Ett grundtips det är att den här
mannen sätts på fri fot under nästa vecka
om inget sensationellt inträffar på ett eller
annat plan.101 Två dagar senare säger
han i ett inslag att: Jag skulle vilja säga
att den här mannen (läs 35-åringen)
förmodligen är försatt på fri fot under
de närmaste 48 timmarna.102 Flera
medier uppger den 18 september att
35-åringen genom sin advokat Gunnar
Falk nekar till mordet på Anna Lindh.
Den 24 september släpps 35-åringen,
rentvådd från alla misstanker om att ha
mördat utrikesminister Anna Lindh.
		
101.
102.
103.
104.
105.

Enligt Expressen var det bara några
vittnesuppgifter och vissa oklarheter om
vad han gjorde under morddagen som låg
till grund för gripandet och häktningen.
DNA-analyser visade dock att det inte
var 35-åringens hårstrån som fanns i
mördarens keps.103 Den 25 september
träffar Expressens Magnus Alselind och
Johan T Lindwall 35-åringen på hemlig
ort. Under rubriken ”De skrek: Din jävla
mördare” berättar han, enligt ingressen i
en öppenhjärtlig intervju om Anna Lindh
och skräckdygnen efter gripandet. Han
berättar också för Alselind och Lindwall
om fångenskapen, dag för dag, vilket
publiceras med underrubriken: Läs
35-åringens dagbok från Kronobergshäktet.
Den 26 september skriver 35-åringen
själv i Expressen. Han berättar om sin
upplevelse av att bli oskyldigt misstänkt
och uthängd i medierna. Rubriken
lyder: 35-åringen manar till besinning:
Jag har ätits av gamar. Texten inleds: Jag
är en våldtagen man, en avrättad man.
Jag har blivit ett offer för ett maskineri
som saknar själ och substans. Jag har ätits
av gamar; precis som en stupad antilop
som sörjer för sitt eget liv, harmlöst kvarlämnad på en brinnande savann.
35-åringen kommer även till tals i
etermedierna, bland annat i Ekots lördagsintervju där han berättar om sina
upplevelser av gripandet och om att bli
uthängd i medierna.104 Både Ekot och
Nyheterna sänder delar av intervjun.105

Nyheterna 030919. Jfr också Aftonbladet 030918.
Nyheterna 030921.
Expressen 030925.
030927. Ingår inte i urvalet.
Ekot kl 08.00, 16.45 och Nyheterna 030927.
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Social, glad, trevlig
På en fjärde plats bland de omdömen
som fälls om 35-åringen kommer de
som framhåller att han är social, glad
och trevlig. Han är verbal, karismatisk,
omtyckt, artig och begåvad.
I Svenska Dagbladet den 18 september beskrivs 35-åringen som en
omtyckt kamrat i skolan: På ett skolfoto
från åttonde klass är hans pigga ögon och
busiga leende slående. En tidigare kvinnlig skolkamrat berättar att många tjejer
tyckte att han var söt och ville vara ihop
med honom. Två tidigare klasskamrater
beskriver honom i Dagens Nyheter som
en /.../”schysst kompis” men lite udda.106
Han beskrivs också som intellektuell.
En barndomsvän berättar: Han satt alltid och läste böcker; gick inte i skolan utan
satt på biblioteket. Han är allmänbildad,
välartikulerad. Han läste filosofi, hela
litteraturhistorien.107 En tidigare bekant
säger till Svenska Dagbladet: Han är nog
den intelligentaste person jag har träffat,
nästan lite överintellligent. Läser han en
bok, så sitter vart enda ord i huvudet.108
Han beskrivs vidare som mycket beläst
– hans favoritbok är Främlingen av
Albert Camus – och som en som man
kan diskutera Wittgenstein med.

		
106.
107.
108.
109.
110.

Dagens Nyheter 030918.
Expressen 030917.
Svenska Dagbladet 030918.
Dagens Nyheter 030926.
sweden.se.
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Den kritiserade mediebilden
Massmediernas bevakning av NK-mannen och 35-åringen är omdiskuterad,
inte minst sedan 24-åringen gripits.
Både insändare och debattartiklar kritiserar hur polisen läckt och medierna
rapporterat om intima detaljer, varit
spekulativa och närgångna. På en helsida i Dagens Nyheter låter tidningen
läsarna få komma till tals, dels i insändare, dels i artiklar.109 En del läsare är
positiva till Dagens Nyheters skildring
av misstänkta gärningsmän, andra är
kritiska mot den alltför närgångna rapporteringen: Journalister börjar få stor
makt (insändare DN 27/9). Exempel
på liknande synpunkter är lätta att hitta
också i de andra medierna: Medierna
mobbar 35-åringen – grovt (insändare
Aftonbladet 26/9), Bilderna från NK
är olagliga (debatt Aftonbladet 25/9),
Begränsa meddelarfriheten (Brännpunkt
i SVD 27/9), Friade 35-åringen anklagar media för snaskjournalistik och är
besviken på polisen (Dagens Eko kvart
i fem 27/9) och Namn på nätet sätter
etiken på prov (SVD 25/9).
Inte minst anklagas medierna för
att ha hängt ut 35-åringens vänner och
familj. I några utländska tidningar och
svenska nätsajter har 35-åringens namn
publicerats.110 Vid flera tillfällen får
höga mediechefer kommentera bevak-

ningen. Självkritiken är blygsam. Fyra
mediechefer uttalar sig om hur de anser
att deras medieföretag hanterat bevakningen av 35-åringen.111 Föga oväntat
anser de att de inte gått över gränsen
utom i några enstaka fall. Den massiva
bevakningen försvaras med allmän-intresset, en och annan bildsekvens eller
detaljuppgift omvärderas, men i det
stora och hela är medierna nöjda med
sitt arbete.112
Men att allmänintresset skulle motivera den närgångna och detaljrika rapporteringen som 35-åringen och hans
familj utsattes för ifrågasätts starkt av
bland andra medieforskare. I Dagens
Nyheter den 25 september anser professor Håkan Hvitfelt att en del uppgifter varit påhittade och insinuanta: Att
det finns nyfikenhet och intresse för brottet får medierna inte ta till intäkt för att
vända ut och in på en persons liv. Man
kan aldrig tillfredsställa ett allmänintresse med missvisande uppgifter. Professor
Lennart Weibull säger: Självklart är det
intressant att tala om vilken typ av person
som misstänks för mordet men medierna
går över gränsen när det publiceras bilder
på mammans hus. Även förre pressombudsmannen Per-Arne Jigenius uttalar sig
om mediernas rapportering och menar
att: En del personuppgifter är relevanta om
de knyts till brottet. Andra uppgifter som
sexuell läggning och relation till föräldrarna
har inte med mordet att göra.

Medierna får också svidande kritik
i Svenska Dagbladet. Bland dem som
är kritiska finns advokatsamfundets
sekreterare Anne Ramberg som säger:
Medierna har ägnat sig åt vilda spekulationer i skuldfrågan och förmedlat skvaller och irrelevanta uppgifter. Advokat
Leif Silbersky spär på med: Det är något
fullständigt makalöst. Mig veterligen
har ingen människa blivit så dissekerad
i alla delar som den här personen. Även
chefredaktörerna Martin Jönsson i
Journalisten och Torbjörn von Krogh i
Pressens Tidning är kritiska till utlämnandet av 35-åringen.113
Mot bakgrund av mediernas rapportering om 35-åringen ger polisen den
25 september den gripne 24-åringen
skyddad identitet. En polisman säger
till Aftonbladet att det är för att skydda
honom och hans familj från publicitet.114 Och direkt i anslutning till att
35-åringen släpps ur häktet kommer
också diskussionerna om ett eventuellt
skadestånd. Advokat Per Samuelsson
kommenterar i Rapport den 24 september: Det är självklart att han får
skadestånd för de fem dagar han suttit
frihetsberövad från staten genom justitiekanslern. Det är också självklart att han
får skadestånd från staten för att han blivit uthängd av media, alltså inte skadestånd av media, utan av staten. Han har
också möjlighet att försöka göra sak mot
olika media. Både polisens presstales-

		
111. Eva Hamilton, Sveriges Television, Lena K Samuelsson, Svenska Dagbladet, Jan Wifstrand, Dagens
Nyheter och Otto Sjöberg, Expressen.
112. Se bl a Expressen 030925 och Svenska Dagbladet 030925.
113. Svenska Dagbladet 030925.
114. Aftonbladet 030925.
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Morgontidningar

Kvällstidningar

Ekot

SVT

Nyheterna

är psykiskt labil, störd

27

46

5

8

5

är aggressiv, hotfull

15

35

2

9

3

är kriminellt belastad

11

17

1

6

4

är (sannolikt) Anna Lindhs
mördare

3

20

1

9

4

övriga ofördelaktiga omdömen

3

7

-

-

-

mördade (sannolikt) inte Anna
Lindh

7

7

3

6

2

har själv sökt vård

1

7

1

2

-

är (var) ordentlig, lugn, snäll

3

5

-

1

-

är intelligent

1

3

-

-

-

övriga fördelaktiga omdömen

-

1

-

-

-

Totalt antal omdömen

71

148

13

41

18

Ofördelaktiga omdömen

Fördelaktiga omdömen

Tabell 16. Omdömen om 24-åringen, antal negativa och positiva omdömen.

man Ulf Göranzon och justitiekansler
Göran Lambertz bekräftar att de räknar
med en skadeståndsansökan.
I Expressen avrundas ändå berättelsen om 35-åringens inblandning i
Anna Lindh-mordet på ett om inte
lyckligt, så i alla fall ljust sätt den 25
september. Ingressen inleder med: Den
friade 35-åringen går sakta ner till havet
och drar in ett djupt andetag. – Det här
är som en Ulf Lundell-roman, men det är
precis vad jag behövde. I artikeln berättar han om sin oro för att återvända
till Stockholm och om att han är rädd
och nervös för allas blickar. Men slutet
är förtröstansfullt: En av hans närmaste
vänner kramar om honom. – Vet du en
sak, säger hon. Han skakar på huvudet.
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– I natt sov jag för första gången. Gud,
jag är så lycklig att du är tillbaka. 35åringen svarar med ett leende: – Jag med.

24-åringen
Överåklagare Agneta Blidberg och spaningsledare Leif Jennekvist meddelar
på presskonferensen klockan 13.00 den
24 september att 35-åringen som suttit häktad sedan i fredags inte längre är
misstänkt för mordet på Anna Lindh.
Han har nu släppts. En annan man har
gripits och anhållits på sannolika skäl
misstänkt för mordet på utrikesministern. Mannen, som till en början kallas
för 24-åringen, häktas vid Stockholms
tingsrätt två dagar senare. Under häkt-

Expressen 26 september 2003.

ningsförhandlingarna upphäver chefsrådman Göran Nilsson den sekretess
som tillämpats i brottsutredningen och
beslutet att skydda den misstänktes
identitet upphävs. Nyheterna i TV4
väljer att publicera hans namn, Mijailo
Mijailovic, liksom Dagens Nyheter den
26 september. Aftonbladet, Expressen,
SVT och Dagens Eko avstår för tillfället från namnpublicering.
Omdömen redovisas i antal och inte
i procent då totalsiffrorna i vissa fall
är mycket låga. Observeras bör att den
analyserade period som omfattar mediernas bevakning av 24-åringen endast
sträcker sig över fyra dagar, den 24–27
september 2004, och därför är betyd-

ligt kortare än den period som omfattar
mediernas bevakning av 35-åringen.
Av samtliga omdömen som fälls om
24-åringen kan 17 procent på något
sätt anses vara positiva. 83 procent är
negativa omdömen. Samma procentuella förhållande finns mellan morgonoch kvällstidningarna. I etermedierna
är antalet omdömen avsevärt mycket
lägre än i tidningarna, men även här
är de negativa gott och väl dubbelt så
många som de positiva.
Psykiskt labil med
anpassningsproblem
På den presskonferens som hålls i
samband med att polisen informerar
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om gripandet medger Leif Jennekvist
att 24-åringen sedan tidigare finns i
polisens brottsregister. Redan samma
kväll citerar Rapport och Aktuellt från
sjukjournaler och domstolsprotokoll.
24-åringen har bland annat dömts för
våldsbrott och skyddstillsyn vid ett flertal
tillfällen. Liksom i fallet med 35-åringen
framgår tydligt av mediernas rapportering
att de alla tagit del av de offentliga handlingar där 24-åringens tidigare brottslighet och domar redovisas.
Den vanligaste kategorin av ofördelaktiga omdömen i både morgon- och
kvällspress är att 24-åringen är psykiskt
labil och har anpassningsproblem. –
Det är en yrkeskriminell individ som är
psykiskt instabil och lätt blir våldsam,
konstaterar en polisman i Expressen
den 25 september, dagen efter gripandet. Tidigare klasskamrater och
olika myndighetspersoner vittnar om
utanförskap och psykiska problem.
Tidningen citerar vad 24-åringen själv
uppgivit i en personutredning som
gjordes då han var i tonåren: Han uppger /…/ att han kände sig utanför. Han
hade inga kamrater och var nästan den
enda eleven med invandrarbakgrund i
den skolan. Han uppger att han hade
svårt att anpassa sig efter åren i Jugoslavien.115 Som sexåring skickades den nu
gripne mannen tillsammans med sin
syster till sina morföräldrar i Jugoslavien, bort från familjen i Sverige. Där
bodde de i sju år innan de återvände
till Stockholm. Expressen skickar ned

medarbetare till Belgrad och publicerar den 26 september en intervju med
24-åringens farfar. Reportern berättar:
Mötet är starkt och gripande. Den sista
timmen har mannen framför mig fått
sitt liv vänt upp och ner. Han är förkrossad. Han har haft en drömbild över vem
sonsonen var. Han ska ju ta över gården.
Nu har hans drömmar slagits i spillror.
Aftonbladet åker till Serbien några
dagar senare. Den 27 september publicerar de intervjuer med såväl 24-åringens farmor, farfar som bäste vän. Om
farmodern skriver tidningen: Att 24-åringen är en misstänkt mördare stämmer
inte alls med hennes uppfattning om den
älskade sonsonen. Och barndomsvännen
säger: – Jag såg aldrig några tendenser
till att han inte skulle vara psykisk frisk
och han var aldrig fixerad vid våld.
Den misstänkte 24-åringens återkomst till Sverige beskrivs i medierna
som svår, Expressen skriver: – Jag hade
nästan glömt bort hur man talar svenska.
Jag fick börja i en ”förberedelseklass” innan
jag började sjuan, berättar 24-åringen
/…/. Den jugoslaviska killen stack ut i
sin skolklass.116 Aftonbladet skriver den
25 september: Alla minns en stor kille
som alltid satt för sig själv och som ingen
vågade bråka med. En enstöring som
betedde sig lite märkligt: En del beskriver
honom som konstig, andra använder ord
som annorlunda och knepig.
24-åringen kom också, enligt medierna, tillbaka till svåra hemförhållanden. I familjen förekom alkoholmiss-

		
115. Expressen 030925.
116. Expressen 030925.
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bruk, fysisk och psykisk misshandel.
Vid minst ett tillfälle hade mamman
och systern enligt Expressen lämnat
hemmet och bott på hemlig adress.117
En bekant till familjen säger till tidningen: – 24-åringen älskade sin syster
över allt annat. Han stod inte ut med
hur pappan behandlade henne. En vän
till familjen beskriver pappan som en
man med grava psykiska problem.
Till stor del på grund av detta hade
familjen de senaste tio åren isolerat sig.
Enligt en granne är mamman, dottern
och sonen skygga och tillbakadragna.
En del i 24-åringens sjukdomsbild är,
enligt medierna, fixering vid andra personer. Han dömdes 2001 för olaga hot
och ofredande. Han hade då i flera års
tid trakasserat en ung kvinna och hennes familj: Familjen beskriver 24-åringen
som mycket obehaglig, opålitlig och sjukligt
fixerad vid den unga kvinnan.118
Många aktörer, mestadels vaga eller
anonyma, vittnar också i nyheterna om
24-åringens speciella relation till kändisar och till Anna Lindh i synnerhet.
Redan den 25 september slår Dagens
Nyheter fast på förstasidan att den
misstänkte mannen /…/ är fixerad vid
kända personer.119 Dagen efter skriver
Svenska Dagbladet emellertid att det
troligen inte är den sjukliga fixering vid
kändisar som tros ha utlöst attacken
mot utrikesministern utan att han
		
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Expressen 030926.
Nyheterna kl 18.30 030925.
Dagens Nyheter 030925.
Svenska Dagbladet 030926.
Expressen 030925 och 030926.
Aftonbladet 030926.
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tyckte särskilt illa om Anna Lindh.120
I Expressen säger en av hans bekanta:
– Vi är många som visste att han talade
om att mörda någon. Han såg det som
ett sätt att bli berömd och bli någon.
Under rubriken ”Han hatade Anna
Lindh” skriver tidningen att 24-åringen
har berättat för sina vänner att utrikesministern begått allvarliga misstag.
En poliskälla säger: – I hans förvrängda
värld klickade något snett när han fick
syn på utrikesministern.121
Också Aftonbladet beskriver 24-åringens intresse för kändisar som sjukligt. Enligt tidningen har han under en
rättspsykiatrisk undersökning och till
vänner sagt sig vara beredd att döda: –
Mitt offer ska bli en stark kvinna. Förre
kriminalkommissarien och Palmespanaren Ingemar Krusell säger att mordet
kan ha utlysts av ett väldigt kvinnohat:
– Det övervåld som han har använt sig
av var inte bara för att skada henne eller
döda henne, utan det är besinningslöst.122
Den 27 september bedyrar dock 24-åringens mamma i Expressen: Han visste
inte vem Anna Lindh var. Enligt Maria,
en väninna, är 24-åringen totalt okunnig
om svensk politik och hans mamma sade
då hon kände igen sin son på bilderna
från NK:s övervakningskamera: ”Varför?
Varför just hon? Det kunde ha varit vem
som helst! Gud, varför just Anna Lindh?

Expressen 26 september 2003.

Han visste inte ens vem hon var!”. Artikeln
har rubriken: ”Mördad av en slump”.
I Aftonbladet samma dag inleds däremot en av artiklarna med ingressen:
24-åringen började avsky Anna Lindh
under Kosovokriget 1999. Utrikesministerns stöd för Natos krig gjorde den
häktade mannen rasande. – Han tog åt sig
kraftigt när Lindh sa att det var okej att
bomba Serbien, säger en av 24-åringens
bekanta. Källan bekräftar också att 24åringen var sjukligt fixerad vid kändisar.
Han säger: – Han hade ett mål: att döda
en kändis. Han har snackat om det i flera
år. Han var helt inställd på att döda någon.

Våldsam och hotfull
Den näst vanligaste kategorin av omdömen handlar om 24-åringens våldsbenägenhet. Det framgår i medierna
redan dagen efter gripandet att han
tidigare dömts för att ha knivhuggit
sin far: Den gripne 24-åringen har vuxit
upp under svåra förhållanden. Han har
flera gånger hotat personer i sin närhet
med att han ska döda dem eller deras
anhöriga. När han var 17 år dömdes
han för första gången sedan han attackerat sin far med en kökskniv efter ett gräl,
skriver Dagens Nyheter.123 I Aftonbladet och Expressen finns bilder som
visar brottsplatsen, sticksår på pappans
kropp och en blodig kökskniv.124

		
123. Dagens Nyheter 030926.
124. Aftonbladet 030925 och Expressen 030926.
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Sju år senare sitter 24-åringen anhållen misstänkt för att ha mördat Anna
Lindh. Sedan knivhuggen mot pappan
/…/ har han dömts två gånger för vapenbrott och brott mot knivlagen och slutligen för att ha ofredat och hotat en ung
kvinna och hennes familj.125 Aftonbladet
intervjuar den 25 september Mira, den
unga kvinna som 24-åringen hotade
att döda. Ingressen inleder med: Han
hotade att våldta henne, kidnappa henne
– och döda henne. I två år förföljde den
mordmisstänkte 24-åringen en fem år
yngre kvinna och hennes familj. Kvinnan berättar om telefonhot och hur
24-åringen kunde dyka upp bredvid
henne när hon var ute eller stå nedanför hennes fönster på kvällarna.
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, säger i en intervju i Svenska
Dagbladet den 27 september att
24-åringen borde ha fått någon form
av tvångsvård: Den totala bilden av den
här pojken ger mig ett intryck av rop på
hjälp. Hos en unge som sticker kniven i
sin pappa flera gånger och som blir besatt
av en flicka han knappt känner finns
ganska stor problematik.
Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet
den 26 september, vilka också refereras
i Expressen samma dag, skrevs den
misstänkte 24-åringen fem dagar före
mordet ut från en psykiatrisk klinik
där han vårdats under en tid. Samtliga
medier har också den 25 september
med uppgifter om att 24-åringen själv

		
125. Svenska Dagbladet 030926.
126. Rapport 030925.
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uppsöker psykvård efter mordet, men
blir avvisad. Ända sedan knivhuggen
mot pappan har han mer eller mindre
regelbundet haft kontakt med läkare
och använt psykofarmaka. Enligt
Expressen den 26 september har
24-åringen själv sagt: – Jag är psykiskt
sjuk, jag kan göra vad som helst utan att
hamna i fängelse. Trots att 24-åringen
dömts för ett flertal brott – och att
polisen vid tidigare husrannsakningar
beslagtagit ett flertal vapen – har han
aldrig suttit i fängelse, utan fått skyddstillsyn och blivit remitterad till den
psykiatriska öppenvården.126

Sammanfattning
Kapitlet handlar om misstänkta gärningsmän och framför allt om NKmannen, 35-åringen och 24-åringen.
Polisen går ut med rikslarm 18.43
den 10 september på en knivbeväpnad
man och ett kort signalement lämnas. Signalementet blir utförligare de
följande dagarna. Den 13 september
släpper polisen de maskerade bilderna
på NK-mannen till medierna. Förutom
konkreta detaljer om gärningsmannens
klädsel, frisyr och kroppsbyggnad innehåller rapporteringen spekulationer och
antaganden bland annat om han var
ensam, om mordet var planerat och om
hans psykiska tillstånd. När 35-åringen
och senare 24-åringen kommer in i
bilden minskar antalet spekulationer.

35-åringen grips den 16 september
utanför en restaurang vid Råsundastadion. De följande dagarna publiceras
åtskilligt material om honom både i
tidningarna och i etermedierna. Sammantaget har 634 omdömen getts om
35-åringen, både positiva och negativa.
36 procent av omdömena i både tidningarna och etermedierna är till hans
fördel. Ekot har något större andel
positiva omdömen än övriga medier.
De handlar främst om att han inte är
mördaren och att han är glad och trevlig. Den största delen av omdömena
är dock negativa, ca 64 procent, och
handlar bland annat om avvikelser i
35-åringens personlighet. Han beskrivs
som en dubbelnatur, våldsbrottsling,
nazist och kriminell.
35-åringen släpps den 24 september
och 24-åringen träder in på mediernas
arena. Sammanlagt avges 291 omdömen om honom, både positiva och
negativa. Drygt hälften av dessa finns
i kvällstidningarna. 17 procent kan

anses vara till 24-åringens fördel och
resterande 83 procent till hans nackdel.
Bland de fördelaktiga omdömena kan
nämnas att han förmodligen inte mördade Anna Lindh och att han själv sökt
vård. Bland de ofördelaktiga att han är
psykiskt labil, aggressiv, kriminell och
att han troligen mördade Anna Lindh.
Omdömena om 35-åringen är fler
än dubbelt så många som dem om
24-åringen. Det finns flera orsaker till
detta. Den främsta är att medierna i sju
dagar intensivt bevakade och beskrev
35-åringen, från det han greps till dess
han släpptes ur häktet. Analysperioden i denna undersökning omfattar
dock bara de fyra första dagarna av
24-åringens inträde på scenen, från det
han anhölls till dess han häktades. En
uträkning visar emellertid att antalet
omdömen per bevakningsdag är 91
för 35-åringen mot 73 för 24-åringen.
Mätt på detta enkla sätt utsattes
35-åringen för den hårdaste granskningen av de båda.
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Mediernas illustrationer

Det är inte bara hur mycket som skrivs,
vilka rubriker som används, artiklarnas
placering eller innehållet i ingresser och
brödtexter som är betydelsefullt för om
människor uppmärksammar nyhetstexter eller inte. Det beror också i hög
grad på vilka bilder som publiceras.
Det handlar om bildernas storlek och
utrymme, innehåll, de budskap de förmedlar och var de är placerade.
Bilderna i dagstidningarna spelade
under lång tid en underordnad roll på
tidningsredaktionerna i förhållande
till det skrivna materialet. Visserligen
förväntades de fånga läsarens intresse
men ansågs vara ett kompliment till
texten. Denna situation har emellertid förändrats. Redaktionerna är idag
mycket medvetna om bildens betydelse,
vilket inte minst dagstidningarnas
layoutmässiga omläggningar under de
senaste åren vittnar om. Nyhetsbilderna
har fått ett egenvärde och fyller inte
bara ut texterna och lättar upp nyhetssidorna, utan tillför nya dimensioner.
De fokuserar på unika drag i skeendet
		
127. Hvitfelt 1986, Nordström 1986.
128. Corner 1995.
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och lockar till läsning. Det vanligaste
är att bilderna väljs efter nyheten. Men
ibland är det bilderna som bär nyheten,
det vill säga att artiklarna inte skulle
publiceras utan bilderna. Nyhetsvärderingen utgår här från själva bilderna
och de är således härvidlag de viktigaste, inte texterna.127
Nyhetsbilden har ett flertal olika
funktioner. Den första är att den till
synes dokumenterar verkligheten,
bilden uppfattas som ett bevis på att
något har hänt, att något är verkligt,
att detta något existerar och att det ser
ut som bilden påstår. Denna funktion
bidrar till uppfattningen om bildjournalistiken som neutralt övervakande
och objektivt rapporterande.128 En
annan funktion bilden har är att illustrera texten. Bilden fyller ut texten. I
bilden ska läsaren också kunna känna
igen och identifiera de personer som
texten handlar om. Men bilden ska
också väcka uppmärksamhet, den ska
väcka intresse för nyheten. Undersökningar visar att tidningsläsare i första

hand läser rubriker, ingresser och tittar
på bilderna.129
Bilder kan också ha en informativ
funktion genom att tillföra uppgifter
som texten inte ger. Men de har även
andra viktiga funktioner. Nyhetsbilden kan symbolisera en företeelse. Till
exempel kan bilden av ett mörkt moln
associera till miljöförstörelse. Den kan
skildra en händelse på ett annat sätt
än vad själva nyhetstexten gör, bilden
kan göras mer dramatisk. Bilder och
andra illustrationer är således viktiga
beståndsdelar i den rekonstruktion av
en händelse som läsaren gör och hans
uppfattning och bedömning av det
som behandlas. Vissa nyhetsbilder får
dessutom jämfört med nyhetstexter en
större opinionsmässig och symbolisk
betydelse. Som exempel kan nämnas
bilderna från Vietnamkriget och fd
Jugoslavien.
Det måste dock framhållas att
en nyhetsbild av verkligheten och
verkligheten själv inte är detsamma.
Nyhetsbilden är ett utsnitt eller fragment ur verkligheten. Den saknar ljud,
smak och lukt. Nyhetsbilden visar ofta
utsnittet av verkligheten i svart-vitt
medan själva verkligheten utspelar sig
i färg. Verkligheten är ett skeende som
pågår både före och efter det att bilden
tagits. Verkligheten fortsätter framför,
bakom och från sidorna om utsnittet.
Detta ser inte den som betraktar bilden. Det är fotografen som bestämmer
vilket utsnitt ur verkligheten som ska

publiceras. Det är han eller hon som
valt ögonblick och den fotografiska teknik som används.
Kameran återger allt som placeras
framför den medan betraktarens hjärna
endast registrerar det som hon eller han
tycker är det mest väsentliga i bilden.
Människor uppfattar inte alltid samma
sak när de tittar på ett fotografi. Vårt
seende och våra tolkningar är resultatet av
de erfarenheter, den bakgrund, personlighet, kön, kunskap, intressen, intentioner
och förväntningar som vi har.
Ett särdrag som den fotografiska
bilden har i förhållande till andra bildtekniker är dess förmåga att ”frysa” ett
ögonblick från en handling, ett uttryck
eller en sinnesrörelse. Fotografiet är ett
fruset utsnitt som fixerar något som
normalt skulle ha uppfattats som en del
av en process. Denna ögonblicksbild
abstraheras från verklig tid och kan granskas, begrundas och återvändas till, gång
på gång.130 Verkligheten förekommer bara
en gång men en sekvens i tv eller en bild
i en tidning kan visas och publiceras ett
flertal gånger. De präntas in såväl i det
medvetna som i det omedvetna.
Nyhetsbilden i en dagstidning uppträder sällan utan någon text. Den är
ofta omgiven av rubrik, brödtext och
bildtext, vilket är betydelsefullt för hur
den kan tolkas. Men det är inte bara
den enskilda artikeln med bild och
bildtext som spelar in för hur vi tolkar
artikeln utan också hela tidningssidan.
Layouten styr läsarens uppmärksam-

		
129. Jarlbro 1989.
130. Wartofsky 1993.

mediernas illustrationer

| 101

het och vissa artiklar ges större vikt än
andra. Man talar om iscensättning av
tidningssidan. Tidningssidan jämförs
med en teaterscen. På ”tidningsscenen”
bearbetas och levandegörs nyheter i
form av rubriker, ingresser, bildtexter
och bilder. Gert Z Nordström menar att
nyhetens utformning som drama, pjäs
eller såpa är ett viktigt led i tidningens
marknadsföring.131 Nyheten är således
en vara som bjuds ut på en marknad till
försäljning. Det gäller att den framställs
och utformas på ett tilltalande sätt.
Alla bilder i de granskade tidningarna som har anknytning till polisarbetet och misstänkta gärningsmän har
analyserats med avseende på bildtyp,
bildmotiv och vilka personer som finns
på bilderna.132 Även bildmaterialet
i Aktuellt, Rapport och Nyheterna
har analyserats, dels med avseende på
innehållet i olika bildscener, dels med
avseende på vilka personer som förekommer i bildscenerna.

Bilder i tidningarna
Sammanlagt har 1 311 bilder granskats
i tidningarna varav fyra femtedelar i
kvällspressen och en femtedel i morgontidningarna. Flest bilder förekommer i Expressen och Aftonbladet med
594 respektive 455 bilder vardera.
Betydligt färre bilder finns i morgontidningarna där Svenska Dagbladet har
136 och Dagens Nyheter 126 bilder.

Attentatet och följderna av det var
mycket bildmässiga. Medierna var
naturligtvis på grund av brottets karaktär och offer mycket aktiva redan från
början. Både journalister och fotografer
hann till varuhuset NK innan Anna
Lindh fördes därifrån, de fanns på plats
vid presskonferenser, häktningsförhandlingar och intervjuer. Och man fotograferade i stor omfattning. Man kan säga
att vissa bilder i samband med polisens
arbete och eventuella gärningsmän
”ägde nyheten”.
Den definitivt vanligaste typen av
bilder som ingår i undersökningen är
således fotografiska bilder. Dessa kan
dokumentera att något har inträffat,
beskriva miljöer och förmedla känslor
och stämningar. Men även visa hur en
person ser ut. Sammantaget består både
morgon- och kvällstidningar av en lika
stor andel fotografier. 88 procent av
samtliga bilder som publiceras är foton.
Svenska Dagbladets och Aftonbladets

Bildtyp:
foto

Morgontidningar

Kvällstidningar

88

88

grafik

9

11

teckning

3

1

Summa

100

100

Totalt antal bilder

262

1 049

Tabell 17. Olika bildtyper (format) i tidningarna,
andel av antal bilder i procent.

		
131. Nordström 2000.
132. Med bilder menas i denna rapport all form för visuell, bildlik information dvs fotografiska bilder, teckningar, kartor, skisser, tabellframställningar och grafik.
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bildutrymmen innehåller störst andel
fotografiska bilder, 91 respektive
90 procent. Lägst andel har Dagens
Nyheter med 84 procent.
En del av de fotografiska bilderna
är ”anonymiserade”. Ansiktet kan vara
maskerat, personen vänder ryggen mot
kameran, håller handen för ansiktet
etc. Skälen till anonymisering kan
naturligtvis vara att personerna inte
vill ge sig tillkänna eller att tidningen
inte vill avslöja deras identitet. Men det
kan också handla om att de maskerade
bilderna ger en ökad dramatisk effekt
till artikeln. Ur informationssynpunkt
torde de knappast tillföra något nytt,
om ens någonting alls.

Kvällstidningarna har flest ”anonymiserade bilder”. 13 respektive 9 procent av
Expressens och Aftonbladets fotografiska
bilder är på något sätt maskerade. De
vanligaste personerna, där identiteten
döljs, är misstänkta gärningsmän. På
några bilder kamoufleras även så kallade
vänner, före detta älskare, flickvänner
och brottsoffer. Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheter har en mindre andel av
dessa ”anonymiserade bilder”, närmare
bestämt 3 respektive 6 procent.
Samtliga tidningar använder sig av
grafiska illustrationer. Grafiken kan på
ett annat sätt än de fotografiska bilderna
förklara en händelse. Mest vanliga är
grafiska illustrationer i Expressen och

Dagens Nyheter 13 januari 2004.
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Dagens Nyheter 18 september 2003.

Dagens Nyheter där de utgör 13 respektive 12 procent. Aftonbladet och Svenska
Dagbladets bilder innehåller omkring 8
procent grafik. Grafiken i samtliga undersökta tidningar används bland annat
för att återge hur mordet gick till, hur
gärningsmannen kan ha flytt, hur olika
analyser av bevisföremål utförs.
I en stor del av bilderna som publiceras i tidningarna förekommer personer. Mediernas rapportering av polisens
arbete med mordet på Anna Lindh och
misstänkta gärningsmän handlar till
stor del om människor. Dessa står
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i centrum för rapporteringen och följaktligen också i mediernas bilder.
De två vanligaste bildmotiven i de
granskade tidningarna är enligt tabell 18
inte helt oväntat poliser och misstänkta
gärningsmän. Morgontidningarna prioriterar bilder på poliser och kvällstidningarna bilder på misstänkta gärningsmän.
Mellan 35 och 38 procent av det totala
bildmaterialet har antingen poliser eller
misstänkta gärningsmän som motiv. Bilderna på poliser består dels av enskilda
namngivna poliser, dels av poliser som
utför polisarbete. Det rör sig bland annat

Bildmotiv:

Morgontidningar

Bildmotiv:

Kvällstidningar

poliser

22

misstänkta gärningsmän

20

misstänkta gärningsmän

16

poliser

15

politiker

9

allmänhet

8

advokater

8

miljöbilder

8

miljöbilder

6

faksimil

7

brottsrelaterade föremål

4

politiker

6

allmänhet

4

advokater

5

karta/flyktväg

3

brottsrelaterade föremål

5

åklagare

3

experter

4

experter

3

vän/anhörig

3

livvakter

2

karta/flyktväg

2

brottsplats

2

vittnen

2

mediepersoner

2

åklagare

2

DNA-grafik

2

mediepersoner

2

övriga bildmotiv

11

övriga bildmotiv
Summa
Totalt antal bilder

13
99
262

Summa
Totalt antal bilder

100
1 049

Tabell 18. Olika bildmotiv, andel av antal bilder i procent.

om bilder från presskonferenser, intervjuer, brottsplatsen på NK, på poliser
som gör avspärrningar och poliser som
bär ut material från undersökta lägenheter. Misstänkta gärningsmän handlar
främst om bilder på NK-mannen och
35-åringen och när det gäller kvällstidningarna också på 24-åringen. På tredje
plats bland morgontidningarna och på
sjätte plats bland kvällstidningarna återfinns bilder på politiker.

Några av dessa bilder går inte att
undgå att kommentera. Det är bilderna
på Anna Lindh där hon svårt knivskuren bärs ut på en bår.133 Bilderna togs
av frilansfotografen Stefan Söderström
som sedan sålde dem till Expressen.
De publicerades i Expressen, GT och
Kvällsposten och fanns på löpsedlar och
förstasidor. En av bilderna utsågs senare
till både Årets Bild och Årets Nyhetsbild. Anna Lindhs make, Bo Holmberg,

		
133. Expressens publicering av bilderna fälldes av Pressens Opinionsnämnd (PON). PON ansåg att publiceringen blev iögonenfallande omfattande och alltför närgången i redigeringen.
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Expressen 21 september 2003.

säger i en intervju i Göteborgs-Posten
några månader senare att publiceringen
av bilderna är djupt kränkande.134
Kvällstidningarnas tredje vanligaste
bildmotiv visar vanliga människor. Det
är framför allt Expressen som står för
dessa bilder. Tidningen låter allmänheten komma till tals. Vanliga människor
ställer bland annat frågor om polisens
arbete och uttalar sig om bilderna på
NK-mannen. Allmänheten får även
komma till tals i morgontidningarna
men i något mindre omfattning.
Andra vanliga motiv i tidningarna
är miljöbilder och bilder på advokater.
Exempel på miljöbilder är gatubilder,
bilder på fastigheter och bilar.
		
134. Göteborgs-Posten 031221.
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Bland bildmotivet advokater finns
de båda försvarsadvokaterna. Men
även andra advokater förekommer.
De uttalar sig bland annat om polisens
bevis och utsikterna att mordet klaras
upp och fotografierna är närmast att
betrakta som identifikationsfoton.

Vilka personer?
I tabell 19 visas de enskilda och
namngivna personer som förekommer
flest gånger på bild i de undersökta
tidningarna.
Inte oväntat finns NK-mannen,
35-åringen och Leif Jennekvist bland
dessa. Knappt en femtedel av samtliga

Personer i bild

Morgon
tidningar

Personer i bild

Kvällstidningar

NK-mannen,
misstänkt gärningsman

18

NK-mannen,
misstänkt gärningsman

19

Leif Jennekvist,
länskriminalchef

10

35-åringen,
misstänkt gärningsman

15

35-åringen,
misstänkt gärningsman

8

Leif Jennekvist,
länskriminalchef

7

Gunnar Falk, advokat

6

24-åringen,
misstänkt gärningsman

5

Agneta Blidberg, chefsåklagare

6

Agneta Blidberg, chefsåklagare

4

Carin Götblad, länspolismästare

4

Gunnar Falk, advokat

4

Peter Althin, advokat

4

Peter Althin, advokat

4

Göran Persson, statsminister

3

Carin Götblad, länspolismästare

3

Stina Wessling,
polisens presstalesman

3

Tabell 19. Vanligaste personer på bild, andel av antal enskilda namngivna personer på bild i procent.

bilder på enskilda personer kommer
från NK:s övervakningskameror och
visar NK-mannen från olika vinklar;
bakifrån, framifrån, från sidan. De
maskerade bilderna på NK-mannen
publiceras i de båda kvällstidningarna
lördagen den 13 september 2003. Tidningarna har dock maskerat bilderna
olika. Expressen har förutom ansiktet
även täckt över logotypen på tröjan
vilket inte Aftonbladet har gjort. Dagen
därpå släpper polisen de omaskerade
bilderna och dessa kommer av naturliga
skäl att bli framträdande i medierna
under de kommande dagarna. Bilderna
på NK-mannen visas om och om igen i
samtliga tidningar.
Spaningsledaren Leif Jennekvist är
den näst vanligaste personen på bild
i morgontidningarna och den tredje
vanligaste i kvällstidningarna. Han
intervjuas både enskilt och uttalar sig

på presskonferenser tillsammans med
andra från spaningsledningen och åklagarmyndigheten.
Kvällstidningarnas näst vanligaste
person på bild är 35-åringen. I morgontidningarna hamnar han på en
tredje plats. 18 procent av Expressens samtliga bilder på personer visar
35-åringen mot Aftonbladets 10 procent. Flera av bilderna är av mer privat
karaktär. Dels förekommer han ensam,
dels tillsammans med sin mamma och
vänner. Samtliga bilder är maskerade
eller på något sätt anonymiserade.
Dessa har ursprungligen oftast bara
en identifierande funktion – även om
vi inte kan se hur han ser ut på grund
av anonymiseringen. Men 35-åringen
förekommer också i dramatiska och
actionbetonade bilder. Och det är när
han grips av polisen utanför en pub vid
Råsundastadion. Expressen är den enda
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Vice överklagare Agneta Blidberg vid presskonferens den 24 september med anledning av att
35-åringen har släppts och en ny man har gripits. FOTO: Bjorn Larsson Ask/Scanpix.

tidningen som befinner sig på plats.
Dagen därpå ägnar tidningen förstasidan och tre uppslag åt gripandet. Även
påföljande dag publiceras några av bilderna från gripandet.
Åklagarmyndigheten är representerad genom Agneta Blidberg. Hon
är femte vanligaste person i bild i
både morgon- och kvällstidningarna.
Hon förekommer ett flertal gånger i
samband med presskonferenser. Både
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har den 25 september bilder på
Agneta Blidberg. Det är dagen efter
presskonferensen då hon meddelade
att 35-åringen försatts på fri fot och att
en annan man på sannolika skäl anhål-

lits för mordet på Anna Lindh. Agneta
Blidberg syns på nära håll. Hon är
ensam, dominerar bilden och är fotograferad snett underifrån.
Pressuppbåden vid häktningsförhandlingarna av dels 35-åringen, dels
24-åringen är omfattande. Journalister
och fotografer flockas efteråt kring
de båda försvarsadvokaterna Gunnar
Falk och Peter Althin. Dessa svarar på
frågor och uttalar sig naturligtvis om
sina klienters situation och om bevisbördan. Både Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet publicerar bilder på
detta. Advokaterna finns i centrum av
bilderna.135 De kan liknas vid solkroppar eller stjärnor. Runt omkring finns

		
135. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 030920 och 030927.
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Försvarsadvokaten Peter Althin svarar på frågor efter häktningsförhandlingar mot
24-åringen vid Stockholms tingsrätt den 26 september 2003. FOTO: Ola Torkelsson/Scanpix.

pressuppbådet med sina mikrofoner,
vilka strålar in mot centrum, mot advokaterna.
I kvällstidningarna är 24-åringen
den fjärde vanligaste personen i bild.
Båda tidningarna publicerar maskerade
bilder på honom den 25 september.
Det är i huvudsak två fotografier som
återkommer, det ena är sannolikt ett
passfoto, det andra ett skolfoto. Båda
tidningarna publicerar dessutom teckningar från häktningsförhandlingarna,
där den utpekade 24-åringen sitter med
en gul filt över huvudet. Jämfört med
35-åringen förekommer 24-åringen
betydligt mer sällan på bild. En anledning är naturligtvis att 24-åringen före-

kommer i det analyserade materialet
under färre dagar. En annan att offentliga uppgifter om 24-åringen sekretessbelades av integritetsskäl.
En viktig anledning till att de ovan
redovisade personerna är de vanligaste
på bild är naturligtvis att de också är
de som oftast förekommer i rapporteringen som helhet, även som aktörer i
artiklarnas och inslagens texter.136 De är
också personer som på ett centralt sätt
är indragna i händelserna kring mordet
på Anna Lindh och polisarbetet kring
detta. De är dock inte med nödvändighet de enda centrala personerna i händelseförloppet, men de som i medierna
framträder som sådana.

		
136. Se avsnitt om aktörer.
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Bildscener och
personer i Aktuellt,
Rapport och Nyheterna
Bilder och illustrationer i tv är väsentliga
för den bild av verkligheten som förmedlas. Bilderna i tv:s nyhetsinslag består av
ett antal sammanförda illustrationer – det
kan vara rörliga bilder, stillbilder eller grafik – som tillsammans utgör en berättelse.
Berättelsen är i sin tur ofta uppbyggd av
ett antal olika bildscener, dvs avgränsade
miljöer eller sammanhang.

Den rörliga bildsekvensen skildrar
ett i tid utdraget förlopp till skillnad
från stillbilden som fångar ett ögonblick. Det största problemet med att
göra en kvantitativ analys av rörliga
bilder är att bryta ned bildsekvenserna
till hanterbara analysenheter.137
I denna rapport har nyhetsprogrammen i Aktuellt, Rapport och Nyheterna
analyserats dels med avseende på innehållet i olika bildscener, dels med avseende på vilka personer som förekommer i de olika bildscenerna.138

Bildscener:

Aktuellt

Bildscener:

Rapport

Bildscener:

Nyheterna

intervjuscen

33

intervjuscen

24

intervjuscen

31

presskonferens

7

presskonferens

10

brottsplats/NK

9

polisarbete

6

brottsplats/NK

8

presskonferens

8

brottsplats/NK

6

polisarbete

8

gatumiljöer

7
6

gatumiljöer

6

gatumiljöer

8

misstänkt gärningsman

DNA/labbilder

5

häktet/polishus

6

rättssal

4
5

häktet/polishus

3

Anna Lindh

4

faksimil/utredning

NK-mannen

3

blomsterhavet

4

NK-mannen

4

blomsterhavet

3

DNA/labbilder

4

DNA/labbilder

3

Anna Lindh

3

studiointervju

3

bevisföremål

3

häktet/polishus

3
17

övriga bildscener

26

övriga bildscener

Summa

101

Summa

100

övriga bildscener

Antal bildscener

229

Summa

100

Antal bildscener

315

Antal bildscener

408

21

Tabell 20. Vanligaste bildscener i tv, andel av antal bildscener i procent.

		
137. Ghersetti och Hvitfelt 2000.
138. Med bildscen avses i denna studie bilder som tillsammans skildrar en avgränsad miljö eller ett avgränsat
sammanhang. Flera olika bildmotiv kan förekomma i en och samma bildscen. Sammanhanget eller den
miljö bildmotiven har gemensamt avgränsar en bildscen från en annan.
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Poliser med beslagtaget bevismaterial. Nyheterna 15 september 2003. FOTO: TV4.

Att intervjua personer är den vanligaste journalistiska arbetsmetoden. Av
den anledningen är det inte anmärkningsvärt att den mest förekommande
bildscenen i samtliga analyserade
nyhetsprogram är intervjuscenen.
Ungefär en tredjedel av samtliga
undersökta etermediers bildscener visar
personer som intervjuas. Rapport har
en någon lägre andel intervjuscener än
Aktuellt och Nyheterna. De intervjuade
personerna står i centrum och utgör
bildscenernas innehåll. Det handlar
här bland annat om intervjuer med
spaningsledningen, olika talesmän för
polismyndigheten och andra poliser.
Åklagare, försvarsadvokater och olika

experter uttalar sig också och förekommer i bildscenerna. Andra bildscener
är från presskonferenser. Spaningsledningen håller inledningsvis dagliga
presskonferenser och medierna rapporterar naturligtvis från dessa. Efter
knappt en vecka ställs de in och ges
därefter endast när polisen vill meddela
medierna något. Presskonferenserna är
ur fotografiskt perspektiv ganska förutbestämda framföranden. En eller flera
aktörer vid ett podium som vänder sig
till en mindre eller större publik. Man
vet att något kommer att sägas, dock
inte alltid vad.
Brottsplatsscener är en annan typ av
bildscen. Varuhuset NK filmas dels från
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Leif Jennekvist. Nyheterna 15 september 2003. FOTO: TV4.

utsidan, dels från det våningsplan och
den butik där attentatet skedde. Vidare
visas rulltrappan som både Anna Lindh
och gärningsmannen använde. Polisarbetet skildras i bild. Det handlar om
poliser som spärrar av brottsplatsen, som
förhör vittnen. Poliser som letar efter
bevisföremål och som väntar på tips från
allmänheten utanför NK.
Bilder som visar gatumiljöer är tämligen vanliga. Det är folkvimmel, människor som läser löpsedlar, bläddrar i tidningar, promenerar. Denna typ av bilder
används ofta i tv som så kallade pluggar,
det vill säga att de fungerar som en skarv
mellan två andra bildscener samtidigt
som de utgör en relativt anonym bakgrund till reporterns speakertext.
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Nyheterna har som femte bildscen
misstänkta gärningsmän. Det är främst
bilder från gripandet av 35-åringen. Gripandet visas vid ett flertal inslag. Det är
emellertid inte bara vilka slags bildscener
som visas som är av intresse utan också
vilka namngivna personer som förekommer mest i tv:s nyhetsprogram.
Flera av de vanligaste förekommande personer på bild i tidningarna
återfinns även bland de vanligaste i tv:s
bildscener (tabell 21). Leif Jennekvist
och NK-mannen är de vanligaste
enskilda personerna i SVT:s bildscener.
I Nyheterna förekommer Jennekvist
något mer än Carin Götblad.

Personer i bild

SVT

Personer i bild

Nyheterna

Leif Jennekvist,
länskriminalchef

7

Leif Jennekvist, länskriminalchef

10

NK-mannen,
misstänkt gärningsman

7

Carin Götblad, länspolismästare

8

Agneta Blidberg, chefsåklagare

6

35-åringen,
misstänkt gärningsman

7

Per E Samuelsson, advokat

4

NK-mannen,
misstänkt gärningsman

7

Carin Götblad, länspolismästare

4

Stina Wessling,
polisens presstalesman

4

Göran Persson, statsminster

3

Agneta Blidberg, chefsåklagare

4

35-åringen,
misstänkt gärningsman

3

Leif Silbersky, advokat

4

Gunnar Falk, advokat

3

Peter Althin, advokat

4

Peter Althin, advokat

2

Gunnar Falk, advokat

4

Göran Nilsson, chefsåklagare

2

Göran Persson, statsminister

3

Tabell 21. Vanligaste enskilda personer i tv:s bildscener, andel av enskilda namngivna personer på bild
i procent.

Häktesförhandling. Aktuellt 26 september 2003. FOTO: SVT.
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Sammanfattning
Undersökningen av tidningsmaterialet
omfattar 1 311 bilder och illustrationer.
Flest bilder har de båda kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet. Minst
antal bilder har Dagens Nyheter. Bland
de olika bildtyper som utkristalliserats
intar de fotografiska bilderna en särställning. De utgör 88 procent av samtliga bilder i både morgon- och kvällstidningar. De dokumenterar att något
har hänt, beskriver miljöer och förmedlar känslor och stämningar. De förekommer också som identifikationsbilder, det vill säga visar hur en person ser
ut. På en del av de fotografiska bilderna
har personer ”anonymiserats”. Ansikten
har maskerats. De som anonymiserats
är misstänkta gärningsmän och personer i deras omgivning, främst anhöriga,
så kallade vänner, före detta älskare,
flickvänner och brottsoffer. Flest av
dessa bilder finns hos kvällstidningarna
där Expressen intar tätpositionen med
13 procent följt av Aftonbladet med
9 procent. Svenska Dagbladet har den
lägsta andelen ”anonymiserade” bilder
med 3 procent.
De vanligaste bildmotiven sammantaget är bilder på poliser och misstänkta gärningsmän. Kvällstidningarna
har som favoriter bilder på misstänkta
gärningsmän och morgontidningarna
bilder på poliser. Bland misstänkta
gärningsmän är det NK-mannen, 35-åringen och 24-åringen som förekommer på bild. Bland poliser är det både
bilder på enskilda namngivna poliser
och på poliser i en arbetssituation.
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Andra bildmotiv är bilder på politiker.
Det handlar om flera olika enskilda
politiker. Den som främst framträder
på bild är statsminister Göran Persson.
De flesta av dessa bilder är lätta att
få tag på. Omdebatterade blev bilderna
som publicerades i Expressen på Anna
Lindh där hon ligger på en bår. Bilderna fick mycket stort genomslag på
grund av att de är sensationella och
dramatiska. Allmänheten får komma
till tals och förekommer i bild i framför allt kvällspressen och då särskilt i
Expressen. Ytterligare bildmotiv är
miljöbilder och bilder på advokater.
Journalister intervjuar och den i
särklass mest förekommande bildscenen i samtliga nyhetsprogram är därför
intervjuscenen. Drygt en tredjedel av
samtliga analyserade bildscener utgörs
av intervjuer. En del av dessa görs i
samband med de olika presskonferenserna som polisen håller. Bildscenen
presskonferenser kommer på en andra
plats i SVT:s nyhetsprogram och på en
tredje plats i Nyheterna. Andra vanliga
bildscener är från brottsplatsen på NK
och på gatumiljöer. Nyheterna visar
också i flera inslag bilder på gripandet
av 35-åringen.
Det är i det närmaste samma vanligaste personer som förekommer på
bild i de undersökta tidningarna och i
tv:s bildscener. Några skillnader finns
och det gäller först och främst rangordningen av personerna. Tidningarna har
på första plats bilder på NK-mannen
medan SVT på en delad förstaplats
visar bildscener på Leif Jennekvist och

NK-mannen. En förstaplats får Leif
Jennekvist också i Nyheterna. Andra
personer som framträder i både tidningarna och i tv:s bildscener är bland
annat 35-åringen, de båda försvarsadvokaterna, chefsåklagare Agneta Blidberg och polismästare Carin Götblad.
Den senare är den andra vanligaste
person i bild i Nyheterna.
För det andra förekommer några
personer i nyhetsprogrammens bildscener som inte hör till de vanligaste

i tidningarna. Det är de båda expertkommentatorerna advokat Per E
Samuelsson och advokat Leif Silbersky.
Per E Samuelsson kommenterar polisens arbete och bevisbörda i SVT och
Leif Silbersky i Nyheterna. Vidare förekommer polisens presstalesman Stina
Wessling i morgontidningarna och i
Nyheterna. Varken nyhetsprogrammen
eller morgontidningarna har 24-åringen
som en av de vanligare personerna. Det
har däremot kvällstidningarna.
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Faktiska tilldragelser
och gissningar

Nyheter gör anspråk på att vara sanna
berättelser om verkligheten. De hittar inte på utan berättar om faktiska
tilldragelser på ett sanningsenligt sätt.
Detta är grundläggande inom nyhetsideologin. Utan koppling till verkligheten blir journalistiken meningslös
och utan sanningsidealet saknar den
trovärdighet. Detta förutsätter i sin tur
att journalistiken ska vara falsifierbar,
det vill säga att de fakta som nyheterna
förmedlar ska kunna gå att kontrollera.
Ett centralt mått på sanning i journalistiken är saklighet. Saklighet kan i
sin tur definieras på olika sätt men har i
grunden att göra med hur nära verkligheten nyheternas berättelse ligger, eller
med andra ord hur hållbar nyhetsberättelsen är i förhållande till verkligheten.
När rapporteringen innehåller eller
implicerar falska eller osäkra påståenden
brister hållbarheten. Uppgifter som
direkt eller indirekt medför att läsare,
lyssnare och tittare får – eller riskerar att
få – en missvisande bild av verkligheten
innehåller därför inslag av osaklighet.
		
139. Jämför Hvitfelt 1989.
140. Jämför Ghersetti 2000.
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Osaklighet i journalistiska nyhetstexter kan mätas på olika sätt. Ett uppenbart mått är förekomst av falska uppgifter och påståenden. Dessa kan dock
vara svåra att belägga då det förutsätter
att den information som lämnas faktiskt
går att verifiera, det vill säga att nyhetsinnehållet går att jämföra med från
medierna oberoende rekonstruktioner
av verkligheten. I förlängningen innebär
detta att faktiska uppgifter som tid, plats
och olika typer av statistik är lättare att
kontrollera utifrån kravet på saklighet
medan till exempel värderande och tolkande utsagor är svårare att belägga.
Ett annat mått på osaklighet är
förekomst av dramaturgiska grepp
som förenkling, tillspetsning och
hårdvinkling, dramatisering samt överbetoning av sensationella inslag.139 All
nyhetsjournalistik kräver emellertid
dramaturgisk bearbetning, liksom alla
former för berättelser, för att överhuvudtaget fånga och behålla publikens
intresse.140 Frågan är därför när den
dramaturgiska bearbetningen av verk-

ligheten överskrider gränsen för saklig
återgivning av densamma. Här finns
en inbyggd konflikt som olika medier
löser på olika sätt, beroende på varje
mediums publik, ställning på marknaden, attribut och logik. I ena änden av
skalan befinner sig delar av veckopressen, kvällstidningarna och tabloid-tv där
vinklingar och överdrifter drivits så långt
att saklighetsaspekterna närmast blivit
irrelevanta. I den motsatta änden hittar
man special- och fackpressens texter av
närmast vetenskaplig karaktär. Denna
typ av osaklighet kan mätas på två olika
sätt. För det första genom jämförelser
mellan mediernas innehåll och av medierna oberoende rekonstruktioner av
verkligheten, i den mån dessa finns att
tillgå. För det andra genom jämförelser
mellan olika medier. Det perspektivet
på saklighet berörs på flera ställen i
denna studie och sammanfattas i slutkapitlet.
Ett tredje mått på osaklighet är
förekomst av spekulationer och ett
fjärde förekomst av anonyma och vaga
aktörer. Spekulationer, det vill säga mer
eller mindre fantasifulla gissningar och
tolkningar, tillför nyhetstexten ett mått
av osäkerhet då uppgifterna som lämnas
i någon mån saknar förankring i faktiska
händelser och förhållanden, eller åtminstone kan förefalla att göra så. På samma
sätt förlorar nyheterna i trovärdighet när
de innehåller uppgifter från vaga och
anonyma aktörer, det vill säga källor
som inte går att kontrollera. När källan
inte kan identifieras kan det heller inte
uteslutas att de uppgifter han eller hon
lämnar är rena påhitt, antingen något

källan själv fabulerat ihop eller något
journalisten tillskriver källan.
I detta kapitel analyseras saklighet i
nyheterna om mordet på Anna Lindh
och den påföljande polisutredningen
genom förekomst av spekulationer och
vaga/anonyma aktörer.

Spekulationer
En spekulation utgår i analysen per definition från ett antagande. Varje gång
någon aktör eller reporter har ”trott”,
”uppskattat” och ”misstänkt” något
eller försökt förutse framtida utveckling
har detta klassificerats som en spekulation i analysen. Undersökningen mäter
hur många artiklar och inslag som
innehåller minst en spekulation och
vad spekulationen handlar om.
Sammanlagt 42 procent av alla
artiklar och inslag innehåller minst en
spekulation. Högst andel har kvällstidningarna och Nyheterna i TV4 med 48
respektive 46 procent. Lägst andel har
SVT:s nyhetsprogram med 30 procent.
I Ekot och morgontidningarna innehåller 42 procent av artiklarna och inslagen spekulationer. Mätt på detta sätt
präglas nästan hälften av alla artiklar
och inslag till viss grad av osaklighet.
I samtliga analyserade medier, utom
Rapport, handlar de vanligaste spekulationerna om de män som pekades
ut som Anna Lindhs mördare. Mer
eller mindre vidlyftiga gissningar
framfördes kring skuldfrågan, deras
personligheter, livsföring och karaktär.
Nästan var tredje artikel (30 procent)
i kvällstidningarna innehåller denna
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Morgontidningar

Kvällstidningar

gärningsmannen

64

147

bevisens hållbarhet

45

bevisföremål

Spekulationer om:

SVT

Nyheterna

21

16

15

31

13

19

4

37

41

12

0

9

polisarbetet

20

34

11

13

14

motivet

15

18

1

3

2

mordet

8

13

flyktvägen

5

11

livvaktsskyddet
övrigt

6

1

24

33

Ekot

0
3

8

1
4

1

1

8

Tabell 22. Antal artiklar och inslag med olika typer av spekulationer.

10–16/9
mordet och spaningen

17–23/9
35-åringen häktas

24–27/9
24-åringen grips

gärningsman

132

90

41

bevisbördan

20

57

35

bevisföremål

39

35

2

polisarbetet

39

37

16

motivet

26

9

4

mordet

19

2

0

flyktvägen

18

2

0

9

2

1

26

21

27

Spekulationer om:

livvaktsskyddet
övrigt

Tabell 23. Artiklar och inslag med olika typer av spekulationer, antal över analyserad delperiod.

typ av spekulationer och sammantaget
förekommer de i mer än dubbelt så
många artiklar och inslag som den näst
vanligaste, nämligen spekulationer om
bevisens hållbarhet, det vill säga om de
kommer att räcka för att väcka åtal och
fälla den misstänkte och om deras bety-
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delse för att brottet ska klaras upp. I
Rapport är dessa de i särklass vanligaste
spekulationerna. På en totalt sett tredje
plats finns spekulationer om vilka
bevisföremål polisen eventuellt beslagtagit. Nästan lika många är spekulationerna om själva polisarbetet, det vill

säga om polisens sätt att sköta brottsutredningen och om sannolikheten för
att brottet kommer att klaras upp.
Minst vanliga är spekulationerna om
livvaktsskyddet ‑ om livvakt hade kunnat förhindra brottet, om varför Anna
Lindh inte hade något skydd och om
Säpo i fortsättningen kommer att ändra
rutinerna kring personskyddet. Tre fjärdedelar av artiklarna och inslagen med
de spekulationerna publicerades direkt
efter mordet.
Mellan den 10 och 16 september,
direkt efter mordet, innehåller 45 procent av alla artiklar och inslag minst en
spekulation. Andelen minskar successivt
till 39 procent dagarna kring gripandet
av Mijailovic. I takt med att polisen
ständigt lämnade nya uppgifter om
hur mordet gått till, vilken väg mördaren flytt, om de personer som först
eftersöktes och sedan häktades och det
bevismaterial som beslagtagits minskade
spekulationerna kring dessa frågor.
Antal artiklar och inslag med spekulationer kring bevisbördan mer än
fördubblades däremot vid tiden för
35-åringens gripande för att sedan
sjunka något då 24-åringen greps. En
förklaring är att polisens uppgifter om
grunderna för ett gripande var betydligt
vagare i det första fallet än i det andra,
då Mijailovic bland annat kunde knytas
till brottet genom DNA-prov.
Intressant är att artiklar och inslag
med spekulationer kring motivet också
minskar under den analyserade perioden fast polisutredningen egentligen
aldrig gav något svar på denna fråga.
Uppenbarligen var mediernas intresse

större för frågan om vem som hade
mördat Anna Lindh än varför.

Vaga och
anonyma aktörer
Ytterligare ett mått på saklighet i rapporteringen är i vilken utsträckning de
aktörer som förekommer i artiklarna
och inslagen är identifierbara, eller
ur ett omvänt perspektiv: osaklighet
kan mätas genom förekomst av vaga
och anonyma aktörer. Med vaga/
anonyma aktörer avses dels de som i
rapporteringen exempelvis anges som
”en som var med”, ”en person som
kände 35-åringen” eller bara ”en vän”,
dels de aktörer som identifieras genom
formuleringar av typen ”många anser”,
”enligt vissa bedömare”, ”det sägs att”
eller ”obekräftade uppgifter hävdar”.
Flest vaga och anonyma aktörer har
Expressen och Aftonbladet med 18
respektive 16 procent vardera. Sammanlagt 67 procent av dessa kommer
till tals. Lägst andel har Ekot med fyra
procent. I det totala undersökningsmaterialet kommer 54 procent av alla
anonyma och vaga aktörer till tals, i
resten av fallen rör det sig om aktörer
som refereras eller åberopas i artiklarna
och inslagen.
Flest anonyma och vaga aktörer
innehåller artiklarna och inslagen mellan den 17 och 23 september, det vill
säga i samband med att 35-åringen
grips och häktas. I kvällstidningarna
är de vanligast i artiklarna om polisens
spaningsarbete och om 35-åringen.
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10–16/9
mordet och spaningen

17–23/9
35-åringen häktas

24–27/9
24-åringen grips

Morgontidningar
anonym/vag aktör

7

7

10

93

93

90

100

100

100

anonym/vag aktör

11

23

16

namngiven aktör

89

77

84

100

100

100

anonym/vag aktör

6

3

2

namngiven aktör

94

97

98

100

100

100

anonym/vag aktör

5

8

4

namngiven aktör

95

92

96

100

100

100

namngiven aktör
Summa
Kvällstidningar

Summa
Ekot

Summa
SVT

Summa
Nyheterna
anonym/vag aktör
namngiven aktör
Summa
Antal aktörer

4

6

6

96

94

94

100

100

100

2 264

2 193

1 428

Tabell 24. Vaga/anonyma och namngivna aktörer per tidsperiod, andel av antal aktörer i procent.

Bland annat rör det sig om anonyma
poliskällor och om icke namngivna
vänner, bekanta, släktingar och brottsoffer som uttalar sig om den gripnes
personlighet, hans uppväxt och sätt att
leva och försörja sig. I SVT framträder
de anonyma aktörerna under denna
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period till största del i inslag som handlar om polisarbetet, men även i samband med rapportering om kriminalteknisk analys och brottsutredningens
juridiska ramar.
I Nyheterna är de icke namngivna
aktörerna dessutom lika vanliga i sam-

band med att 24-åringen grips några
dagar senare och då framför allt i inslagen som handlar om själva gripandet
och om mediebevakningen av händelserna. I morgontidningarna är också
andelen anonyma och vaga aktörer högst
i slutet av undersökningsperioden. Vanligast är de i artiklar om massmediernas
bevakning och om polisens spaningsarbete. I Ekot, som alltså sammantaget har
den lägsta andelen icke identifierbara
aktörer, är de emellertid vanligast strax
efter mordet på Anna Lindh, särskilt i
inslag om spaningsarbetet och om livvaktsskyddet och Säpos agerande.

Sammanfattning
Inslag av osaklighet, i form av spekulationer och icke identifierbara aktörer, är
mycket vanligt förekommande i de
analyserade artiklarna och inslagen.
Sammanlagt var tionde aktör är vag
eller anonym och drygt fyra av tio
artiklar och inslag innehåller minst en
spekulation, det vill säga någon slags
osäker uppgift. Mest osakliga, mätt på
detta sätt, är Aftonbladet och Expressen. Lägst andel spekulationer har
Aktuellt och Rapport, lägst andel anonyma och vaga aktörer har Ekot.
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Ett klassiskt kriminaldrama

Mordet på Anna Lindh och jakten på
gärningsmannen gav upphov till många
artiklar och inslag. Mordet var ur
nyhetsvärderingssynpunkt en idealisk
händelse. Den kom oväntat och utan
förvarning och handlade om ett brutalt
brott på en känd svensk politiker. Politikern var dessutom kvinna, mamma
och maka. Platsen var NK i Stockholm,
ett varuhus som ligger centralt och
som många svenskar känner till och de
flesta stockholmare har besökt. Några
journalister befann sig i varuhuset då
utrikesministern knivhöggs och andra
kunde snabbt vara på plats.
Rapporteringen kom igång nästan
omedelbart och blev oerhört omfattande. Ekot berättade redan i sin kvart
i fem-sändning om knivhuggen mot
Anna Lindh, endast en halvtimme efter
själva attentatet. Fotografer tog bilder
av henne inne i varuhuset och när hon
bars ut på bår till ambulansen.
De svenska mediernas bevakning
av mordet på Anna Lindh kom ganska
snart att kännetecknas av minst tre förhållanden.
		
141. Pressens Tidning 15/2003.
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För det första fick händelsen exceptionellt stor uppmärksamhet och
utrymme i press, radio och tv. Tidningarna utökade sina upplagor och gav ut
extraupplagor. Tv och radio förlängde
nyhetsprogrammen och extrasändningar sattes in. Dagens Nyheter,
Svenska Dagbladet, Expressen och
Aftonbladet publicerade tillsammans
543 tabloidsidor om mordet under
rapporteringens första vecka, eller
motsvarande drygt tolv normaltjocka
kvällstidningar, exklusive bilagor och
annonser.141 Morgontidningarnas rapportering var ungefär hälften så omfattande som kvällstidningarnas. Denna
typ av händelse passar bättre in i
kvällstidningarnas journalistik med dess
inriktning mot sensation, dramatik och
personbeskrivningar. Den sammanlagda
tiden för tv var 5 timmar 46 minuter
och för Ekot 1 timme och 44 minuter.
Aktuellt sände mest av de undersökta
etermedierna.
För det andra uppstod en kort tid
efter mordet en mediekritisk debatt
kring rapporteringen om de personer

som i tur och ordning pekades ut som
misstänkta gärningsmän. Inte bara
publiceringen av bilder kritiserades hårt
utan även de ibland mycket integritetskränkande uppgifter som lämnades
om den misstänkte 35-åringen. En
enkät i Dagens Nyheters nätupplaga
den 22 september 2003 visade att tre
fjärdedelar av de svarande tyckte att
bevakningen av mordet var antingen
usel eller dålig. I debatten medverkade
journalister, allmänhet, kolumnister
och forskare. Den fördes såväl på
nyhetsplats som i ledare, på debattplats,
i radio- och tv-program.
För det tredje kom mordet på
Anna Lindh och arbetet med mordutredningen genast att relateras till
det fortfarande ouppklarade mordet
på statsminister Olof Palme. Redan
i Ekots ordinarie sändning klockan
17.45 den 10 september, drygt en och
en halv timme efter knivhuggen, drog
Inger Arenander, politisk kommentator,
paralleller mellan de båda händelserna
och under kvällens rapportering i SVT
och TV4 återkom jämförelserna mellan morden upprepade gånger. Även
ledarsidorna i de stora Stockholmstidningarna gjorde nästa dag kopplingar
tillbaka till 1986. I medierna tolkades,
kommenterades och delvis förklarades
mordet och mordutredningen på Anna
Lindh i ljuset av händelsen på Sveavägen 17 år tidigare. Rubriker som 17 år
– utan mördare. Ny blodfläck, nya rosor
och samma isande tystnad (Expressen
12/9), Har vi ingenting lärt? (Dagens
Nyheter 12/9), Grymt bevis på svenskt
systemfel (Svenska Dagbladet 12/9)

och Leif Jennekvist – mordutredningens
nye ”Holmér” (Aftonbladet 13/9) satte
den tolkningsram som i stora stycken
kom att prägla mediernas rapportering.
Förväntningarna på att mördaren skulle
gripas, på hur polis och åklagare skötte
utredningen och på den slutligen redovisade bevisbördan ställdes mot misslyckandet i att hitta och döma Palmes
mördare. I korthet kan tolkningsramen
sammanfattas med orden Inte en gång
till! Den sattes redan tidigt under eftermiddagen den 10 september av socialdemokratiska politiker och mediernas
egna kommentatorer.
Likheterna mellan mordet på Olof
Palme i februari 1986 och på Anna
Lindh i september 2003 är också flera.
Båda var vid tidpunkten för sin död
högt uppsatta svenska politiker med
lång erfarenhet och djup förankring
inom den socialdemokratiska rörelsen.
Båda hade dessutom flera internationella uppdrag och var väl kända utanför Sverige. I bägge fallen spekulerades
det också om att motivet för mordet
kunde vara politiskt, i fallet Palme på
grund av hans internationella uppdrag, i fallet Lindh på grund av hennes framträdande profil i kampanjen
inför den stundande folkomröstningen
om EMU. Morden uppfattades som
angrepp på den svenska demokratin
och det öppna samhället såväl 1986
som 2003. Både Palme och Lindh
mördades i centrala Stockholm, ingen
av dem hade livvaktsskydd. I båda
mordutredningarna föll misstankarna
till att börja med på personer som
sedan avfördes från utredningarna,
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i Palmemordet den så kallade
33-åringen, i Lindhmordet mannen
som kallades för 35-åringen. I båda
fallen väcktes sedan åtal mot personer
som beskrevs som missbrukare och
psykiskt instabila, Christer Pettersson
respektive Mijailo Mijailovic.
Den största skillnaden mellan de två
mordfallen är att ingen ännu, drygt 20
år efter statsminister Olof Palmes död,
har erkänt eller dömts för mordet. Anna
Lindhs mördare avtjänar ett livstidsstraff. Utredningen av Lindhmordet
avslutades i och med att åtal väcktes mot
Mijailovic medan en Palmeenhet fortfarande arbetar vid Stockholmspolisen.

Berättelse om spaning
med två huvudaktörer
Mordet på Anna Lindh var en händelse med mycket stor dramatik, den
var oväntad och sensationell. Händelsen innehöll komponenter med högt
nyhetsvärde. Dessutom anpassade den
sig till en klassisk dramaturgisk modell
– kriminaldramat: någon begår ett
brott, det finns ett offer, den skyldige
jagas, hittas, brottet får en upplösning.
Ibland innehåller verkligheten gott om
nyhetsvärdiga detaljer.
Mediernas berättelser följde den
polisiära verksamheten. De tog del av
polisens presskonferenser och intervjuade polisledning och olika presstalesmän. En intensiv polisjakt pågick
både i verkligheten och i medierna.
Sammantaget var spaningsarbetet den
dominerande aspekten under händel-
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seförloppets 13 första dagar. Sedan
släpptes 35-åringen och 24-åringen
häktades. Och många av inslagen och
artiklarna handlade om detta under de
fyra sista dagarna.
Bevakningen av ett brott kan göras
utifrån en rad olika aspekter. Den
vanligaste i rapporteringen som helhet
handlade i samtliga medier inte helt
oväntat om polisens spaningsarbete.
Ett av undersökningens syften har varit
att beskriva hur polisarbetet skildrades
och det är en bidragande förklaring till
att denna aspekt dominerade i samtliga
medier. Den näst vanligaste kategorin som
handlade om misstänkta gärningsmän
förekom på en tredje- respektive andraplats i både morgon- och kvällspress.
Aktörer som uttalar sig eller refereras
är viktiga för den bild som ges av det
som ägt rum och det som läsarna och
tittarna ska få en uppfattning om och
kunna värdera. Aktörerna kan sägas
ha ett tolkningsföreträde i mediernas
berättelse i det att de sätter upp ramar
för hur händelser ska uppfattas. Och
dessa tolkningsramar är svåra att ändra
på. Information förmedlades om händelsen och den fortsatta händelseutvecklingen av såväl professionella som
ovana medieaktörer, av aktörer som
var direkt berörda och av sådana som
befann sig i händelsernas periferi. Inte
minst kännetecknades journalistiken
kring mordet och mordutredningen av
att somliga aktörer själva ofta kom till
tals medan de mest centrala aktörerna
nästan uteslutande blev omtalade,
t ex Anna Lindh, den misstänkte 35-åringen och den misstänkte 24-åringen.

De aktörsgrupper som oftast kom
till tals var poliser, advokater, journalister och medier. Medierna använde
således ofta varandra som källor. Det
är ett billigt och lättköpt sätt att skaffa
information som dessutom skapar en
sorts mediernas rundgång. Samma källor, aspekter och vinklar återkommer i
flera medier. Kvällstidningarna skilde
sig från de övriga medierna genom att
låta anhöriga och vänner till misstänkt
gärningsman komma till tals i betydligt
större utsträckning.
Rapporteringen kan sägas följa
manuset för en klassisk pusseldeckare.
Genom familj, vänner och bekanta försökte medierna teckna den misstänkte
35-åringens porträtt, att utmåla hans
personlighet, erfarenheter och livsstil.
Indirekt försökte de att göra en bedömning av hans karaktär och sannolikheten för att han kunde ha mördat Anna
Lindh. Genom advokaternas inträde på
scenen fördes både den verkliga händelsen och berättelsen om den framåt
mot nästa skede och i förlängningen till
ett slut, nämligen rättsprocessen och en
eventuell fällning för mord.

Vad gjorde polisen?
Polisen var den aktörsgrupp som sammantaget förekom mest i de analyserade artiklarna och inslagen. En intressant fråga är hur polisen och polisens
arbete gestaltades i rapporteringen.
Den enskilt vanligaste polisåtgärden
som medierna rapporterade om hand-

lade om att polisen grep, anhöll och
häktade en misstänkt gärningsman.
Men det var emellertid de handlingar
som ledde till frihetsberövandet som
utgjorde merparten av åtgärderna. Sammantaget gav medierna bilden av ett
aktivt och dynamiskt spaningsarbete
och av en beslutsam och handlingskraftig polismyndighet.
I vilken utsträckning medierna gav
en med verkligheten överensstämmande
bild av de åtgärder polisen vidtog är
däremot en annan fråga, som hör samman med vilka uppgifter medierna hade
och kunde skaffa sig tillgång till. Källor
har naturligtvis möjligheter att påverka
när, hur och vilka detaljer i ett sakförhållande som ska publiceras. Nyhetsmedierna är beroende av källorna, men
det motsatta är heller inte ovanligt. I
Anna Lindh-fallet använde t ex polisen
medierna för att efterlysa flera vittnen
och uppgifter från allmänheten.
Länspolismästare Carin Götblad fattade den 11 september ett övergripande
beslut om att utredningen skulle präglas av största möjliga öppenhet. Redan
samma dag beslutades också om dagliga
presskonferenser med Stockholmspolisen som huvudman. Riktlinjer och
strategier för det kommande informationsarbetet drogs upp inom polismyndigheten. En hög medvetenhet fanns
om mediernas ihärdiga sökande efter
uppgifter och om vikten av att tillhandahålla information och vara tillgänglig
för frågor.142 Carin Götblad medgav
i en Rapportintervju den 26 septem-

		
142. Johansson 2004.
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ber att polisen hade medietränats och
förberetts för att hantera journalister i
utredningar av stort publikt intresse.
Många uppgifter om vilka åtgärder
polisen vidtog var allmänt kända, till
exempel avspärrningar och undersökningar vid brottsplatsen. Andra
uppgifter fick medierna från källor och
vittnen utanför polisorganisationen, till
exempel personer som polisen förhört
eller varit i kontakt med. På redaktionerna finns i allmänhet goda kunskaper
om polisens arbetssätt och upparbetade
kontakter med personer som kan ha
insyn i polisarbetet.
Samtidigt låg det i polisens intresse
att informationen och uppgifterna om
polisarbetet som gick ut i medierna
inte riskerade att försvåra utredningen.
Polisledningen var dessutom medveten
om att mordet på Anna Lindh måste
klaras upp snabbt och att inte samma
misstag fick göras som i den misslyckade Palmeutredningen. Utredningssekretess rådde och exponering riskerade att försvåra utredningen. Åklagaren fattade beslut om att krympa kretsen kring utredningen i syfte att undvika eventuella polisläckor och från och
med den 18 september upphörde de
dagliga presskonferenserna.143 Polisen
höll sig med ett flertal talesmän som
gav intervjuer och informerade medierna. Denna typ av talesmän tillhör
oftast inte den innersta spaningskretsen
och det är därför inte ens säkert att de
är fullt insatta i en polisutrednings alla
		
143. Johansson 2004.
144. Jennekvist 2005.
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detaljer. Delar av utredningen lyckades
polisen hålla utanför medierna. Medan
ett intensivt spaningsarbete pågick med
att kartlägga den misstänkte 24-åringen
var till exempel mediernas rapportering helt och hållet inriktad mot den
häktade 35-åringen, trots att polisledningen vid ett flertal tillfällen informerat om att man ”arbetar brett” och att
flera personer ”är intressanta” i brottsutredningen. Uppgifterna om att han
hade släppts och att en 24-åring man
hade gripits lämnades på en extrainkallad presskonferens klockan 13 den 24
september. Inga uppgifter hade läckt
till medierna i förväg. Med största sannolikhet vidtog polisen en rad åtgärder
som medierna aldrig fick eller senare
fått kännedom om. Som exempel kan
nämnas att ytterligare fyra män frihetsberövades under utredningens första
veckor.144
Polisen fick utstå en del kritik i
medierna och de flesta negativa om-dömena uttalades i början av den analyserade perioden. Det handlade framför
allt om Säpos agerande och icke-agerande. Rapporteringen blev emellertid
mer positiv allteftersom utredningen
gick framåt.
Mycket av den positiva kritik som
framfördes om polisen handlade om
en enda person, länskriminalchef Leif
Jennekvist. Han var sammanlagt den
femte vanligaste aktören i de analyserade medierna och den enskilde polis
som utan jämförelse fick mest upp-

märksamhet i artiklarna och inslagen,
både i text och på bild. Alla goda berättelser behöver en hjälte. I medierapporteringen om mordet på Anna Lindh
fick Jennekvist denna roll. Han tilldelades alla de egenskaper som utmärker en
duktig kriminalpolis och, inte minst,
framhölls han som Hans Holmérs diametrala motsats. På alla de punkter där
Holmér brast höll Jennekvist måttet.
Tillsammans med chefsåklagare Agneta
Blidberg blev han den som personifierade allt det arbete som polisen lade ner
och också den som till slut löste fallet.
Bilden av länskriminalchefen och hans
roll i brottsutredningen var naturligtvis
extremt förenklad. I själva verket arbetade hundratals poliser med mordfallet.
Polisutredningar handlar om lagarbete.

Bilden av en
misstänkt mördare
Inriktningen på person är ett väsentligt
inslag i journalistiken och beror på flera
olika faktorer. Enligt berättarteknisk
tradition väcker händelser som handlar om enskilda människor och helst
sådana med speciella egenskaper publikens intresse i högre grad än berättelser som utgår från kollektiv. Och
35-åringen och 24-åringen var i högsta
grad sådana personer.
Journalisterna visade sig vara mycket
effektiva i att få fram uppgifter om
de män som misstänktes för mordet
på Anna Lindh. Samtliga medier
använde flitigt utdrag ur och citerade från tidigare personutredningar,

förhörsprotokoll och domar. Och
med utgångspunkt i samma källor
blev skildringarna av både 35- och
24-åringen mycket likartade. Samma
exempel på personlighetsstörningar och
brottslighet återkom i båda fallen i tidningarnas och i etermediernas rapportering. Utdragen framställdes inte sällan
som objektiva fakta, men uppgifterna i
de olika utredningarna byggde i själva
verket till stor del på subjektiva iakttagelser och tolkningar som enskilda
tjänstemän hade satt på pränt.
Medierna, och framför allt kvällstidningarna, visade dessutom stor
uppfinningsrikedom när det gällde
att hitta personer som kunde och ville
uttala sig om de misstänkta männen.
Tidigare grannar, anhöriga, flickvänner och älskare, så kallade vänner,
gamla klasskamrater och brottsoffer
fick komma till tals. Många av dessa
framträdde anonymt och på maskerade
bilder. Anonyma framträdanden kan
naturligtvis bero på flera faktorer. En
del personer ställer krav på anonymitet.
Men det kan också handla om ett medvetet handlande från redaktionens sida
för att undgå källkritisk granskning av
uppgiftslämnare. De sedvanliga psykologerna och kriminologerna, de som i
medierna framträder med sakkunskap
och expertis, fick också möjlighet att
bedöma och värdera de misstänka gärningsmännen. Inte en enda gång framkom dock om de personligen hade träffat 35-åringen eller 24-åringen. Ändå
uttalade de sig mångordigt om deras
personligheter och karaktärer.
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De misstänkta männen var bland de
enskilda personer som förekom mest
i bild i artiklarna och inslagen. Den
vanligaste av dessa var NK-mannen.
Maskerade bilder på honom publicerades den 13 september och omaskerade
redan dagen efter. De sändes gång på
gång i alla medierna. Bilderna från
övervakningskameran i varuhuset NK
hade naturligtvis ett enormt nyhetsvärde. Publiceringen var dessutom ett
led i polisens vädjan om mer information från allmänheten och den ledde
också mycket riktigt till ett stort antal
fler tips.145
Det finns naturligtvis olika anledningar till att medierna arbetar på detta
sätt. En är sökandet efter ytterligare
upplysningar om den misstänkta gärningsmannen som eventuellt kan ge
förklaringar till hans beteende. Frågan
om vem gärningsmannen är och vad
som kännetecknar honom är naturligtvis både central och relevant. Det
handlar om att finna personliga egenskaper som gör att han skiljer sig från
oss andra. En annan anledning är att
nya uppgifter, gärna pikanta, skapar
nya vinklar och nya artiklar som samtidigt kan bidra till att höja dramatiken i
nyhetsberättelsen.
35-åringen utsattes för en betydligt
hårdare granskning och betydligt fler
ofördelaktiga omdömen om honom
gavs jämfört med 24-åringen. En del av
de uttalanden som gjordes, i synnerhet
de anonyma, bidrog närmast till en

demoniserad bild av en gravt störd, visserligen intelligent men mycket egocentrisk, våldsam, rasistisk och samvetslös
person. Andra uttalanden var mer till
hans fördel, men dessa var betydligt
färre totalt sett. Den amerikanska
forskaren Steven Chermak hävdar att
brottslingen är viktig för kriminaljournalistikens dramaturgiska ramverk.
Han bidrar med de inslag av ”ondska”
och ”elakhet” som dessa standardiserade berättelser förutsätter. I tillägg är
brottslingen naturligtvis också orsaken
till brottet och det är hans handlingar
som utgör nyhetsberättelsens verklighetsförankring.146
Mycket av kritiken mot nyhetsrapporteringen kring mordet på
Anna Lindh handlade just om hur
35-åringen hängdes ut i medierna,
främst i kvällstidningarna. En orsak till
att omdömena om 24-åringen var avsevärt färre kan därför ha berott på en
viss självsanering inom medierna och
större återhållsamhet i skildringarna.
En annan orsak var att medierna inte
fick tillgång till lika många uppgifter
som när det gällde 35-åringen. T ex
fick inte myndigheter lämna ut bild på
24-åringen.
35-åringen lämnade via sina advokater Gunnar Falk och Martin Särman i
september 2005 in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot
chefredaktör Otto Sjöberg och Expressen. De vände sig mot att tidningen
rapporterat om 35-åringens uppväxt,

		
145. Mats Nylén, informationsansvarig vid länskommunikationscentralen, i Rapport 030914
146. Chermak 1995.
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”sociala relationer, tidigare domar,
utdrag ur personundersökningar och
rättspsykiatriska undersökningar”.147

Inslag av osaklighet
Förekomst av spekulationer och av vaga
och anonyma aktörer i artiklar och
nyhetsinslag är två mått på osaklighet.
I rapporteringen av Anna Lindhmordet var 10 procent av alla aktörer
vaga eller anonyma och 40 procent av
inslagen och artiklarna innehöll spekulationer. Detta behöver inte betyda
att de spekulationer som gjordes var
grundlösa eller att uppgifter som lämnades var falska, men man kan heller
inte utesluta att så inte är fallet. Mätt
på detta sätt innehöll således rapporteringen betydande inslag av osaklighet.
Det finns flera förklaringar till att
journalistiken är spekulativ. En är att
säkra och bekräftade uppgifter inte
finns att tillgå, samtidigt som efterfrågan på information är mycket stor.
Attacken på Anna Lindh var en oväntad och brutal händelse som genast
väckte många frågor om tillvägagångssätt, flyktväg och motiv, om brist på
livvaktsskydd och politikers personliga
säkerhet. Till en början saknades svar,
en del tillkom under utredningens
gång, vissa uppgifter lämnade polisen
däremot av utredningstekniska skäl
inte ut. Andra frågor är fortfarande
egentligen obesvarade, till exempel den
om motivet. I en strävan att tillmötesgå
behovet på information var spekula-

tioner i viss mån oundvikliga. Utifrån
journalistikens kriterier på relevans
och väsentlighet vore det orimligt att, i
syfte att inte framstå som osaklig, helt
kringgå några av händelsens mest centrala aspekter.
Samtidigt fungerar spekulationer och spekulativa överdrifter som
välkända dramaturgiska grepp som
spetsar till en berättelse, framhäver
eller antyder ständigt nya intriger
och på så sätt bidrar till att hålla kvar
publikens intresse. Och här finns en
annan förklaring till att de är vanliga i
nyhetsjournalistiken. De är helt enkelt
berättartekniska knep som effektivt
bidrar till att höja spänningen i nyhetsberättelsen i syfte att fånga fler läsare,
lyssnare och tittare och i förlängningen
stärka det egna mediets ställning på
marknaden. Sannolikt var detta också
en av anledningarna till att de var
mycket vanliga i rapporteringen om
mordet på Anna Lindh och jakten på
hennes mördare.
Också den relativt vanliga förekomsten av icke identifierbara aktörer kan
ha flera möjliga förklaringar. Många
av de anonyma och vaga källor som
uttalade sig i samband med mordet
på Anna Lindh förekom i artiklar och
inslag om den misstänkte 35-åringen.
Genom att inte röja deras namn skyddade medierna även 35-åringens identitet, en person som sedan helt avfördes
från utredningen. Etiska överväganden
kan alltså ha varit en anledning till
att inte publicera namn och bild. En

		
147. Pressens Tidning 6/06

ett klassiskt kriminaldrama

| 129

annan förklaring kan ligga i att vissa
uppgifter som omfattades av utredningssekretess endast var tillgängliga för
journalisterna om källorna garanterades
anonymitet. En tredje möjlig förklaring
är att svepande källanvisningar som
”många anser” eller ”de flesta tycker”
sammanfattar en allmän opinion, så
som journalisterna uppfattade den. En
fjärde möjlig förklaring är naturligtvis
att aktör eller källa i själva verket saknades.
Under alla omständigheter medförde
den vanliga förekomsten av spekulationer och anonyma aktörer en vaghet och
osäkerhet i rapporteringen om mordet
på Anna Lindh och mordutredningen
som gjorde att nyhetsinnehållet minskade i saklighet och därmed i vissa
avseenden saknade trovärdighet.

Medielogikens
konsekvenser
Mordet på Anna Lindh var ett sällsynt
och med svenska förhållanden sett
unikt våldsbrott.
Det hade alla de karaktäristika som
utmärker en ”super primary story”, det
vill säga ett sensationellt och dramatiskt
brott med både nationellt och internationellt nyhetsvärde som följdes av
medierna under en längre period och
över olika skeden i den juridiska processen.148
Mordet och brottsutredningen kom
naturligtvis av den anledningen att
		
148. Chermak 1995.
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dominera i medierna ända fram till gripandet och häktandet av den man som
sedan dömdes för brottet.
I stora drag följde mediernas rapportering den klassiska pusseldeckarens
berättarstruktur. Ett mord begås, detaljer om brottet och tänkbara mördare
samlas in och redovisas, det spekuleras
i eventuella motiv och förklaringar till
brottet söks. Berättelsen avslutas med
att mördaren avslöjas och grips. En
uppenbar förklaring till att medierapporteringen följde denna struktur är
naturligtvis att den också i huvudsak
kännetecknar polisutredningens förlopp.
I brottsutredningar torde polisen vara
journalisternas viktigaste källa. Journalistiken utgår därför från den information som enskilda poliser och utsedda
talesmän lämnar, officiellt eller så kallat
”off the record”. Journalister har endast
mycket sällan tillgång till egen, av polisen oberoende, information som leder
till att brottet klaras upp.
Journalistikens deckardramaturgi
ger emellertid en mycket förenklad
bild av verkligheten. Den skalar av
dimensioner och aspekter som faktiskt
finns men som medierna antingen inte
känner till eller väljer bort. I mediedramaturgin stiliseras och renodlas berättelserna om de verkliga händelserna. Så
skedde även i bevakningen av mordet
på Anna Lindh. Undersökningen har
visat att ett fåtal personer blev berättelsens centralfigurer: Anna Lindh var
offret, 35-åringen och sedan 24-åringen
var skurkarna, Leif Jennekvist var hjäl-

ten. Även dessa tilldelade roller hade
naturligtvis förankring i verkligheten,
men frågan är i vilken utsträckning
den endimensionellt onda bilden av de
misstänkta mördarna och den hjältelika
beskrivningen av spaningsledaren var
sanningsenliga.
Den journalistiska processens struktur och mediernas arbetssätt har vid det
här laget studerats och kartlagts både av
medieforskare och av mediekonsulter.
Dessa kunskaper förmedlas vidare, ofta
för dyra pengar, till organisationer och
personer som ofta har med journalister
och medier att göra – politiker, företagsledare, tjänstemän, artister, idrottsmän med flera – i en allt växande flora
av kurser i medieträning. De som vet
hur medielogiken och mediedramaturgin fungerar har betydligt större
möjligheter att kontrollera och styra
mediernas rapportering än de som saknar dessa kunskaper. I förlängningen
kan de styra och kontrollera även den
bild allmänheten får av enstaka personer, myndigheter och företag och av de
händelser och förhållanden som journalistiken handlar om.
I vilken utsträckning polisen styrde
rapporteringen om mordet på Anna
Lindh kan man endast spekulera om.
Det förefaller dock som att polismyndigheten hade en i förväg uttänkt

strategi och följde en noggrann plan i
sina kontakter med medierna.149 Här
ingick att beredvilligt stå till mediernas
förfogande vid regelbundet återkommande presskonferenser, men endast en
handfull medievana polismän uttalade
sig och interna åtgärder vidtogs i syfte
att minska ovälkomna läckor. Sammanfattningsvis var polisen välvilligt tillmötesgående gentemot medierna, men
den information som lämnades var
egentligen knapphändig, om än ofta
återkommande. Mediernas sammantagna bild av polisen och polisarbetet i
samband med mordet var från början
mycket negativ, men ändrades successivt till att bli övervägande positiv vid
tiden för gripandet av Mijailovic. Inte
minst framstod Lindhutredningen och
spaningsledningen efterhand som kompetenta, effektiva och framgångsrika i
motsats till den tidigare så misslyckade
Hans Holmér och Palmeutredningen.
Och i jämförelse med denna var naturligtvis polisarbetet kring Lindhmordet
en framgång, inom loppet av drygt två
veckor identifierades, greps och häktades Anna Lindhs mördare. Hur polisen
faktiskt arbetade, vilka egentliga steg
och mått som vidtogs både i syfte att
gripa mördaren och hantera mediernas
bild av utredningen fick vi däremot
veta mycket lite om.
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A classic criminal drama

The murder of Foreign Minister Anna
Lindh in September 2003 and the hunt
for her killer gave rise to many articles
and news items in Swedish media. The
murder was an exceptionally newsworthy
event. It came unexpectedly, and was
a shocking and brutal crime against a
well-known Swedish politician. The
politician was also a woman, wife and
mother. The murder took place at NK,
a popular and well-known department
store in the centre of Stockholm. Journalists were in the store at the time and
on the scene shortly after.
Reporting started almost immediately
and was detailed and extensive. The
news programme on national public
service radio, Ekot, reported the stabbing
of Anna Lindh in a 16.45 broadcast,
just thirty minutes after the attack.
Photographers took photos of her in the
department store, and as she was carried
out to the ambulance on a stretcher.
The Swedish media’s coverage of
the Anna Lindh murder would soon
be characterized by at least three conditions.
		
150. Pressens Tidnng 15/2003.

132 |

mördare och poliser

Firstly, the event received huge
attention and space in press, radio and
television. Newspapers lengthened their
ordinary editions and issued extras.
Television and radio extended their
news programmes and sent special
broadcasts. The combined morning
newspapers, Dagens Nyheter and
Svenska Dagbladet, and single copy
newspapers, Expressen and Aftonbladet, published 543 tabloid pages
on the murder during the first week
of reporting, corresponding to more
than twelve normal-sized single copy
newspapers excluding extra editions
and advertisements.150 Reporting in the
morning newspapers was about half
the volume of single copy newspapers.
This type of event is more suited to
single copy newspapers because of their
emphasis on sensationalism, drama and
personal accounts. The total broadcasting time for television was 5 hours
46 minutes and for Ekot (radio),
1 hour and 44 minutes. Of all of the
broadcasting media that were studied,

TV news programme Aktuellt (on
SVT) devoted most time to the event.
Secondly, shortly after the murder,
a critical debate was launched on media
reporting that singled out a succession
of individuals as the suspected perpetrator. The publication of photos and
personal details about a 35-year-old
male suspect was severely criticized.
A questionnaire in Dagens Nyheter’s
online edition on 22 September 2003
showed how three quarters of those
who responded thought that coverage
of the murder was either poor or bad.
Journalists, the general public, columnists and researchers took part in the
debate that took place in the news,
editorials, op-eds, radio and television
programmes.
Thirdly, the Anna Lindh murder
and investigation that followed were
immediately linked to the unsolved
murder of Prime Minister Olof Palme
in 1986. In Ekot’s broadcast at 17.45
on 10 September – approximately one
and a half hours after the stabbing –
political commentator Inger Arenander
drew similarities between both events,
and the murders were compared several
times during reports on SVT and TV4
that evening. Editorials in major Stockholm newspapers the next day also
drew a parallel between the two events.
The media interpreted, analysed and
tried to explain Anna Lindh’s murder
against the background of events in
1986. Headings like 17 years – and still
no killer. New bloodstains, new roses but
the same icy silence (Expressen 12/9),
Have we learnt nothing? (Dagens Nyhe-

ter 12/9), and Cruel proof of flawed
system (Svenska Dagbladet 12/9) set the
interpretative framework that would
underlie media reporting. Expectations
that the killer would be found, on
how the police and prosecutors would
handle the investigation and on the
final burden of proof were set against
the failure to find and convict Palme’s
killer. The interpretative framework was
summarised by two words: Not again!
and established early in the afternoon
of 10 September by Social Democratic
politicians and media analysts.
There are several other similarities
between the shooting of Olof Palme
in February, 1986 and the stabbing of
Anna Lindh in September, 2003. At
the time of their deaths, both were toplevel politicians with long experience in
the Swedish Social Democratic movement. Both were well known outside of
Sweden because of their international
assignments. The motive for both
murders was speculated as political;
in the Palme case because of his international profile, in the Lindh case
because of her leading role in the EMU
referendum campaign. Both murders
were perceived as attacks on Swedish
democracy and openness. Both Palme
and Lindh were murdered in central
Stockholm, and neither of them had
bodyguards. The initial suspects were
later eliminated from both investigations; in the Palme case, a 33-year-old
male and in the Lindh case, a 35-yearold male. And both times, charges
were finally brought against people
described as addicts and mentally
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unstable, Christer Pettersson and
Mijailo Mijailovic.
The biggest difference between the
two murder cases is that no one has
yet confessed or been sentenced for the
murder of Prime Minister Olof Palme
some 20 years later. Anna Lindh’s
killer is now serving a life sentence.
The investigation of the Lindh case
ended with the prosecution of Mijailovic,
while a Stockholm Police unit is still
trying to solve the Palme murder case.

A crime drama with
two leading characters
The murder of Anna Lindh was a
dramatic event – sensational and unexpected. The components were highly
newsworthy. It also followed a classic
narrative model – the crime drama:
someone commits a crime, there is a
victim, the police hunt and find the
killer, and the mystery is solved.
Reality holds plenty of newsworthy
details sometimes.
Media stories focused on police
operations. They covered police press
conferences and interviewed police
officials and press officers. An intensive
police hunt took place in both real life
and in the media. Police investigations
were the dominating aspect during the
first 13 days. Then the 35-year-old was
released and a 24-year-old man was
remanded. Many of the news items and
articles focused on this event during
the last four days.
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Crime coverage can focus on several
different aspects. The most frequently
covered aspect in all reporting was, not
surprisingly, the police investigation.
One of the objectives of this study has
been to describe how police work was
portrayed and explain why this aspect
dominated in all media. The second
most frequent category, the suspected
perpetrator, claimed second and third
place in both morning and single copy
newspapers.
People who make statements or are
cited are important for the representation of what took place, and for what
readers and viewers will perceive and
evaluate. These people have preferential
right of interpretation in media stories
because they set the framework for how
events will be construed. Once set,
these interpretative frameworks are
difficult to change. Information about
the event and the continued series of
events was conveyed by both professional and inexperienced media sources,
by people who were directly involved,
and by people on the periphery of the
event. The reporting on the murder
and the investigation was characterized
by the fact that some of these people
spoke in the media, while the most
central figures were almost exclusively spoken about; Anna Lindh, for
example, and the suspected 35-year-old
and 24-year-old men.
The people that spoke most were
police, lawyers, journalists and media
representatives. Media often cited each
other as sources, which is an inexpensive and easy way to acquire informa-

tion but also creates a kind of closed
cycle. The same sources, aspects and
angles appear in several media. The
single copy newspapers adopted a
slightly different approach by interviewing
friends and relatives of the suspect to a
greater extent than other media.
The reporting holds all the earmarks
of a classic detective story. Through
family, friends and acquaintances, the
media tried to portray the 35-year-old
suspect and describe his personality,
background and lifestyle. Indirectly,
they tried to form an opinion of his
character and assess the likelihood
that he murdered Anna Lindh. When
lawyers entered the scene, they led the
event and the story into the next phase
and finally to a conclusion, specifically
the court proceedings and a conviction
for murder.

What did the police do?
The police were the most frequently
appearing group and source in the
analysed articles and news items. An
interesting question is how the police
and police work are portrayed in the
reporting.
The individual police measure most
frequently reported in the media was
the arrest, custody and remand of the
perpetrator. But the actions leading up
to his arrest constituted most of their
work. In general, the media portrayed
a proactive and dynamic investigation,
and a resolute and effective police force.

To what extent the media gave
a true picture of police measures is
another issue, however, and linked to
the information that the media could
access and acquire. Sources can influence how, when and what details are
published. News media depend upon
these sources, but the opposite situation can also occur. In the Anna Lindh
case, for instance, the police used the
media to appeal for witnesses and
information from the general public.
On 11 September, Police Commissioner Carin Götblad decided that
the investigation would be conducted
as openly as possible. That same day,
it was also decided that press conferences would be held on a daily basis
and hosted by the Stockholm Police
Service. Guidelines and strategies for
pending information work were drawn
up by police authorities. There was
great awareness of the media’s search
for information and the importance of
providing details and being available
for questions.151 In an interview on
TV news programme Rapport, on 26
September, Carin Götblad admitted
that police were trained to meet the
media and equipped to handle journalists when investigating cases of great
public interest.
Some details about police measures
were general knowledge, such as blocking off areas and examining the crime
scene. The media obtained other information from sources and witnesses
outside the police organization, i.e.
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people who had been interviewed or
contacted by the police. Newsrooms
generally have good knowledge of police
methods, and contacts with insight into
police work.
At the same time there was a serious
risk that publishing information and
details about police enquiries could
jeopardize the investigation. Police officials knew that Anna Lindh’s murder had
to be solved quickly without repeating
the same mistakes as the failed Palme
investigation. As disclosures could threaten the outcome, the police investigation was held behind closed doors. The
prosecutor made a decision to minimise the number of people involved
in the investigation to avoid any leaks,
and daily press conferences ceased on
18 September.152 The police appointed
a number of press officers to provide
interviews and inform the media. These
press officers do not
usually belong to the actual investigation
group and are not necessarily familiar
with the details of the police work.
The police succeeded in keeping
some information out of the media.
While intensive enquiries into the identification of the 24-year-old suspect were
taking place, reports focused on the
35-year-old detainee, despite the fact
that police officials claimed repeatedly
that they were still pursuing several
lines of enquiry and looking at a number of other interesting people. Information that the 35-year-old man had
		
152. Johansson 2004.
153. Jennekvist 2005.
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been released from custody and that a
24-year-old man had been arrested was
announced at an extra press conference
at 1 p.m. on 24 September. No details
had been leaked to the media in advance.
Quite possibly, the police had also taken
measures that were never revealed to
the media. Another four men had been
detained during the first weeks of the
investigation, for example.153
The media attacked the police, and
the most negative criticism appeared at
the beginning of the analysed period.
Criticism focused mainly on Säpo
(the Swedish Security Service) and
its actions, or lack thereof. Reporting
became more positive as the investigation progressed, however.
Much of the positive police criticism
was directed towards one single person,
Deputy Commissioner Leif Jennekvist,
Head of the Regional Criminal Investigation Department. He was the fifth
most featured person in the analysed
media and the police officer who
appeared most-frequently in the articles
and news items in both text and
photos. All good stories need a hero.
Jennekvist acquired this role in the
media reporting of Anna Lindh’s
murder. He possessed all the qualities
of a good police detective and was the
diametrical opposite of Hans Holmér,
Deputy Commissioner in the Palme
murder investigation. Where Holmér
fell short, Jennekvist stood tall.
Together with Chief Prosecutor Agneta

Blidberg, he personified all the work
carried out by the police and was also
the person, in the media, who finally
solved the case. The portrayal of the
Deputy Commissioner and his role in
the crime investigation was obviously
oversimplified. Hundreds of police
worked on the case. Police investigations rely on teamwork.

Portrayal of a
suspected killer
Personal accounts are an important
feature of journalism for several reasons.
In storytelling techniques, individuals –
especially those with odd qualities –
attract more interest than groups of
people. And both the 35-year-old and
24-year-old suspects fitted into this
category.
Journalists excelled in producing
personal details about these men. All
media made frequent use of excerpts
and citations from earlier personal case
studies, interview transcripts and court
reports. Because of these sources, the
descriptions of both the 35-year-old
and 24-year-old men were similar. The
same types of personality disorders and
crimes were attributed to both men in
newspaper and radio reports. Excerpts
were usually presented as objective
facts, but details in the various investigations were actually based to a large
degree on subjective observations and
the interpretations of individual officials.

The media, especially single copy
newspapers, showed great skill in finding people who could and wanted to
talk about the male suspects. Former
neighbours, relatives, girlfriends and
lovers, “friends”, old classmates and
crime victims offered information.
Many of them remained anonymous
or appeared in photos that concealed
their identity. Anonymity can be due
to several factors. Some people demand
anonymity. But it could also be a deliberate strategy on behalf of newsrooms
to avoid criticism of their sources. The
customary psychologists and criminologists who offer expert opinions and
knowledge in the media were asked to
assess and evaluate the male suspects.
Not once had any of them met the
two suspects, and yet they spoke at
great length about the personalities
and characters of these men.
The male suspects were among the
individuals who appeared most in photos in the articles and news items. The
most frequently appearing individual
was the “NK man”. Photos concealing
his face were published on 13 September, but his face was shown in all media
on the following day and then repeatedly. The photos from the security
cameras in NK were obviously newsworthy. Their publication was also part
of police appeals for more information
from the public, and did in fact lead to
a large number of tips.154

		
154. Mats Nylén, Press Officer at the Sockholm Police Department Control Room in the TV programme
Rapport, on 13 Septembe 2003.
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There are several reasons why media
work in this way. One is the quest for
more information about the suspected
perpetrator that could provide explanations for his behaviour. The identity of
the perpetrator and what characterizes
him is both central and relevant. What
personal qualities make him so different
to the rest of us? Another reason is that
new details, preferably enticing, create
new angles and articles and raise the
dramatic content of the news stories.155
The 35-year-old suspect was subject
to far more scrutiny and unfavourable
opinion than the 24-year-old. Some
statements, especially those from
anonymous sources, created an almost
demoniacal picture of a disturbed,
intelligent but egocentric, violent, racist
and unscrupulous individual. There
were some favourable statements, but
not many. American researcher Steven
Chermak claims that the offender plays
an important role in crime reporting’s
narrative framework. He provides the
elements of “evilness” and “wickedness”
that underpin these standardised stories. He is also the perpetrator of
the crime and his actions constitute
the element of realism in news stories.
Much of the criticism of news
reporting on Anna Lindh’s murder
focused on how the 35-year-old man
was victimized by the media, especially
by single copy newspapers. One reason
why judgements of the 24-year-old
man were considerably fewer may
thus be due to some self-censorship
		
155. Chermak 1995.
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by media and greater restraint in their
portrayals. Another reason was that the
media did not gain access to as much
information about the 24-year-old
man. Authorities did not release photos
of him, for example.
Through his lawyers, Gunnar Falk
and Martin Särman, the 35-year-old
man submitted a summons application
to the Stockholm City Court in September 2005 against editor-in-chief
Otto Sjöberg and Expressen, the
second largest Swedish single copy
paper. Objections concerned newspaper reports on the 35-year-old’s
childhood, “social relations, previous
court reports, excerpts from personal
case studies and examinations by forensic psychiatrists”.156

Lack of relevance
Speculation plus vague and anonymous
sources in articles and news items are
two indications of lack of relevance.
In the Anna Lindh murder reporting,
10 percent of all sources were vague
or anonymous, and 40 percent of the
items and articles contained speculations. This does not necessarily mean
that the speculations were unfounded
or that information was false, but they
could have been. As such, the reporting
contained a significant lack of relevance.
There are several reasons why journalism resorts to speculation. One is
that reliable and confirmed informa-

tion is not available while the demand
for information is great. The attack on
Anna Lindh was unexpected and brutal
and immediately raised a number of
questions about how she was murdered,
the killer’s escape route, the motive, the
absence of bodyguards
and the personal safety of politicians.
There were no answers at first. Some
emerged during the investigation, but
some information was never disclosed
by the police for technical reasons.
Other questions, such as the motive,
are still unanswered. In an effort to
satisfy the thirst for information,
speculation was unavoidable to some
extent. Based on the journalistic criteria
of relevance and substantiality, it would
be absurd to completely sidestep some
of the most central aspects of the event
just to avoid appearing irrelevant.
At the same time, speculation and
exaggeration are well-known dramatic
devices that spice up a story, create new
intrigues and hold an audience’s interest, which is another reason why they
are so commonly employed in news
journalism. Simple story-telling gimmicks raise the level of suspense and
hold the attention of readers, listeners
and viewers. In the long term, they
sell more newspapers. This may also
explain their frequency in reports on
the Anna Lindh murder and the hunt
for her killer.
The relative frequency of non-identifiable sources may also have several
explanations. Many of the anonymous
and vague sources who spoke in con-

nection with the Anna Lindh murder
appeared in articles and news items
about the 35-year-old suspect. By not
disclosing their names, the media protected the identity of the 35-year-old
who was later cleared of all suspicion.
Ethical considerations may therefore
explain why names and photos were
not published. Another explanation is
that journalists only gained access to
confidential information by guaranteeing the anonymity of their sources.
A third explanation could be that
sweeping source statements like “many
people consider …” or “most people
believe …” summarise what journalists
presumed to be public opinion.
A fourth explanation is, of course, that
there were no real people or sources.
Regardless of the circumstances,
however, the frequency of speculations
and anonymity led to vagueness and
uncertainty in the reporting of Anna
Lindh’s murder and the murder investigation, which also reduced objectivity
and in some instances the credibility of
the news content.

The consequences
of media logic
The murder of Anna Lindh was a rare
and unique crime by Swedish standards.
It contained all the characteristics of
a “super prime story”, i.e. a sensational
and dramatic crime that is both national
and international in its newsworthiness
and receives extensive and detailed
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attention from the media over a longer
period of time and during the various
stages of the legal process.157
This is why the murder and crime
investigation dominated media reports
until a man was finally arrested, detained and then convicted.
Broadly speaking, media reports
were consistent with the narrative construction of a classic detective story.
A murder is committed, information
is gathered, possible suspects are interviewed, various motives are speculated
upon and reasons for the crime are produced. The story ends when the killer
is revealed and arrested. One obvious
reason why media reports followed this
structure is that the police investigation
followed the same pattern. In crime
investigations, the police are probably
journalists’ main source. Journalism
relies upon information from individual
police and appointed press officers,
officially or “off the record”. Journalists
rarely have access to information from
non-police sources that leads to solving
crimes.
Journalism’s crime narration presents a very simplified view of reality,
however. It scales down the dimensions
and aspects that actually exist but that
media either know nothing about, or
choose to ignore. Media narration
stylizes and refines stories about real
events. This was also the case in the
coverage of the Anna Lindh murder.
This study shows how the murder
investigation was narrated through a
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few central characters: Anna Lindh
was the victim, the 35-year-old and
then the 24-year-old men were the
villains, and Leif Jennekvist was the
hero. While these characters were based
on real people, the question is how
much these one-dimensional and evil
pictures of the suspected killers, and
the hero-like description of the Deputy
Commissioner, were based on fact.
The structure of the journalistic
process and the media’s working methods have been studied and mapped
by both media researchers and media
consultants. This knowledge is conveyed, usually at great expense, to
organisations and people in the public
eye – politicians, business executives,
officials, artists, athletes, etc – in the
growing upsurge of media training
courses. People who know how media
logic and narration function are better equipped to control and sway news
media reporting than those without
this knowledge. In the long-term, they
can also control and influence public
perceptions of individuals, authorities
and companies, and the events and
conditions described by journalists.
Exactly how much the police controlled media reporting on the murder
of Anna Lindh is unknown. It would
appear, however, that police authorities
formulated a media strategy in advance
and followed their plan carefully. 158
This included a willingness to collaborate with the media by holding
regular press conferences, even though

only a handful of media trained police
executives issued statements and a
number of internal measures were
taken to minimise leaks. To summarise,
the police co-operated with the media
but the information, though frequent,
was sparse. The media’s general picture
of the police and police work in connection with the murder was extremely
negative at first, but overwhelmingly
positive by the time the 24-year-old
man was arrested. And not least, the

Lindh investigation and chief investigators appeared afterwards as competent,
effective and successful in contrast to
Hans Holmér’s Palme investigation.
Police work on the Lindh case was
also successful; Anna Lindh’s killer
was arrested, detained and remanded
in little more than two weeks. Exactly
how the police worked, and the steps
and measures they took to identify
the perpetrator and handle the media,
however, have not been revealed.
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mördare och poliser

Mordet på Anna Lindh i september 2003, och jakten på gärningsmannen, fick
stor uppmärksamhet i press, radio och tv. Mordet var en idealisk nyhet om man
ser till faktorer som skapar nyhetsvärde. Händelsen kom oväntat och utan för
varning, och handlade om ett brutalt brott på en känd svensk kvinnlig politiker.

Om författarna
Marina Ghersetti är verksam som forskare och lärare i journalistik vid Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Hon har
tidigare bland annat skrivit boken Sensationella berättelser, om mediebevakningen av prinsessans Dianas död och av inbördeskriget i Angola, samt deltagit
som medförfattare till rapporten Tsunamins genomslag.

Marina Ghersetti, Gunilla Hjorth

I denna studie visas hur fyra dagstidningar och fyra etermedier rapporterar om
mordutredningen och händelsernas huvudaktörer under perioden 10–27 sep
tember. Här behandlas bland annat vilka aspekter som lyftes fram i mediernas
berättelser om mordet, samt vilken bild medierna gav av polisen och åklagar
myndigheten och av de personer som i tur och ordning misstänktes för mordet.
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Gunilla Hjorth är verksam som forskare och administratör vid Institutionen
för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet. Hon har
tidigare bland annat varit forskare för skriftserien Media Monitor samt deltagit
i forskningsprojekt kring politisk journalistik.
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