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Abstract 

The Swedish foreign minister Anna Lindh was murdered on September 10 2003. The 

police pursuit for the man that murdered her was initiated immediately. Two weeks later, 

the police arrested the 24-year-old man that six month later would be sentenced to 

imprisonment for life for the murder of Anna Lindh. The main purpose of this essay is to 

examine how the man that murdered Anna Lindh was described in Aftonbladet and 

Expressen from the time of his arrest to the sentence of guilty. One part of the purpose of 

this essay is also to inquire how the Swedish evening press paid regard to the ethical 

publicity rules in their descriptions. Five articles from every newspaper based on five 

important dates during this period were chosen. These ten articles were then analyzed by 

a qualitative dialogical text analysis with the purpose to study how the texts are 

intertextual related to each other.         

The analysis showed that the journalists had difficulties in paying consideration to the 

ethical publicity rules in their descriptions of the murderer of Anna Lindh. Aftonbladet’s 

and Expressen’s portrayals of the 24-year-old man didn’t change much over time. He was 

described as a mental instable and violent man in every article. It didn’t occur any 

obvious distinctions between Aftonbladet’s and Expressen’s descriptions which indicate 

that the newspapers within the genre evening press constitute a fairly homogeneous news 

institution. The texts related to each other by confirming and strengthening previous 

statements. The journalists were able to, by recontextualising a prior assertion, use the 

earlier articles as a basis and broaden the context within the discourse.                     



 
Sammanfattning 

Den 10 september 2003 mördades Sveriges utrikesminister Anna Lindh. Polisjakten efter 

mannen som mördat henne inleddes genast. Efter två veckor grep polisen den 24-åring 

som sex månader senare skulle dömas till livstids fängelse för mordet. Uppsatsens 

främsta syfte är att undersöka hur Anna Lindhs mördare skildrades i Aftonbladet och 

Expressen från gripande till fällande dom. En del av syftet är även att undersöka vilken 

hänsyn svensk kvällspress tog till de pressetiska publicitetsreglerna vid denna 

beskrivning. Fem artiklar från varje tidning baserat på fem viktiga datum under denna 

period valdes ut. Dessa tio artiklar analyserades sedan genom en kvalitativ dialogisk 

textanalys för att kunna studera hur texterna förhåller sig intertextuellt till varandra.  

Uppsatsens analys visade att journalisterna hade svårt att ta hänsyn till de pressetiska 

publicitetsreglerna vid skildringen av Anna Lindhs mördare. Aftonbladets och 

Expressens beskrivningar av 24-åringen förändrades inte speciellt mycket över tid. Han 

porträtterades som en psykiskt instabil och våldsam man i samtliga artiklar. Det förekom 

inte heller några tydliga skillnader mellan Aftonbladets och Expressens skildringar vilket 

tyder på att tidningarna inom genren kvällspress utgör en relativt homogen 

nyhetsinstitution. Texterna förhöll sig till varandra genom att de bekräftade och förstärkte 

tidigare uttalanden. Journalisterna kunde, genom att rekontextualisera ett tidigare 

påstående, använda de tidigare artiklarna som utgångspunkt och bredda kontexten inom 

diskursen.        



 
Innehållsförteckning           

1. Inledning......................................................................... 7  

1.1 Problembakgrund............................................................. 7  

1.2 Syfte................................................................................. 9  

1.3 Frågeställningar................................................................9  

1.4 Avgränsning..................................................................... 9  

1.5 Disposition........................................................................10                

2. Bakgrund........................................................................ 11  

2.1 Kvällspressens framväxt.................................................. 11  

2.2 Kvällspressens kännetecken.............................................11  

2.3 Aftonbladet - ”Nordens största dagstidning”................... 12  

2.4 Expressen - ”En klassisk kvällstidning”...........................12  

3. Tidigare studier...............................................................13  

3.1 Fyra uppsatser om mordet på Anna Lindh....................... 13  

3.2 Mijailovic - berättelsen om en mördare........................... 15  

4. Teoretiska utgångspunkter.............................................. 17  

4.1 Dialogisk textanalys......................................................... 17   

4.1.1 Diskurs och interdiskursivitet...........................17   

4.1.2 Intertextualitet och intertextuella kedjor........... 17   

4.1.3 Kontext och rekontextualisering....................... 18  

4.2 De pressetiska reglerna.....................................................19   

4.2.1 Ge korrekta nyheter...........................................21   

4.2.2 Respektera den personliga integriteten............. 22    

4.2.3 Hör båda sidor................................................... 25   

4.2.4 Var försiktig med namn.....................................26   

4.3 Journalistisk etik i praktiken............................................ 28 



 
5. Metod.............................................................................. 31  

5.1 Metodval.......................................................................... 31   

5.1.1 Analytikerns förförståelse................................. 34  

5.2 Urval av undersökningsenheter........................................ 34  

5.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet..................... 36    

6. Analys och resultat......................................................... 37  

6.1 Aftonbladet 25 september 2003....................................... 37  

6.2 Expressen 25 september 2003.......................................... 43  

6.3 Aftonbladet 8 januari 2004...............................................48  

6.4 Expressen 8 januari 2004................................................. 54  

6.5 Aftonbladet 13 januari 2004............................................ 60  

6.6 Expressen 13 januari 2004............................................... 66  

6.7 Aftonbladet 16 januari 2004............................................ 70  

6.8 Expressen 16 januari 2004............................................... 74  

6.9 Aftonbladet 24 mars 2004 ............................................... 78  

6.10 Expressen 24 mars 2004................................................ 80  

7. Slutsatser och diskussion................................................ 84  

7.1 Hänsyn till de pressetiska publicitetsreglerna.................. 85  

7.2 Förändring över tid.......................................................... 87  

7.3 Likheter och skillnader mellan tidningarna..................... 88  

7.4 Intertextuell koppling....................................................... 90  

8. Förslag till vidare forskning............................................91  

Källförteckning   



 
Bilagor   

1. Fina betyg - men ensam - 24-åringen skickades till Belgrad -    

kom tillbaka tyst och inåtvänd (Aftonbladet 2003-09-25)   

2. Han rakade av sitt hår. ”Det är ingen tvekan om att han är  

NK-mannen” (Expressen 2003-09-25)   

3. I farfars hemby talar alla om mordet - och frågar sig varför  

(Aftonbladet 2004-01-08)   

4. Polisen tror honom inte. Här är utredarnas version hur han  

planerade mordet på Nk (Expressen 2004-01-08)   

5. Här slutar Anna Lindhs sista dag - Hon laddade för tv-debatten  

på motionscykeln. Mijailovic gick sömnlös på tredje eller fjärde  

dygnet (Aftonbladet 2004-01-13)   

6. ÅTALET. SÅ BLEV HAN NK-MANNEN. Polisens  

bildjämförelse avslöjade honom - sen kom erkännandet 

(Expressen 2004-01-13)   

7. Hon mötte sin mardröm igen - Vännen berättar: Anna försökte  

försvara sig med sin handväska (Aftonbladet 2004-01-16)  

8. Väninnan: det ser perverst ut. Eva, 52, berättar om sekunderna 

på NK (Expressen 2004-01-16)  

9. Mijailovic mötte livstidsdomen med total tystnad  

(Aftonbladet 2004-03-24)   

10. ”Mördaren blir hjälte”. Leif GW Persson om Mijailovics liv i  

cellen (Expressen 2004-03-24)  



 

7

 
1. Inledning 

I detta kapitel kommer inledningsvis uppsatsens problembakgrund och syfte att 

presenteras. Sedan redovisas de frågeställningar som ligger till grund för studiens 

avgränsningar.  Slutligen presenteras den disposition som uppsatsen följer.  

1.1 Problembakgrund 

Den 11 september 2003 avled Sveriges utrikesminister Anna Lindh efter att ha blivit 

knivhuggen dagen innan på varuhuset NK i Stockholm. Trots att överfallet ägt rum mitt 

på eftermiddagen på en offentlig plats så lyckades gärningsmannen fly från platsen innan 

polisen hunnit anlända. Den jakt efter gärningsmannen som skulle pågå i flera månader 

var i ett första skede oviss då bevisen var oklara och vittnesuppgifterna bristfälliga.  

Polisens arbete försvårades delvis av det kraftiga trycket från media och allmänheten. 

Mordet på Anna Lindh var en världsnyhet och uppmärksammades i såväl internationella 

som nationella nyhetsmedier. De följande dagarna efter att hon avlidit fylldes tidningarna 

av levnadsbeskrivningar och uttalanden om Anna Lindh som person och politiker, 

blandat med detaljerade beskrivningar av knivattackens händelseförlopp.  

Medierna drog tidigt paralleller till mordet som begicks i februari 1986 på statsminister 

Olof Palme. Pressen på att polisen tidigt skulle gripa Anna Lindhs mördare ökade då 

mordet på Olof Palme ännu inte är uppklarat och ingen gärningsman har dömts. Det hade 

gått nästan 20 år mellan ministermorden men säkerheten var inte bättre idag, Anna Lindh 

hade inte haft något livvaktskydd vilket medierna uppmärksammade. Den kraftiga 

massmediala uppmärksamheten avtog visserligen något ju längre tiden gick men det 

fortsattes att spekuleras kring vem som mördat Anna Lindh. Medierna granskade ständigt 

polisens arbete med utredningen och när det den 17 september gripits en misstänkt man 

var medierna snabba med att döma honom. Dagstidningarna utropade att Anna Lindhs 

mördare nu var funnen och redovisade ingående för hans tidigare och nuvarande 

levnadssituation. Denna man, som i media kallades för 35-åringen, visade sig dock vara 

oskyldig och försattes på fri fot den 24 september 2003. Den exploatering av 35-åringen 

som förekom i de svenska medierna har varit föremål för stark kritik och det fördes en het 

debatt kring huruvida dagstidningarna kränkte hans personliga integritet. 
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Samma dag som 35-åringen släpptes så grep polisen en annan misstänkt man. Denna 24-

åring häktades senare på sannolika skäl misstänkt för mordet på Anna Lindh. Polisen 

hade nu en starkare bevisföring vilket bidrog till att 24-åringen senare erkände sig skyldig 

till mordet. Pusselbitarna föll på plats i utredningen och den misstänkte ministermördaren 

åtalades den 13 januari 2004. Rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt inleddes 

den 14 januari. Mediebevakningen runt rättegången var massiv vilket orsakade vissa 

svårigheter i polisens arbete. 24-åringen, som senare namngavs som Mijailo Mijailovic, 

vägrade att prata och meddelade via sin advokat Peter Althin att han inte ville uttala sig 

då det han sa i förhören läckte ut och publicerades i medierna (Unsgaard, 2005:301).   

Rättegången pågick i tre dagar innan det meddelades att rätten konstaterat att det var 

Mijailo som mördat Anna Lindh men att hans påföljd skulle avgöras först efter att han 

genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Han dömdes sedan den 23 mars till livstids 

fängelse för mordet på Anna Lindh. Mijailo överklagade dock tingsrättens dom till Svea 

hovrätt den 13 april och under de följande förhandlingarna vägrade han att uttala sig med 

motiveringen att han inte orkade. Han dömdes då en andra gång den 8 juli 2004 när Svea 

hovrätt ändrade tingsrättens tidigare dom till rättspsykiatrisk vård med särskild 

utskrivningsprövning. Det inleddes sedan även en tredje rättegång då både Mijailo och 

riksåklagaren överklagade hovrättens dom. Mijailo dömdes slutligen den 2 december 

2004 av Högsta domstolen då hans dom ändrades tillbaka till livstids fängelse. Denna 

gång vann domen laga kraft direkt när den meddelades och kunde därmed inte överklagas. 

(Unsgaard, 2005:312-318)  

Den starkt mediebevakade rättsliga prövningen av Anna Lindhs mördare är nu över. Det 

är dock i efterhand angeläget att studera hur hetsjakten på honom bedrevs i Sveriges två 

största kvällstidningar. Då detta fall kan anses vara extremt är det av intresse att 

undersöka hur stor hänsyn Aftonbladet och Expressen kunde ta till de pressetiska reglerna 

då journalisterna tvingades arbeta i en situation som präglas av tidspress då behovet av 

snabb information är stort. Det är även väsentligt att undersöka hur dessa tidningars 

skildringar av Mijailo förändrades i och med att polisutredningen framskred och han gick 

från att vara enbart misstänkt till att dömas till livstid för mordet på Anna Lindh.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom den begreppsapparat som utvecklas utifrån tidigare 

studier och uppsatsens teoretiska utgångspunkter undersöka vilken hänsyn svensk 

kvällsjournalistik tog till de pressetiska publicitetsreglerna i samband med rapporteringen 

av mordet på Anna Lindh. Studien har även en jämförande ansats då en del av syftet är att 

studera likheter och skillnader mellan de två aktuella tidningarnas artiklar, samt att 

undersöka hur skildringarna förändrades över tid. Ytterligare en del av uppsatsens syfte 

är att analysera hur de olika artiklarna knyter an och förhåller sig till varandra och 

medierapporteringen om mordet på Anna Lindh i stort.   

1.3 Frågeställningar 

För att besvara uppsatsens centrala fråga; på vilket sätt Aftonbladet och Expressen 

skildrade Anna Lindhs mördare från misstanke till dom, används följande frågor:  

 

Hur stor hänsyn tog Aftonbladet och Expressen till de pressetiska publicitets- 

reglerna då de skildrade Mijailo Mijailovic? 

 

Hur förändrades skildringarna av Mijailo Mijailovic i de båda tidningarna från det 

att han först greps till att han dömdes? 

 

Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan de båda tidningarna i deras 

skildringar av Mijailo Mijailovic?  

 

Hur förhåller sig de utvalda artiklarna intertextuellt till varandra?  

1.4 Avgränsning 

I uppsatsen gjordes det inledande valet att undersöka Sveriges två största kvällstidningar; 

Aftonbladet och Expressen. Det är de som når flest läsare. Det var därför naturligt att 

begränsa undersökningen till enbart dessa två och välja bort de andra kvällstidningarna 

Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten då deras upplagor är betydligt mindre. De är 

dessutom två lokala varianter av Expressen, alla tre tillhör samma ägarkoncern. Skulle 

även dessa två inkluderas i undersökningen skulle resultatet förmodligen bli snedvridet.  
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Mordet på Anna Lindh skedde i dagsläget för över två år sedan och var en enorm 

massmedial händelse. Mordets omständigheter och dess utbredning i både internationell 

och nationell press har bidragit till att det redan har bedrivits omfattande forskning kring 

detta ämne. Det var därför viktigt att i ett inledande skede ta del av tidigare studier på 

området för att försäkra att denna uppsats bidrar med kunskap som bygger vidare på 

tidigare undersökningar. De uppsatser som undersökts kommer närmare att redovisas för 

i kapitel 3.1. Av de genomlästa uppsatserna hade ingen författare valt att fokusera enbart 

på 24-åringen, alltså Mijailo Mijailovic, och inte heller byggt sin analys kring ett längre 

tidsperspektiv. Därmed är denna undersökning något unik då den fokuserar på delvis nya 

aspekter av ett redan väl undersökt ämne.  

1.5 Disposition 

För att kunna ta ställning till Aftonbladets och Expressens respektive skildringar av 

Mijailo är det nödvändigt att först kort redovisa hur kvällspressen växt fram och fungerar 

idag, samt att presentera de båda tidningarnas verksamhet. Sedan följer en redogörelse för 

de tidigare studier som påverkat uppsatsens avgränsning, som redan nämnts kort ovan. 

De teoretiska utgångspunkter som sedan följer är avgörande för uppsatsens analys och 

teorianknytning, det är där analysens begreppsapparat utvecklas. I det kapitlet presenteras 

bland annat de pressetiska publicitetsreglerna. Dessa utgångspunkter utgår från den 

litteratur som studerats i undersökningens inledande skede.   

Sedan redogörs det för den metod som används i uppsatsen, samt det urval av material 

och undersökningsenheter som gjorts. I det kapitlet förs även ett resonemang kring 

undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet vilket är avgörande för 

studiens hållbarhet. Därefter redovisas undersökningens analys och resultat. Denna del är 

systematiskt och kronologiskt indelad för att skapa klarhet i texten. Artiklarna analyseras 

där var för sig för att sedan diskuteras komparativt som en helhet i det sjunde kapitlet; 

slutsatser och diskussion. Det åttonde och sista kapitlet presenterar uppsatsförfattarnas 

förslag till vidare forskning. Uppsatsen avslutas sedan med de bilagor som utgör studiens 

undersökningsenheter, alltså de tio utvalda artiklarna från Aftonbladet och Expressen 

som är utskrivna från mediearkivet respektive PressText. 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en kort översikt över kvällspressens utveckling, samt en 

kortfattad presentation av Aftonbladets och Expressens verksamhet.  

2.1 Kvällspressens framväxt 

Det vi idag benämner kvällspress kallades då den började växa fram i Europa för 

tabloidpress på grund av sitt format, eller för boulevardpress då den såldes på gatorna. I 

Sverige kommer benämningen kvällspress huvudsakligen från dess utgivningstid. 

(Hadenius & Weibull, 2003:64) Aftonbladet grundades den 6 december 1830 av Lars 

Johan Hierta. Fram till 1850-talet var den Sveriges största liberala tidning för att sedan bli 

allt mer konservativ under 1900-talets början. Idag är Aftonbladet oberoende 

socialdemokratisk på ledarplats. (www.aftonbladet.se) Expressen kom ut med sitt första 

nummer den 16 november 1944 och startades som motvikt till de nazistiska rörelserna i 

samhället. Expressen har från sin start varit en liberal tidning. (www.expressen.se) 

Upplagespiralen för de två största kvällstidningarna visade på en tydlig ökning fram till 

1970-talet då upplagorna började sjunka. Denna nedgång kan främst förklaras med att 

svenskarnas dubbelläsning av morgon- och kvällstidningar minskade. Den negativa 

upplagespiralen bröts först vid början av 2000-talet. (Hadenius & Weibull, 2003:64)  

2.2 Kvällspressens kännetecken 

Kvällspressens journalistik kan betecknas som en form av komplementjournalistik. Den 

har andra funktioner än morgonpressen har och inte samma krav på att vara allmänt 

redovisande vilket gör att kvällstidningar kan rikta in sig på att bevaka särskilda områden. 

(Hadenius & Weibull, 2003:307) Kvällstidningarna anses heller inte vara lika bundna av 

krav på opartiskhet, balans och allsidighet som många morgontidningar är. Det kan 

uppfattas som viktiga mål för kvällspressen att uppröra, väcka uppmärksamhet kring en 

speciell fråga, samt att underhålla läsarna. Det kan vara så att de tillämpar olika normer 

på olika typer av nyheter. Nyheter som uppfattas som allvarliga, som Anna Lindh-mordet, 

behöver balanseras och där ska saklighet och allsidighet ges hög prioritet. (Ekström & 

Nohrstedt, 1996:161)  

http://www.aftonbladet.se
http://www.expressen.se


 

12

 
2.3 Aftonbladet - ”Nordens största dagstidning” 

Aftonbladet hävdar att de är Nordens största dagstidning och att de varje dag når 1,4 

miljoner läsare (www.aftonbladet.se). Följande citat är hämtat från deras hemsida där de 

presenterar sin redaktionella policy:   

Aftonbladet ska aktivt och kritiskt granska samhälle och makthavare, driva  

opinion och ge journalistisk service. Aftonbladet ska ge röst åt vanligt folk.  

Dess journalistik ska vara sann och saklig, åsikter ska skiljas från fakta... Inga  

lojalitetsband, vare sig till ägare, ideologier, annonsörer eller samarbetspartner,  

får hindra Aftonbladet att skildra verkligheten så ärligt det står i mänsklig makt.  

(www.aftonbladet.se)  

Aftonbladet är en del av aktiebolaget Aftonbladet Hierta AB där socialdemokratiska LO 

äger 50,1 procent av aktierna, resterande 49,9 procent ägs av den norska mediekoncernen 

Schibsted. 2004 uppskattade de sin egen dagliga upplaga till cirka 452 000 exemplar. 

(www.aftonbladet.se)  

2.4 Expressen - ”En klassisk kvällstidning” 

Expressen skriver på sin hemsida att de är en klassisk kvällstidning. De presenterar likt 

Aftonbladet sin publicistiska idé på hemsidan, följande citat är ett utdrag därifrån:    

Expressen är också en liberal tidning. Det betyder att det för oss inte finns något  

viktigare än människan, hennes berättelser, drömmar och dramer. Vi ifrågasätter  

makten och ogillar allt som gör tillvaron trång och tråkig...Vi värnar om yttrande- 

frihet, förnuft och lusten att gå barfota när det regnar. Vi tror på varje individs rätt  

att i frihet forma sitt liv och fylla det med mening och glädje. 

(www.expressen.se)   

Expressen ägs av Bonnier AB. Aktiebolaget Kvällstidningen Expressen ger ut Expressen, 

Kvällsposten och GT i pappersformat. Enligt TS-statistik var Expressens upplaga 2004 i 

genomsnitt 363 000 exemplar per dag. (www.expressen.se)   

http://www.aftonbladet.se
http://www.aftonbladet.se
http://www.aftonbladet.se
http://www.expressen.se
http://www.expressen.se
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3. Tidigare studier 

I detta kapitel redogörs det för ett urval av de tidigare studier som presenterats kring 

mordet på Anna Lindh. Studierna som har undersökts inför detta uppsatsarbete består av 

fyra uppsatser och en reportagebok som handlar om Anna Lindhs mördare.  

3.1 Fyra uppsatser om mordet på Anna Lindh 

De tidigare uppsatser som undersökts valdes ut då de var lättillgängliga och alla belyste 

mordet på Anna Lindh från olika utgångspunkter. De bottnade även i liknande 

frågeställningar som denna uppsats. Avgränsningen till fyra uppsatser grundades dels på 

tidsskäl, dels på att de ansågs ge en tillräckligt omfattande bild av de tidigare studier som 

bedrivits inom detta ämne. De två första utvalda studierna bestod av C-uppsatser skrivna 

av studenter inom Medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet under 

hösten 2003 och 2004. Den tredje uppsatsen var även den skriven på C-nivå av två 

studenter som studerade journalistik och multimedia vid Södertörns högskola hösten 

2003. Den fjärde och sista uppsatsen som undersökts var en magisteruppsats skriven av 

en medie- och kommunikationsvetenskapsstudent vid Mittuniversitetet i Sundsvall under 

hösten 2003 och våren 2004.  

Uppsatsen skriven under hösten 2003 vid Karlstads universitet har titeln Publicera eller 

inte? och har en frågeställning som kretsar kring hur 35-åringen beskrevs i Dagens 

Nyheter och Aftonbladet, samt vilken hänsyn journalisterna tog till hans personliga 

integritet. Författarna använde sig av en kvalitativ innehållsanalytisk metod där de 

undersökte sex utvalda artiklar utifrån ett fastställt kodschema. De valde artiklar enbart 

från den 17 och 18 september 2003 då de ansåg att rapporteringen kring 35-åringen var 

mest koncentrerad då. De drog bland annat slutsatsen att 35-åringens personliga integritet 

hade kränkts i de utvalda artiklarna. Uppsatsen innefattar, likt denna, ett resonemang 

kring de pressetiska publicitetsreglerna men fokuserar då enbart på paragrafen om att 

hänsyn ska visas till den personliga integriteten. 24-åringen uppmärksammas aldrig då 

han inte figurerade i media förrän drygt en vecka efter datumen som valts att undersökas. 

En del av studiens syfte är även att se skillnader mellan morgon- och kvällspress medan 

denna undersökning fokuserar på kvällspress. (Se uppsats: Nadj & Dagerbrant, 2004) 
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Den andra uppsatsen, skriven hösten 2004 vid Karlstads universitet, har titeln Mordet på 

Anna Lindh genom pressens ögon - En studie av Aftonbladets och Dagens Nyheters 

nyhetsrapportering. Uppsatsens syfte är att utifrån teorier om nyhetsvärdering och 

nyhetspresentation undersöka Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering för att se 

skillnader och likheter mellan de utvalda tidningarna. Även denna uppsats har alltså en 

jämförande analytisk ansats med syfte att se skillnader och likheter mellan morgon- och 

kvällspress. Författarna har valt främst en kvalitativ metod men även en kvantitativ ansats 

då de först kvantitativt såg till alla datum mellan den 11 och 18 september 2003 för att 

sedan exemplifiera vissa artiklar kvalitativt. Deras undersökning innefattar med andra ord 

inte 24-åringen och sträcker sig heller inte över ett längre tidsperspektiv. De drog bland 

annat slutsatserna att Aftonbladet har fler bilder och ger större utrymme åt detaljuppgifter 

vilket gör att deras uppgifter uppfattas som säkrare än Dagens Nyheters. Tidningarna 

publicerade till stor del samma uppgifter men dessa uppfattades ofta olika på grund av 

redaktionernas bearbetning och presentation. (Se uppsats: Eriksson & Jensfelt, 2004)  

Pressetik i gungning - fyra tidningars bild av Anna Lindhs misstänkta mördare heter 

uppsatsen som är skriven vid Södertörns högskola. Uppsatsens frågeställning handlar om 

hur den rådande svenska pressetiken fungerar i ett extremt läge, som då Anna Lindh 

mördades. Författarna genomförde både en kvantitativ och kvalitativ undersökning av 

Aftonbladets, Expressens, Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets publiceringar den 

17 september (dagen efter att 35-åringen grips) och den 25 september (dagen efter 

gripandet av 24-åringen). Dessutom utförde de ett antal kvalitativa intervjuer med 

sakkunniga på området, såsom pressombudsmannen Olle Stenholm, i syfte att undersöka 

pressetikens framtid. De kom bland annat fram till slutsatserna att det utvalda materialet 

ofta förmedlar irrelevant och kränkande information om de båda männen, samt att den 

rådande pressetiken måste förändras då den i dagsläget inte fungerar. Deras studie skiljer 

sig från denna då de undersöker fyra tidningar i syfte att se nyanser mellan morgon- och 

kvällspress, samt att de fokuserade på båda männen under enbart två datum. Vår 

undersökning har dessutom inte främst som syfte att studera hur de pressetiska reglerna 

kan förbättras utan snarare att se till hur de kan tas hänsyn till i ett extremt läge. (Se 

uppsats: Scheibe & Wistén, 2003) 
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Den fjärde uppsatsen, genomförd vid Mittuniversitetet, har titeln Ministermordet i 

pressen - En granskning av fyra svenska dags- och kvällstidningars rapportering av 

överfallet och mordet på utrikesminister Anna Lindh hösten 2003. Uppsatsens syfte är att 

diskutera det som publiceras med bakgrund i nyhetsinnehållets kommersialisering. 

Författaren valde att undersöka artiklar publicerade i Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet mellan datumen 11 och 15 september. Uppsatsens metod 

består av en rent kvantitativ innehållsanalys där författaren kvantifierade kvalitativa 

variabler. Resultaten redovisades med hjälp av kodscheman och kodinstruktioner i olika 

statistiska diagram. Slutsatserna som presenterades bestod bland annat av ett resonemang 

kring att tidningarnas brist på fakta i pressade situationer resulterar i publicering av 

spekulationer och lösa rykten. Uppsatsen skiljer sig från denna studie redan i den 

grundläggande frågeställningen då författaren utgick från nyheters kommersialisering och 

inte redogjorde för de pressetiska reglerna mer ingående. Studien fokuserar även 

kvantitativt på en kortare tidsperiod och har inte som syfte att se förändringar över tid 

utan snarare skillnader mellan morgon- och kvällspress. (Se uppsats: Jonsson, 2004)  

3.2 Mijailovic - berättelsen om en mördare 

I denna uppsats har ett antal böcker legat till grund för de teoretiska utgångspunkterna. 

De flesta har behandlat mer generella ämnen som pressetik, etiska övertramp och 

metodupplägg. Reportageboken som presenteras i detta stycke var den enda bok som 

enbart handlade om mordet på Anna Lindh och därmed placeras den under stycket 

tidigare studier och inte teoretiska utgångspunkter. Boken i fråga har titeln Mijailovic - 

berättelsen om en mördare och är skriven av Edvard Unsgaard som är inrikesreporter på 

Ekot. Boken beskriver Mijailos liv fram till att han häktas för mordet på Anna Lindh. 

Den är utgiven i oktober 2005 och innehåller därmed mycket uppdaterad information om 

bland annat Mijailos situation på Kronobergshäktet. Författaren har använt sig av 

tidningsartiklar, förundersökningsprotokoll, offentliga handlingar från bland annat 

Migrationsverket och intervjuer för att på ett utförligt sätt skildra Mijailos liv. Mijailo 

själv, hans föräldrar och hans syster har dock inte ställt upp på någon intervju vilket gör 

att en del av de personliga uppgifter som presenteras i boken, bland annat Mijailos 

privata tankar, kan ifrågasättas och upplevas som uppdiktade.  
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Boken skildrar först Mijailo som en tillbakadragen son, sedan som en udda tonåring och 

slutligen som en mycket vilsen man. Sedan beskriver författaren utförligt tiden innan 

mordet vilket i boken kallas för ”Nedräkningen”. Detta följs av en beskrivning dag för 

dag från dagen då mordet begås till den 24 september då Mijailo grips av polisen. Nästa 

stycke kallas ”Intern 2003-5449” och handlar om Mijailos tid i häktet. Följande citat är 

ett utdrag från detta kapitel då polisen Marianne Öhman i samband med gripandet den 24 

september 2003 förhör Mijailo på Kronobergshäktet :   

- Har du förstått vad jag har sagt? frågade Marianne.  

- Tom Cruise, svarade Mijailo Mijailovic.  

- Vad sa du, Mijailo?  

-  Jag är Tom Cruise.  

...   

- Du säger att du heter Tom Cruise?  

- Mmm, svarade Mijailo.  

- Du har rätt att ha en försvarare, och har du några önskemål  

om det så vill jag veta det.  

- Tom Cruise försvarar min bror, svarade Mijailo.  

(Unsgaard, 2005:288)  

Viss kritik kan riktas mot denna bok då den presenteras som en reportagebok men 

framstår likt en skönlitterär berättelse. Det förekommer ett antal citat i boken som enbart 

framställer en liten del av helheten. Stycket ovan som endast innehåller några få citat från 

ett längre förhör kan skapa en något snedvriden bild av verkligheten. Det är många 

gånger svårt att förstå varifrån vissa uppgifter kommer, ofta får läsaren intrycket av att de 

kommer från Mijailo själv trots att han inte blivit intervjuad av författaren. Det är svårt att 

bedöma hur källkritisk författaren har varit i sitt arbete. Därför fungerar boken i denna 

uppsats inte främst som faktareferens utan mer för att skapa en större överblick över 

nyhetsrapporteringen av Mijailo. De uppgifter som redovisas från boken, såsom datum 

från polisutredningen, är verifierade från olika håll då samma datum förekommer i ett 

flertal källor. (Se boken: Unsgaard, 2005)    
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel redogör för de teoretiska utgångspunkter som återfinns i den litteratur som 

undersökts inför denna uppsats. Här kommer den begreppsapparat som ska användas i 

analysen av de utvalda artiklarna att utvecklas.  

4.1 Dialogisk textanalys 

Analysen i denna uppsats har utgått från en kvalitativ dialogisk textanalys. Denna metod 

kommer vidare att behandlas och motiveras i kapitel 5. Syftet med detta kapitel är att 

redogöra för de centrala begrepp som kommer att användas i analysen.   

4.1.1 Diskurs och interdiskursivitet 

Dialogisk textanalys är en form av diskursanalys. Begreppet diskurs har många 

innebörder men betyder egentligen samtal och används för att analysera människors 

gemensamma användning av språk. Diskurser är områden med specifika konventioner, 

regler och fackspråk. Det kan vara en aktuell debatt i medierna rörande ett speciellt ämne, 

till exempel hur mordet på Anna Lindh skildrades i kvällspressen. Diskursanalysen 

används för att undersöka en texts form och innehåll, samt vilka intertextuella kopplingar 

som finns inom texten och till andra texter. För forskaren innebär det ett sätt att 

synliggöra konventioner och sammanhängande språkliga kedjor. (Kroon, 2000:170)  

Begreppet interdiskursivitet beskriver hur det lånas drag från olika genrer inom ramen för 

en text. Det kan vara till exempel vardagliga uttryck som sätts in i en text som 

kännetecknas av ett mer formellt och strikt språk. Det kan också innebära att journalisten 

lånar den grundläggande formen från en genre och applicerar den på en annan diskurs. 

(Kroon, 2000:172)  

4.1.2 Intertextualitet och intertextuella kedjor 

Begreppet intertextualitet används när det fastslås att alla texter är länkade till och 

beroende av varandra. Ingen text kan analyseras som en isolerad enhet utan måste ses i ett 

större sammanhang. Alla ord och begrepp bär på olika historiska innebörder vilket för 
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med sig att texter ekar av andra texter. (Kroon, 2000:170) Med hjälp av detta begrepp vill 

forskare undersöka hur olika ord och texter förhåller sig till varandra, om de innehåller 

upprepningar av samma perspektiv och information eller om det finns mer nyanserade 

tolkningar (Dahlgren, 2000:86).  

Intertextuella kedjor syftar till att en artikel är ett led i en kedja av mindre utsagor inom 

samma ämne som hör ihop och samverkar med varandra. Dessa kedjor är inte 

förutbestämda utan läsarna väljer själva individuellt att aktualisera vissa innebörder och 

yttranden och placera dessa i en speciell diskurs. Med andra ord skapar alla läsare egna 

intertextuella kedjor baserat på sina kunskaper och erfarenheter. Vid en undersökning av 

de intertextuella kedjorna i en eller flera texter är syftet att se hur olika delar i en text är 

länkade till texten som helhet och hur den kopplas ihop med andra texter inom den 

aktuella diskursen. (Kroon, 2000:171)   

4.1.3 Kontext och rekontextualisering 

Begreppet kontext syftar till sammanhanget för det som sägs. Kontexten kan utgöras av 

en konkret yttre eller inre situation där samtalsparterna styrs av vissa konventioner, regler 

och normer eller av en särskild tidsperiod som måste beaktas när det som sägs ska tolkas. 

Det kan också hänvisa till olika typer av bakgrundskunskaper som är relevanta för 

förståelsen av det som sägs. Kontexten utgörs mer specifikt av det som sagts tidigare i 

samtalet eller stått tidigare i texten och som sedan påverkar det mottagaren senare säger 

eller läser. Kontexten behöver inte enbart vara en enskild kontext utan begreppet kan 

syfta till flera olika skilda förhållanden som påverkar sammanhanget. (Kroon, 2000:171)  

Rekontextualisering innebär att ord, begrepp, textdelar eller hela texter flyttas från en 

kontext till en annan. Det kan vara när någons ord återges med andra syften än det 

ursprungliga, som till exempel om en politikers uttalanden från en artikel senare återges i 

en annan. Kontexterna är viktiga för varje individs tolkning och förflyttningen mellan de 

olika artiklarna innebär att innebörden delvis eller helt förändras. Även ett uttalande som 

återges exakt i ett citat kan få en ny innebörd då orden sätts in i ett nytt perspektiv när 

bland annat tonfallet och avsändaren ändras. (Kroon, 2000:172) 
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4.2 De pressetiska reglerna 

1874 grundades Publicistklubbens verksamhet. Det var en ideell organisation vars uppgift 

var att föra en aktiv publicistisk debatt och vårda det publicistiska yrket och ansvaret. De 

första yrkesreglerna antogs 1923. (Axberger, 1994:56) 1968 tillkom Svenska 

Journalistförbundets yrkeskodex. 1974 ersattes båda dessa regelverk av publicist- och 

yrkesreglerna i skriften Etiska regler för press, radio och tv. Det är de reglerna som är 

grunden till de pressetiska reglerna som vi idag kan hitta i häftet Spelregler för press, tv, 

radio (Se: Pressens Samarbetsnämnd, 2001). Reglerna är utformade av pressens 

huvudorganisationer; Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidnings-

utgivareföreningen och Sveriges Tidskrifter.   

Pressens Samarbetsnämnd fastslår att för att pressen ska kunna agera som nyhets-

förmedlare och granskare av samhällslivet är det viktigt med stor frihet inom ramen för 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa är båda grundlagar som är 

överordnade annan lagstiftning. Det fastslås att tidningar ska ha stor frihet att framföra 

vilka åsikter de vill och trycka de nyheter som anses vara intressanta. Friheten begränsas 

dock med de pressetiska reglerna som fungerar som ett ytterligare skydd utöver 

grundlagarna. De pressetiska reglerna syftar främst till att ge den enskilde ett skydd mot 

publicitetsskador utöver det som lagen ger. (Pressens Samarbetsnämnd, 2001:7, 4) 

Därmed fungerar de frivilliga pressetiska reglerna som ett komplement till grundlagarna 

och de andra restriktioner som pressen har att följa (Falkheimer & Leijonhufvud, 

2002:79). I slutet av 1980-talet var de pressetiska reglerna starkt ifrågasatta. Kritiken 

bestod främst av att många ansåg att de pressetiska reglerna i praktiken snarare fungerade 

som lagar och att ett mekaniskt tillämpande av nedskrivna regler skulle leda till en 

systematisk snedvridenhet av nyhetsflödet i pressen. En konsekvens av denna kritik var 

att Pressens Samarbetsnämnd lade till följande inledande formulering i Spelregler för 

press, tv, radio: (Hadenius & Weibull, 2003:32f)   

Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltillämpning  

utan i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. De etiska   

reglerna för press, radio och tv skall vara ett stöd för den hållningen.  

(Pressens Samarbetsnämnd, 2001:7) 
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Avsikten med de pressetiska reglerna är att pressen ska slå vakt om god publicistisk sed. 

Det är Pressombudsmannens (PO) uppgift att kontrollera att tidningarna följer reglerna. 

Då någon vänder sig till PO med klagomål är det viktigt att ärendet löses snabbt med så 

lite formaliteter som möjligt. PO utreder inkomna klagomål och kan även 

uppmärksamma ett ärende på egen hand. PO kan antingen lägga ner ärendet, avge ett 

opinionsuttalande eller hänskjuta ärendet till Pressens Opinionsnämnd (PON). PON kan 

antingen fria eller döma den anmälda tidningen. I de fall där de klandrar en tidning måste 

tidningen i fråga publicera nämndens utslag och betala en viss expeditionsavgift. 

(Pressens Samarbetsnämnd, 2001:5f) Det är den ansvarige utgivaren på varje enskild 

tidning som får stå till svars för det som publiceras i tidningen (Fichtelius, 1997:42).  

De pressetiska reglerna är indelade i tre kategorier; publicitetsreglerna, yrkesreglerna och 

reglerna mot textreklam. Publicitetsreglerna innehåller rekommendationer om hur en 

journalist ska arbeta. De är indelade i sex delar med totalt sjutton paragrafer. Det är dessa 

regler som en del av analysen i denna uppsats fokuserar på, en närmare beskrivning av 

dem följer därför i styckena 4.2.1 till 4.2.4. Uppsatsen behandlar dock enbart fyra av de 

sex delarna av publicitetsreglerna eftersom styckena ”Var generös med bemötanden” 

och ”Var varsam med bilder” är irrelevanta för denna uppsats då analysen inte innefattar 

bilder eller publicerade rättelser. Vidare är inte heller yrkesreglerna eller reglerna mot 

textreklam relevanta för denna uppsats då de består av ett antal generella 

förhållningsregler kring journalistens integritet och användning av material. De reglerna 

är en sorts yrkeskodex medan publicitetsreglerna snarare fokuserar på det material som 

publiceras. I styckena som följer kommer alltså enbart de paragrafer som anses vara 

relevanta för denna uppsats att redovisas, därmed kommer inte heller publicitetsreglerna 

att presenteras i sin helhet.       
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4.2.1 Ge korrekta nyheter    

1. Massmediernas roll och allmänhetens förtroende för dessa medier  

kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.   

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant  

som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge  

läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och   

kommentarer.    

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.  

(Pressens samarbetsnämnd, 2001:7)  

Det första kravet på korrekt och allsidig nyhetsförmedling kan ses som en självklarhet, 

men det är väldigt lätt att förvrida verkligheten. Det kan ske genom att journalisterna 

medvetet, eller omedvetet, enbart skildrar en aspekt av en händelse. Genom att selektivt 

välja ut en liten del av helheten eller vinkla en händelse genom att förstora detaljer så kan 

journalisterna ge läsarna ett visst intryck utan att egentligen ljuga. Enskilda handlingar 

eller uttalanden kan förändras då de lyfts ur sitt sammanhang. Journalisterna skildrar ofta 

verkligheten som om den bestod av enskilda fakta som alltid kan återges på ett objektivt 

och sakligt sätt. När nyheternas saklighet bedöms sätts ofta de enskilda faktauppgifterna i 

fokus. Det är dock viktigt att inte bortse från att journalisterna har ett avgörande ansvar 

över de betydelser som skapas då olika fakta sätts samman och infogas i ett speciellt 

sammanhang. (Ekström & Nohrstedt, 1996:97)   

Grunden för god journalistik är faktakontroll och källkritik. Helst ska alla fakta ha en 

klart angiven källa eller åtminstone vara noggrant bekräftade. Det är dock ofta svårt att få 

en uppgift dementerad eller verifierad då pressläggningen skapar en snar deadline. Att 

nyheterna ska vara korrekta är inte alltid oproblematiskt då det kan finnas källor som 

medvetet ljuger eller vilseleder journalister för att gynna sina egna motiv. I krisartade 

situationer med ett starkt allmänintresse är behovet av snabb information stort. Då är det 

extra viktigt att journalisterna är källkritiska och inte förmedlar spekulationer på grund av 

tidsbrist. (Hadenius & Weibull, 2003:378f)  
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En bra nyhet ska kunna färdigställas på relativt kort tid, den ska innehålla flera olika 

perspektiv på en händelse, förmedla ett enkelt och tydligt budskap och samtidigt uppfylla 

kravet på en objektiv och saklig rapportering av en konfliktsituation (Ekström & 

Nohrstedt, 1996:95). En grundläggande princip inom all nyhetsjournalistik är således att 

det är optimalt om uppgifterna kan styrkas från minst två av varandra oberoende källor. 

Detta kan till exempel i detta fall vara två vittnen som såg när Anna Lindh överfölls och 

sedan kan berätta samma sak för journalisterna. Nyhetsvärdet kan även öka om artikeln 

innehåller två eller flera olika parters motstridiga perspektiv på en och samma händelse 

(Ekström & Nohrstedt, 1996:94). Det är viktigt att även komma ihåg att varje 

nyhetsredaktion själva är ansvariga för det de skriver, de kan inte publicera en felaktig 

uppgift med ursäkten att en annan tidning publicerat det tidigare (Cars, 1991:27).   

I dagens moderna samhälle lider de flesta människor av tidsbrist och anser sig därför 

enbart ha tid att läsa löpsedlar, artikelrubriker eller ingresser. Det är därför viktigt att 

dessa alltid ska ha täckning i den löpande texten. (Cars, 1991:83) Även detta kan vara 

problematiskt då det i många fall inte är journalisterna som skrivit artikeln som själva 

sätter rubriken, det kan vara redigerare eller layoutare som inte ens läst hela artikeln utan 

enbart ingressen.   

4.2.2 Respektera den personliga integriteten   

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från  

sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig   

belysning.    

9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva  

noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och  

deras anhöriga.   

10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet,   

yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det  

saknar betydelse i sammanhanget eller är missaktande.  

(Pressens Samarbetsnämnd, 2001:7f) 
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Att bli exponerad i media kan medföra att enskilda människor får lida till följd av sin roll 

i samhället eller deltagande i en viss händelse. Står en person i offentlighetens ljus så 

förväntas personen klara av att bli utsatt för hårdare mediebevakning än människor i 

allmänhet. (Falkheimer & Leijonhufvud, 2002:13) Alla människor behandlas därmed inte 

lika av de publicistiska reglerna, offentliga personer måste i sitt arbete tåla en hårdare 

granskning. Med offentliga personer syftas det i första hand på personer som har 

offentliga uppdrag i samhället, såsom folkvalda politiker, höga tjänstemän och domare. 

Begreppet offentlig innefattar också de människor som befinner sig i ett mer kulturellt 

rampljus, som till exempel författare, konstnärer, artister eller idrottsmän. (Axberger, 

1994:64) Följande citat hämtat från boken Pressetik – Pressetiska konflikter, regler och 

synsätt visar hur en privatperson kan bli en offentlig person i mediernas ögon:   

Även den offentliga personen kan göra anspråk på en fredad sektor,  

på respekt för integriteten och på ett skyddat privatliv. Och omvänt  

kan privatpersonen ibland hamna på den offentliga scenen. Han eller  

hon får då finna sig i att betraktas som en del av denna, till exempel  

i samband med olyckshändelser.  

(Axberger, 1994:64)  

Det är upp till journalisterna själva att bedöma vad som kan tänkas kränka privatlivets 

helgd. De måste hela tiden i sitt arbete bedöma om en nyhet har så starkt allmänintresse 

att den bör publiceras trots att den kan kränka människor. Detta är problematiskt eftersom 

det är svårt att definiera termen allmänintresse. Begreppet är inte synonymt med folkets 

allmänna nyfikenhet. En nyhet är alltså inte av allmänintresse enbart för att det finns 

många människor som vill läsa om den. Allmänintresse betyder snarare samhällsintresse. 

Nyheter som är av allmänintresse ska således gagna samhället och dess invånare i stort. I 

praktiken förs det inom journalistkåren ett resonemang kring att ju högre allmänintresse 

en nyhet kan anses ha, desto större tolerans bör det visas för eventuella risker att enskilda 

människor tar skada av publiceringen. Då journalisternas uppgifter främst går ut på att 

granska och förmedla relevant information till allmänheten förväntas de offentliggöra 

överraskande händelser oavsett om de anses vara nyttiga för samhället eller inte. Det är 

en viktig del i ett öppet demokratiskt samhälle som Sverige. (Axberger, 1994:67f) 
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Allmänheten har ofta ett legitimt intresse att få information om förhållanden som kan 

motivera vilja till förändring i samhället eller påverka synen på makthavare. Det är viktigt 

att journalisterna agerar som samhällets företrädare och granskar den verksamhet som 

utövas av makteliten. Det är även viktigt att journalisterna tar hänsyn till alla som berörs 

av en artikel. Privatpersoner kan utpekas i samband med att journalisterna rapporterar om 

till exempel politiska debatter. Då krävs det att journalisterna tar ställning till om det 

finns ett oavvisligt allmänintresse som motiverar ett intrång i deras privatliv. (Cars, 

1991:37, 89) Det kan finnas ett intresse från allmänheten att få information om sådant 

som kan anses kränka enskilda individers privatliv om det handlar om människor som till 

exempel varit med om olyckor eller begått brott. Svensk pressetik anklagas ofta för att 

skydda brottslingens identitet men samtidigt inte visa någon hänsyn till brottsoffret. 

Diskussionen förs då kring att brottslingen begått en olaglig handling och att det finns en 

stor risk att denne kan ta skada av publicering som möjliggör identifiering. (Axberger, 

1994:72)  

Större olyckor har ofta ett starkt allmänintresse och ett högt nyhetsvärde. Det är ofta 

väsentligt att beskriva de drabbade eller tala med de anhöriga men det är viktigt att visa 

dem största möjliga hänsyn. En pressetisk norm som journalisterna förväntas följa är att 

namnet på olycksoffer inte ska publiceras innan de anhöriga har underrättats. Av hänsyn 

till offret och de närmast anhöriga bör journalisterna inte heller publicera information om 

omständigheter som kan uppfattas som nedsättande för offret. (Cars, 1991: 114, 119)  

Det kan vara svårt att bedöma när det är relevant att i en artikel till exempel ange enskilda 

personers etniska tillhörighet. Sådana privata uppgifter anges ofta när det handlar om 

större grupper och inte enbart en enskild individ. Är personen i fråga anonym kan det 

vara godtagbart att publicera uppgifter om till exempel nationalitet om det inte möjliggör 

en identifiering. I grund och botten hör denna avvägning till ett liknande resonemang som 

det kring allmänintresse, journalisterna måste bedöma relevansen från fall till fall. 

(Axberger, 1994:79) Denna paragraf är, likt de andra publicitetsreglerna, formulerad på 

ett vagt sätt och fastslår inte vad som ska betraktas som irrelevant och missaktande. Detta 

gör att publicitetsreglerna kan tolkas på en mängd olika sätt.  
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4.2.3 Hör båda sidor   

13. Sträva efter att ge personer som kritiseras i faktaredovisande material  

tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla  

parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan   

ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.   

14. Tänk på att person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas  

som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en  

skildrad rättssak bör redovisas.  

(Pressens Samarbetsnämnd, 2001:8)  

Tidsbristen och det snabba arbetstempot i journalisternas vardag kan bidra till att det 

enbart finns utrymme att skildra en sida av en händelse. Vid en tvist mellan två parter kan 

det vara tidsödande att få kommentarer från båda sidorna men det är ändå viktigt för att 

inte ge en partisk och ensidig bild. Publiceras det felaktiga uppgifter så finns det stor risk 

att den som känner sig kritiserad och illa berörd hör av sig och kräver rättelse. 

Journalisterna är skyldiga att publicera dessa rättelser. En tidning som innehåller många 

rättelser kan tappa i trovärdighet hos sina läsare då det ger intrycket av att tidningens 

journalister är slarviga och att läsarna inte kan lita på att det som står i tidningen är sant. 

Ju tunnare underlag allvarliga beskyllningar har, desto viktigare är det att journalisterna 

ger personen som anklagas i artikeln möjlighet att bemöta denna kritik (Cars, 1991:45).  

En viktig journalistisk princip är att ingen människa ska dömas ohörd (Axberger, 

1994:70). Alla individer bör betraktas som oskyldiga tills motsatsen har bevisats. 

Medierna får inte agera domare och peka ut personer som brottslingar innan de har dömts 

i en rättegång. Det är viktigt att journalister inte förhastar sig och pekar ut personer som 

brottslingar baserat på lösa rykten, spekulationer eller osäkra uppgifter. När en artikel väl 

publicerats går det inte att dra tillbaka den och ångra sig. Även om tidningen kan 

publicera en rättelse dagen efter så är skadan redan gjord. Journalisterna representerar 

den tidning de skriver för och publicerar de, som redan nämnts, gång på gång osäkra 

uppgifter så förlorar tidningen i längden sin trovärdighet. 
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Tidningarna får alltså inte gå händelserna i förväg och ta parti i skuldfrågor. Anmälningar 

till polis kan ha som enda syfte att skada den anmälde och dess sanningshalt kan många 

gånger ifrågasättas. Tidningar får dock inte vara förhindrade att rapportera om en rättssak, 

pressens uppgift är bland annat att beskriva vad som händer i till exempel en rättegång 

för läsare som själva inte kan ta del av den. Nyhetsrapportering av rättsprocesser kring 

allvarligare brott är oftast etisk osäker mark. Journalisten måste förlita sig på sitt eget 

omdöme och sin erfarenhet att kunna bedöma vad som bör redovisas. Det är ofta av tids- 

och utrymmesskäl omöjligt att redovisa en rättssak i sin helhet. Därför bör journalisten 

noga överväga vilka delar som är mest viktiga och relevanta att lyfta fram för att ge en 

representativ bild av helheten. Det är etiskt försvarbart för journalisterna att återge 

omständigheter som pekar mot den åtalades skuld, men det bör undvikas att argumentera 

till någon av parternas fördel, samt att vinkla rapporteringen för att förmedla en viss åsikt 

till läsarna. (Axberger, 1994: 76ff)  

4.2.4 Var försiktig med namn   

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada  

människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse  

kräver att namn anges.   

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel,  

ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.   

(Pressens Samarbetsnämnd, 2001:8)  

Paragrafen om namnpublicering är en av de äldsta och mest omdiskuterade paragraferna i 

svensk pressetik. Denna paragraf är en av dem som förändrats mest i pressetikens historia. 

Det är gällande namnpublicering som den svenska pressetiken skiljer sig mest från de 

flesta andra jämförbara länder. Förutom i Sverige, Norge och Finland så är det mer eller 

mindre en självklarhet för pressen att publicera namn på till exempel misstänka 

brottslingar. Paragrafen fäster stor vikt vid huruvida en publicering leder till skada för 

enskild person. Denna formulering kan bland annat leda till att den person som redan lidit 

en publicistisk skada, och vars identitet redan är känd i ett negativt sammanhang, kan 
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bedömas inte lida ytterligare skada av att namnet publiceras på nytt. (Axberger, 1994:74) 

En allmän pressetisk norm i Sverige är att journalisterna bör undvika att publicera namn 

på personer som misstänks för brott. Namnpublicering i samband med brott är ofta 

mycket besvärande för dem som utpekas som brottslingar och journalisterna bör noga 

överväga en identifiering av enskilda personer då detta bland annat kan påverka deras 

möjligheter att återanpassa sig i samhället. Det är även viktigt att komma ihåg att den 

misstänkta personen kan vara oskyldig. Då det gäller händelser som är av obestritt 

allmänintresse, såsom ministermord, kan en namnpublicering av den misstänkta 

gärningsmannen vara etiskt korrekt. Det handlar då om att bedöma huruvida det vid 

tidpunkten för namnpublicering finns tillräckligt med bevis som talar för att den 

misstänkte personen är skyldig. Det är dock viktigt att komma ihåg att det kan vara av 

kriminalpolitiskt intresse att publicera namn på personer som begått allvarliga brott då 

detta kan fungera som en form av allmänprevention där exponeringen i media kan 

avskräcka andra individer från att begå liknande brott. (Cars, 1991:162, 181f, 192)  

En del av bakgrunden till att den svenska pressetiken är så försiktig med namnpublicering 

är den liberaliserade synen på brottslingar. Brottet betraktas som en följd av sociala 

missförhållanden och personen som begått brottet kan därmed inte anses bära hela 

ansvaret. I nuläget får de brottslingar som döms för ett brott med höga straffvärden, 

såsom en livstidsdom för mord, finna sig i både straffet och den publicitet som det för 

med sig. (Axberger, 1994:75)  

Om namnet på den misstänkte brottslingen inte redan publicerats i medierna så bör 

journalisterna noga överväga vilka detaljer de avslöjar om personen. Ju mer kränkande 

detaljer som publiceras om en person, desto viktigare är det att denne anonymiseras. I de 

fall där två eller flera tidningar med delvis samma spridningsområde publicerar olika 

uppgifter om en misstänkt brottsling som var för sig inte kan möjliggöra identifiering 

men sammantaget innehåller så många olika detaljer att personen kan identifieras så kan 

ingen av dessa tidningar klandras av PON. Däremot är varje tidning skyldig att hålla 

ordning på sin egen publicering och får därför inte publicera olika uppgifter på olika 

dagar som tillsammans kan skapa en identifiering. Om det enbart föreligger misstanke 
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om ett brott med ett tydligt allmänintresse så kan medierna i undantagsfall publicera 

namn på den misstänkta personen men då måste det tydligt anges att personen enbart är 

misstänkt för brott och att polisutredningen pågår. Om en tidning har skrivit om ett brott 

och refererat till rättegången i sina artiklar så är det även ett krav att den fällande domen i 

fallet redovisas när den meddelas. Detta är speciellt viktigt om domstolsbeslutet är till 

den misstänktes förmån. (Cars, 1991:206, 214, 229, 235)  

4.3 Journalistisk etik i praktiken 

Den statliga pressutredningen från 1994 lyfte fram vad som är mediernas väsentligaste 

uppgifter. Det viktigaste är att förmedla information då medierna har stor betydelse för 

medborgarnas kunskaper om vad som händer i samhället. Medierna har även till uppgift 

att granska de olika makthavarna i samhället, samt att fungera som ett forum för debatt. 

(Hadenius & Weibull, 2003:36) Dessa uppgifter vägleds i teorin av de pressetiska 

reglerna, men det kan vara problematiskt för journalisterna att tillämpa dem i det dagliga 

arbetet. I praktiken fungerar den journalistiska etiken för det mesta ur 

produktionssynpunkt då den är töjbar och kan anpassas till det journalistiska arbetets krav 

och villkor. En förutsättning för att etiken ska kunna tillämpas i det vardagliga arbetet är 

att den är integrerad i varje journalists medvetande. Den ska kunna appliceras utan att 

behöva motiveras. (Ekström & Nohrstedt, 1996:167)  

Journalisternas kritiska inställning och aktiva nyhetsarbete resulterar ofta i ett missnöje 

hos nyhetskällorna. Källorna kan då anse att uppgifterna som publiceras inte stämmer 

överens med verkligheten och anklaga journalisterna för att förvanska och vinkla texten 

på ett sätt som bidrar till att missleda läsarna. Detta behöver inte betyda att den 

publicerade texten innehåller något etiskt övertramp utan kan många gånger förklaras av 

att journalisterna följer en viss nyhetsvärdering när de väljer ut intressanta nyheter. De 

måste på ett kritiskt sätt förmedla nyheten samtidigt som de ska förenkla dess innehåll så 

att alltför komplicerade förhållanden görs begripliga för läsarna. I sitt arbete måste även 

journalisterna ta hänsyn till att nyheter ökar i värde om de ligger nära tidsmässigt, 

geografiskt och kulturellt. Händelser som sträcker sig över en längre tidsperiod tappar 

ofta i nyhetsvärde. (Hadenius & Weibull, 2003:344ff) 
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I praktisk journalistik ställs ofta det grundläggande sanningskravet mot kravet på att visa 

hänsyn till enskilda individer. Det är en del av de journalistiska ideal som 

uppmärksammas i de pressetiska reglerna. (Hadenius & Weibull, 2003:386) Följande 

citat är hämtat från boken Journalistikens etiska problem och uppmärksammar den 

centrala etiska problematiken mellan att söka sanningen och visa hänsyn till individer:   

Den potentiella konflikten mellan å ena sidan nyhetsjournalistikens uppgift  

att offentliggöra och avslöja sanningar, och å andra sidan olika former av   

hänsyn, framför allt gentemot privatpersoners integritet, har i litteraturen  

och samhällsdebatten framställts som journalistikens dominerande etiska   

problem.  

(Ekström & Nohrstedt, 1996:111)  

Många menar att grunden för all god nyhetsjournalistik är journalistens engagemang och 

vilja att förmedla det som är viktigt, spännande och väsentligt för allmänheten att få veta. 

Ett etiskt dilemma är att detta engagemang inte får innebära att journalisten själv börjar 

erbjuda lösningar på problem och föra fram sina egna åsikter i nyhetsartiklar. Det är 

enligt de etiska publicitetsreglerna viktigt att läsarna ska kunna skilja på faktauppgifter 

och kommentarer och därför är det väsentligt att journalisten inte blandar in sina egna 

känslor i nyhetsartiklarna. Den svåraste uppgiften som journalisterna ställs inför kan 

därmed anses vara kravet på opartiskhet och saklighet. Journalisten får aldrig själv ta 

ställning i sina nyhetsartiklar och måste vara försiktig med hur artikeln utformas. Det kan 

vara nödvändigt att vinkla texten för att göra nyheten spännande och begriplig men detta 

får som tidigare nämnts inte bidra till att sanningen förvrängs. (Fichtelius, 1997:8f,11)  

Etiska problemsituationer uppstår inte för att etiken definieras för snävt utan snarare för 

att den är mycket töjbar och kan tolkas på många olika sätt. I praktiken utvecklas en sorts 

handlingsetik som anpassas efter varje journalists arbetsvillkor. Journalisterna har en rad 

förväntningar på sig då de ska förmedla allsidiga och sakliga nyheter som samtidigt ska 

vara lätta att förstå och ha högt nyhetsvärde. Den ökade konkurrensen på tidnings-

marknaden skapar ständigt nya etiska gränsdragningar då journalisterna måste ta till allt 

djärvare dramaturgiska metoder för att hävda sig. (Ekström & Nohrstedt, 1996:88ff) 
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Journalisterna ska fungera som en sorts tredje statsmakt och avslöja missförhållanden 

inom makteliten då detta gynnar demokratin (Fichtelius, 1997:17). De etiska kraven som 

fastslår att journalisterna ska vara kritiska mot nyhetskällorna kan därmed ifrågasättas. 

Det är en grundläggande journalistisk princip, och en del av det meddelarskydd som 

redogörs för i tryckfrihetsförordningen, att de personer som tipsar journalister om nyheter 

ska ha rätt att vara anonyma. Denna anonymitetsgaranti är en förutsättning för alla former 

av publicistiska avslöjanden. Journalisterna har då ett etiskt ansvar främst gentemot sina 

källor vilket gör att de pressetiska kraven på källkontroll ibland kan komma i andra hand.  

Journalistkåren gör anspråk på att stå för ett kritiskt förhållningssätt till sin omvärld, till 

sina uppgiftslämnare, samt till makthavare och andra personer eller organisationer som 

söker publicitet i medierna. Detta är viktigt för att journalister ska kunna bibehålla en viss 

status och ställning som en relativt självständig och betydelsefull del i det demokratiska 

samhället. Den kritiskt granskande journalistiken tar inte det som sägs för givet utan 

förhåller sig kritisk även i extrema situationer. Men det faktum att det tar längre tid att ta 

fram relevanta uppgifter som styrks av flera olika källor bidrar ofta till att det publiceras 

felaktiga eller missvisande uppgifter utan tillräckliga bevis i tidningarna. Många 

journalister upplever att den ökade tidspressen bidrar till att det ibland är svårt att ta 

hänsyn till de pressetiska reglerna. En nyhet är bäst när den är färsk och det uppfattas 

som betydelsefullt att vara först med att publicera en viktig nyhet. Att publicera nyheten 

snabbt anses vara viktigt med hänsyn till allmänhetens intresse av informationen. Detta 

faktum blir ännu tydligare vid krissituationer. (Ekström & Nohrstedt, 1996:101, 147) 

Följande citat från boken Journalistikens etiska problem får sammanfatta detta stycke:   

Etiken kan inte reduceras till färdiga regler - vare sig formella regler  

eller handlingsregler. Den måste ständigt problematiseras och diskuteras  

så att etiska dilemman blir synliga liksom de tänkbara innebörderna av  

olika handlingsalternativ. En förutsättning för en utvecklande intern  

diskussion är just reflexiviteten, dvs att man som journalist utgår från att  

man kan göra på ett annat sätt, att inga etiska ställningstaganden är  

självklara.  

(Ekström & Nohrstedt, 1996:109) 
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5. Metod 

I detta kapitel redogörs det för uppsatsens metodval, samt det materialurval som gjorts. 

Kapitlet avslutas med ett resonemang kring reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

5.1 Metodval 

Den metodologiska ansatsen i denna uppsats är kvalitativ och består av en intensiv studie 

med syfte att ingående undersöka de kvalitativa egenskaperna kring ett speciellt fall. Den 

kvalitativa forskningstraditionen menar att det handlar om att komma fram till väl 

underbyggd kunskap om ett specifikt problem. Det är bättre att säga mycket om lite än 

lite om mycket. En kvalitativ ansats passar denna uppsats då dessa metoder i högre grad 

är flexibla och ger utrymme för tolkningar till skillnad från de kvantitativa analyserna 

som ska vara fixerade och fria från subjektiva tolkningar. Kvantitativa studier är ofta 

teoritestande medan kvalitativa studier generellt sett har en intensiv teorigenererande 

ansats vilket denna uppsats följer. (Silverman, 2005:5, 26, 38)   

Analysen i denna uppsats utgår från en kvalitativ textanalys vilket är särskilt lämpligt då 

analysmaterialet består av ett mindre antal texter vars underliggande meningar och 

betydelser ska analyseras. Textanalys är en övergripande beteckning på kvalitativa 

studier av texter. Inom den hermeneutiska forskningstraditionen, dit den kvalitativa 

textanalysen hör, betraktas varje enskilt verk som unikt. Dess mening är inte entydig eller 

omedelbar utan måste tolkas för att förstås. Texterna plockas isär då forskaren ställer 

frågor till dem och sätts samman på nytt när dessa besvaras. (Helland, Knapskog, Larsen 

& Østbye, 2004:62, 65, 71) Till skillnad från den kvantitativa textanalysen som ryms 

inom begreppet innehållsanalys handlar inte den kvalitativa analysen om att statistiskt 

räkna och klassificera olika kategorier utan om att förstå texter på en djupare nivå 

(Silverman, 2005:12). Syftet med denna uppsats är delvis att förstå ett antal texter i 

relation till varandra. Därför valdes det att genomföras intensiva textanalyser av enskilda 

texter som handlar om ett specifikt ämne. Detta möjliggör en djupare tolkning av 

texternas innebörder i relation till en större kontext bestående av andra texter inom 

samma diskurs. (Ekström & Larsson, 2000:17) 
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Den kvalitativa textanalysen är objektsstyrd då det är viktigt att välja det analytiska 

perspektiv som ger analysen de begrepp och redskap som bäst kan användas för att belysa 

de aspekter som ska undersökas i texten (Helland, Knapskog, Larsen & Østbye, 2004:63). 

I denna uppsats anser vi att den dialogiska analysen är bäst lämpad för att kunna 

analysera uppsatsens frågeställningar. Den dialogiska analysen är en sorts diskursanalys 

vilket innebär att texterna ska analyseras och förstås i relation till det sammanhang, den 

kontext, de befinner sig i. Texterna består av olika utsagor som är dialogiskt länkade till 

varandra och den vidare kontexten. Det är viktigt att inte bara undersöka den enskilda 

texten och dess betydelser utan även analysera hur den kan kopplas till eller skilja sig 

från andra texter. Texten får därmed sin mening utifrån det sammanhang och den genre 

den ingår i och utifrån vad som sagts tidigare inom samma ämne i anslutning till det som 

sägs nu. (Kroon, 2000:166ff) Denna uppfattning kring texternas meningsskapande är 

särskilt applicerbar på denna uppsats då en del av syftet är att undersöka hur texterna 

förändras över tid. Den dialogiska analysen sammanfattas på följande sätt i boken 

Metoder i kommunikationsvetenskap:   

Men det viktiga att komma ihåg är att det dialogiska framför allt ligger  

på ett abstrakt plan; att meningsskapande alltid sker i relation till  

någonting annat, i ett socialt och kulturellt rum, och att språket är   

dynamiskt till sin natur.  

(Kroon, 2000:174)  

En grundläggande kartläggning av de utvalda texterna utgör kärnan till alla analyser av 

medietexter. En hermeneutisk analys, likt den dialogiska, bör även innehålla en 

diskussion om texternas övergripande diskurs. Det kan handla om begränsade eller större 

kontexter kring rutinhändelser eller unika situationer. (Dahlgren, 2000:92, 99) Det är 

viktigt att inledningsvis fastställa vad texten egentligen handlar om och sedan föra ett 

resonemang kring dess tema. Med tema avses inte det handlingsförlopp eller motiv som 

tillhör textens manifesta betydelse utan främst en abstrakt bestämning av textens 

djupliggande innebörder. Ett tema kan därmed ses som en motsättning mellan två 

värdeladdade fenomen som behandlas i texten. När en tematisk analys genomförs innebär 

det att texten analyseras från dess yta och allt djupare ner mot de dolda betydelserna. 
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Studiens analysarbete börjar med att textens yta studeras genom en redogörelse för dess 

olika aktörer, argument och händelseförlopp. Den fortsätter sedan med en fördjupande 

studie av textens värden som argumenten bygger på eller som aktörerna förmedlar. 

(Helland, Knapskog, Larsen & Østbye, 2004:77) De aktörer som förekommer i artiklarna 

hjälper till att skapa texternas innebörder. Det är därför viktigt att bland annat redovisa 

hur de olika aktörerna i texten uttalar sig och vilken betydelse och status de ges. (Kroon, 

2000:175) Det är även viktigt att undersöka vems intressen de förmedlar genom sina 

uttalanden då texten påverkas av huruvida deras argument gynnar dem själva eller någon 

annan. Ett steg i analysen är således att undersöka om texten innehåller några sorts 

ställningstaganden eller om den uppmanar till något förhållningssätt (Dahlgren, 2000:99).  

Ytterligare ett steg i analysen är att undersöka textens narrativa dynamik. Alla former av 

berättande bygger på rörelse, olika händelseförlopp som följer någon sorts kronologisk 

ordning. Inom varje berättelse finns det dynamik mellan textens olika beståndsdelar, dess 

aktörer, handling och konflikter. Händelseförloppet och relationerna mellan aktörerna för 

texten framåt och skapar en betydelseförmedlande textuell sammanhållning. Aktörerna 

presenteras kontinuerligt genom hela texten i olika situationer. De bidrar till att innehållet 

i texten når vissa höjdpunkter och att konflikterna så småningom löser sig. Vid detta steg 

i analysen kan forskaren ställa frågor kring till exempel vilka typer av konflikter som 

utspelas, hur dessa hanteras och vilka lärdomar som dras från dem, vilka aktörer som 

skildras som goda respektive onda, samt vilka värderingar som betonas. (Dahlgren, 

2000:95f) Följande citat hämtat från boken Metoder i kommunikationsvetenskap 

beskriver vilka aspekter som särskilt ska beaktas vid en analys av journalistiska texter:   

Utifrån det dialogiska perspektivet betraktas den journalistiska texten  

som en text som är sammansatt av olika värderande utsagor (som bär på  

gamla innebörder men också skapar nya i sitt nya sammanhang), vilka  

tillsammans skapar olika tolkningar hos tittaren, läsaren eller lyssnaren.  

På så sätt ser man meningsskapandet som ett ”samarbete” mellan olika  

texter och textenheter i ett socialt och kulturellt sammanhang, och  

naturligtvis även mellan text och publik(er).  

(Kroon, 2000:175) 
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5.1.1 Analytikerns förförståelse 

Det är viktigt att ett resonemang förs kring analytikerns roll och relation till texterna när 

en kvalitativ textanalys ska genomföras. Det är omöjligt att ignorera de historiska och 

kulturella erfarenheter som en forskare för med sig in i sitt arbete. Dessa erfarenheter kan 

närmast liknas vid fördomar som påverkar forskarens tolkningar. Detta kan anses vara 

negativt då analysen aldrig kan vara helt objektiv eller neutral då en människa utför den. 

Inom den hermeneutiska forskningstraditionen anses det dock att denna förförståelse är 

givande då det är i mötet mellan de förutfattade meningarna och texterna som forskaren 

kan tolka texternas innebörder. (Helland, Knapskog, Larsen & Østbye, 2004:71) Mening 

kan inte enbart observeras utan måste tolkas för att kunna förstås. Det är omöjligt att 

förstå en text utan att ha någon form av förförståelse kring den och dess kontext. Detta 

gör, som redan nämnts ovan, tolkningsprocessen till ett aktivt och subjektivt arbete. 

Forskare får inte låta sig styras allt för mycket av sina egna upplevelser och uppfattningar 

utan ska alltid försöka hålla en viss distans till sitt forskningsprojekt. Detta bibehålls på 

bästa sätt genom att forskaren aktivt redovisar alla steg i forskningsprocessen vilket 

möjliggör fortsatt granskning av forskningsresultaten. (Ekström & Larsson, 2000:14)   

5.2 Urval av undersökningsenheter 

I en kvalitativ analys arbetar forskaren från ett större empiriskt material för att kunna 

välja ut en central kärna av texter som ska analyseras mer ingående. Dessa utvalda texter 

ska peka på viktiga drag i det som kan urskiljas i det större materialet. Beroende på den 

frågeställning som forskaren arbetar utifrån så är det nödvändigt att avgöra hur stor del av 

helheten som ska studeras. Det handlar först och främst om att begränsa sig till ett visst 

ämne, vilket i denna uppsats är skildringen av Mijailo Mijailovic. Det är viktigt att välja 

ut specifika aspekter i det ämne som ska studeras för att det sedan ska vara möjligt att 

välja ut relevanta texter. I denna uppsats ligger fokus bland annat på hur skildringen av 

Mijailo ser ut och förändras över tid, samt hur tidningarna tar hänsyn till de pressetiska 

publicitetsreglerna i rapporteringen. Där har ytterligare en avgränsning gjorts då studien 

begränsats till att undersöka en typ av medier. I detta fall valdes tidningarna Aftonbladet 

och Expressen ut då de är de två största kvällstidningarna i Sverige. Dessutom gjordes en 

avgränsning då uppsatsens analys enbart utgår från en del av de pressetiska reglerna. 
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Beroende på uppsatsens frågeställning måste forskaren även välja ett rimligt och relevant 

tidsperspektiv för urvalet i forskningsprojektet. Frågan är om uppsatsen ska undersöka ett 

statiskt perspektiv som ger en ögonblicksbild eller om analysen ska kretsa kring en 

utveckling vilket bidrar till ett dynamiskt perspektiv. (Helland, Knapskog, Larsen & 

Østbye, 2004:270) En del av denna uppsats analys går ut på att undersöka hur skildringen 

av Mijailo förändrades över tid i de två utvalda tidningarnas rapportering. Därför kan den 

anses följa en sorts utveckling och därmed beskriva ett dynamiskt perspektiv av en utvald 

tidsperiod. I en kvalitativ textanalys är det viktigt att begränsa antalet texter som ska 

undersökas så att dessa kan analyseras på djupet. För att göra detta har vi i denna uppsats 

valt att inledningsvis se till alla de artiklar som Aftonbladet och Expressen publicerade 

kring Mijailo från den 24 september 2003 till den 15 november 2005. Denna kartläggning 

var i ett första skede viktig för att kunna urskilja de mest avgörande datumen i 

publiceringen om Mijailo i de två utvalda tidningarna. Sedan gjordes ytterligare en 

begränsning till fem specifika datum då vi ansåg att de allra viktigaste händelserna 

beskrevs i båda tidningarna. Följande datum valdes således ut:  

 

Torsdagen den 25 september 2003 var dagen efter att Mijailo greps av polisen. 

 

Torsdagen den 8 januari 2004 var första gången de båda utvalda tidningarna 

namngav Mijailo. 

 

Tisdagen den 13 januari var dagen efter att han åtalades i Stockholms tingsrätt. 

 

Fredagen den 16 januari var den tredje dagen på den första rättegången. 

 

Onsdagen den 24 mars var dagen efter att han dömdes till livstids fängelse.  

Den begränsade tiden som är avsatt för uppsatsskrivning bidrog till att det valdes ut fem 

olika datum och att det sedan valdes ut en artikel från varje tidning från dessa dagar. 

Totalt sett kommer alltså analysen i denna uppsats att baseras på tio olika artiklar. Valet 

av de artiklarna grundar sig på att vi anser att de bäst kan belysa den frågeställning som 

denna uppsats utgår från. Ytterligare en avgränsning i uppsatsens analys framkom delvis 

av tekniska skäl. Det går inte att beställa artiklar i sin helhet som är äldre än två år. Därför 

har artiklarna som analyserats i denna uppsats skrivits ut från mediearkivet (Aftonbladet) 

och PressText (Expressen). I dessa utskrifter går det inte att se vad som är ingress och 
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underrubriker. Det går heller inte att skriva ut de tillhörande bilderna till artiklarna. 

Därmed innehåller denna uppsats inte en analys av texternas ingresser, olika rubriknivåer 

och bilder. Detta kan vara negativt då artikelns kontext kan påverka textens under-

liggande meningar. Den dialogiskt textanalytiska metod som denna studie följer 

fokuserar dock på textens djupgående innebörder och kopplingar vilket gör att denna 

uppsats inte avsevärt begränsas av det naturliga bortfall som utskrifterna bidrar till.  

5.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Vetenskaplig forskning handlar om att ge tillräckligt goda skäl för att någonting ska 

kunna påstås vara sant. Det ställs höga krav på att forskarna ska kunna backa upp sina 

slutsatser med tidigare forskningsresultat vilket förutsätter en starkt teoretisk anknytning. 

Argumenten som förs fram ska vara tillförlitliga och giltiga. Om uppgifterna som 

redovisas är riktiga så anses undersökningen ha hög tillförlitlighet, alltså hög reliabilitet. 

Med giltighet, eller validitet som det också kallas, syftas det till att argumenten som 

presenteras ska vara relevanta i förhållande till problemformuleringen. Dessa två begrepp 

brukar användas för att beskriva en studies hållbarhet. Målet är att en undersökning ska 

ha både hög reliabilitet och validitet, att materialet som samlas in bearbetas på ett 

forskningsmässigt korrekt sätt och att forskaren studerar det som avses att undersökas. 

(Ekström & Larsson, 2000:12f, Larsson, 2000:73) I denna uppsats har vi försökt att 

uppnå hög reliabilitet och validitet genom att motivera de val som görs, samt att hänvisa 

argument och påståenden till de teoretiska utgångspunkter som redovisas i uppsatsen.  

All forskning har i viss mån ett syfte att generalisera. Resultaten från en enskild studie 

ska kunna ge mer generell kunskap om ämnesområdet som helhet. Kvalitativa studier där 

fokus ligger på ett fåtal fall, likt denna uppsats, kan inte anses vara statistiskt 

representativa i förhållande till en större population. De ger istället generell kunskap som 

handlar om mer grundläggande strukturer. Kvalitativa studier kan bidra till en teoretisk 

generalisering vilket innebär att resultaten från en studie kan ge vägledning till en annan. 

(Ekström & Larsson, 2000:15f, Larsson, 2000:72) Syftet med denna uppsats är inte att 

uppnå statistisk generaliserbarhet. Målet är att nå djupare förståelse kring ett enskilt 

fenomen vilket också är en form av generalisering.  
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6. Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av uppsatsens analys baserat på de tio utvalda 

artiklarna. Här analyseras de var för sig och diskuteras sedan som en helhet i kapitel 7.  

6.1 Aftonbladet 25 september 2003 

Denna artikel publicerades i Aftonbladet dagen efter att Mijailo Mijaliovic greps av 

polisen. Den löpande texten som består av en och en halv sida har följande huvudrubrik:   

Fina betyg - men ensam - 24-åringen skickades till Belgrad - kom tillbaka  

tyst och inåtvänd  

Den aktör som hela texten byggs upp kring är den 24-åring som gripits misstänkt för 

mordet på Anna Lindh. Journalisterna väljer att anonymisera honom då polisutredningen 

befinner sig i ett tidigt skede. Mijailo Mijailovic blir därmed först känd för allmänheten 

som 24-åringen. Huvudaktören citeras aldrig direkt i artikeln vilket skapar ett intryck av 

att journalisten inte talat med honom personligen. Detta verkar logiskt eftersom han 

under den tid då artikeln skrevs satt häktad hos polisen. Det finns dock ett antal ställen i 

texten där han indirekt citeras utan att den ursprungliga källan anges. Då journalisten 

skriver ”han har berättat” och ”enligt honom själv” förmedlas en vilseledande bild av att 

han fått möjlighet att uttala sig i denna artikel. Detta förekommer i följande stycke:   

För tre år sedan flyttade 24-åringen med modern och systern till en förort  

söder om Stockholm, men enligt honom själv blev han utslängd i februari  

för två år sedan och tvingades bo hos kompisar.  

Det framgår dock inte om någon av dessa kompisar uttalar sig i den löpande texten. 

Artikeln består i stället till största del av uttalanden från tidigare klasskamrater till den 

misstänkte 24-åringen. Dessa anonyma personer som citeras i artikeln är de främsta 

aktörerna. Textens tema utgörs av att aktörerna beskriver honom med sina egna ord och 

ger en negativ bild av honom och hans liv. En del av textens tema kan ses som 

motsättningar mellan två värdeladdade fenomen som förekommer i den löpande texten 
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(Helland, Knapskog, Larsen & Østbye, 2004:77). Det går inte att urskilja några 

motstridiga meningar i citaten i denna artikel då ingen säger något positivt om honom. 

Artikeln kan däremot anses innehålla motsättningar på en mer abstrakt nivå då 24-åringen 

på flera ställen i texten framställs som ett sorts offer för omständigheterna. Texten 

förmedlar ett intryck av att det inte kan anses vara enbart hans eget fel att han blev 

kriminell. Genom att bland annat beskriva att han hade en svår barndom då han tvingades 

flytta mellan Sverige och Jugoslavien och därmed fick det svårt i skolan och med språket, 

samt att han hade problem i familjen skapas det medkänsla och sympati för 24-åringen. 

Dessa känslor försvinner delvis i denna kontext då största delen av artikeln innehåller 

negativa beskrivningar av honom. Textens tema påverkas av kontrasten mellan den 

oskyldiga och utsatta pojken och den man som nu tros vara skyldig till ett hemskt brott.  

Då de citerade aktörer som bidrar till att skapa textens tema är anonyma och endast 

betecknas som ”en klasskamrat” eller ”en tjej” är det mycket svårt att veta vilken relation 

de har eller har haft till 24-åringen. Det anges inte hur bra de kände honom eller när de 

gick i samma klass som honom. Då det i den löpande texten beskrivs att 24-åringen 

hoppade av gymnasiet så måste det ha varit minst fem år sedan. De kan därmed ge en 

beskrivning av hur han var som person under skoltiden, det reflekteras dock inte i texten 

över att han kan ha förändrats sedan dess. De uttalanden som citeras kommer från 

enskilda personer och kan därmed endast ses som deras egna subjektiva åsikter, men i 

texten får dessa citat representera en allmän åsikt för den grupp av klasskamrater och 

vänner som omtalas. Det står på flera ställen i texten att ”alla minns” eller ”ingen 

kommer ihåg” vilket ger ett intryck av att journalisten har talat med alla de som någon 

gång gått i samma klass som honom. Detta är förmodligen missvisande då det borde vara 

omöjligt att komma i kontakt med alla dessa personer på enbart ett dygn. Det kan antas 

att texten syftar på alla de personer som journalisten har talat med, vilket i praktiken kan 

vara endast ett fåtal individer. Detta borde i så fall tydliggöras i meningar som denna:   

Ingen kommer ihåg att han någonsin verkade ha en kompis.  

- Han blev arg väldigt lätt så det var ingen i klassen som ville ha med honom  

att göra. Men han blev aldrig mobbad, han var för storvuxen för att bli retad,  

säger en av hans förra klasskamrater. 
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Journalisten skriver i början av artikeln att Aftonbladet har talat med klasskamrater och 

vänner till 24-åringen. Det är mycket svårt att urskilja vilka av dem som uttalar sig i 

texten som kan kallas för vänner då samtliga som citeras påstår att 24-åringen alltid satt 

för sig själv och var mycket ensam. Den inledande meningen i citatet ovan fastslår även 

att ingen kommer ihåg att han hade en kompis. Samtliga personer som citeras verkar i 

stället ha haft en distanserad relation till 24-åringen då de ger en mycket ytlig bild av 

honom som person. Det är svårt att veta i vilken situation som journalisten talat med dem, 

om de uttalat sig en och en eller i grupp. Samtliga citat i texten säger i princip samma sak 

vilket antingen kan bero på att de uttalat sig i grupp och påverkats av grupptrycket eller 

att det är den förmedlade åsikten som hans tidigare klasskamrater delar. Det är viktigt att 

undersöka huruvida aktörerna i texten uppmanar till ett visst ställningstagande eller 

förhållningssätt (Dahlgren, 2000:99). Aktörerna i denna text kan genom sina uttalanden 

anses förmedla och uppmana till ett kritiskt och negativt förhållningssätt till 24-åringen. 

Det är tydligt att aktörerna skildras som de goda och 24-åringen som den onde. Det är 

han som står utanför deras grupp och får representera undantaget som frångår normen. 

Detta är en del av textens narrativa dynamik som bidrar till att vissa värderingar betonas. 

Texten är uppbyggd likt en berättelse som förs framåt av aktörerna, handlingen och 

konflikterna vilket skapar dramatik och spänning.  

Då denna artikel tillhör en diskurs av likartade artiklar som alla handlar om mordet på 

Anna Lindh och den efterföljande polisutredningen och rättegången så blandas den 

journalistiska genren med en kriminal- och rättsvetenskaplig genre. Detta leder till att 

vissa ord i den journalistiska texten särskiljer sig från det traditionella journalistiska 

språkbruket. Sådana ord, som till exempel i denna artikel ”på sannolika skäl misstänkt”, 

är därmed interdiskursiva. De kan uppfattas som malplacerade då läsaren kan reagera på 

att de bryter mot artikelns övriga språkbruk. Det finns fler exempel på interdiskursiva 

uttryck i denna text. I följande citat kallar en tidigare arbetsgivare till 24-åringen honom 

för ”en ung skitstövel” vilket är slang och hämtat från en talspråksdiskurs:   

- Vi har brutit alla kontakter sedan flera år tillbaka. Jag har inte träffat  

honom sedan 1999 när detta inträffade. Det är en ung skitstövel,  säger krögaren. 
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Med andra ord kan ingen text analyseras som en isolerad enhet utan måste ses i ett större 

sammanhang. Texten består av ord och uttryck som innehåller samma information och 

upprepas ett flertal gånger, såsom ”ensam”, vilket gör att dessa påståenden uppfattas som 

viktiga och trovärdiga. Rekontextualisering innebär att begrepp, delar ur texter eller hela 

texter flyttas från en kontext till en annan. Därmed ändras delvis ordens innebörd (Kroon, 

2000:172). Det finns exempel på detta i denna artikel då journalisten återger ett uttalande 

som 24-åringen tidigare har berättat utan att det framgår från vilken kontext det 

härstammar:   

Under en kort period bodde han på ungdomshem för att ”komma bort från allt”.  

Han har berättat att det var den bästa tiden i hans liv...  

Då uttrycket ”komma bort från allt” står inom citattecken kan det antas att dessa ord är 

hämtade i sin helhet direkt från den tidigare kontexten. När enbart ett fåtal ord i ett stycke 

står inom citattecken, som i citatet ovan, bidrar detta till att det är lätt att ifrågasätta 

huruvida det andra som återges är direktcitat. I detta citat verkar det tveksamt om han 

själv har sagt att det var den bästa tiden i hans liv eller om detta är ett antagande från 

journalistens sida. Om detta vore ett antagande skulle den formuleringen strida mot den 

andra paragrafen i de pressetiska publicitetsreglerna. När antaganden, spekulationer och 

rykten förmedlas i texten så kan det bli svårt att skilja mellan faktaredovisning och 

kommentarer. Det förekommer ett tydligt antagande från journalistens sida i följande citat 

vilket är den mening som får avsluta hela artikeln:   

Men under senare tid tycks modern och sonen ha försonats.  

Det redovisas aldrig varifrån dessa uppgifter kommer eller varför de tycks ha försonats. I 

hela artikeln beskrivs 24-åringen negativt genom ett flertal citat. Det framstår som att alla 

personer journalisten har talat med delar samma åsikter. Detta kan dock ifrågasättas då 

det även skrivs att Aftonbladet har talat med hans vänner. En person brukar inte kalla sig 

för en vän om denne enbart tycker illa om personen i fråga. Det är, som tidigare nämnts, 

tveksamt om journalisten inför denna artikel talat med någon av 24-åringens vänner. Om 

journalisten medvetet väljer att tala med personer som har en negativ uppfattning eller 
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väljer bort positiva uttalanden så bidrar texten till att ett visst ställningstagande skapas. 

Genom att selektivt välja ut en liten del av helheten eller vinkla en händelse genom att 

förstora detaljer så kan journalisten förmedla ett visst intryck utan att egentligen ljuga 

(Ekström & Nohrstedt, 1996:97).   

Det faktum att enbart en liten del av helheten återges kan även bero på andra orsaker. 

Den hårda konkurrensen gör att kvällstidningarna måste hålla ett högt arbetstempo. Vid 

krissituationer, likt mordet på Anna Lindh, gör det starka allmänintresset och behovet av 

information att det kan anses vara mycket viktigt att publicera en nyhet snabbt (Ekström 

& Nohrstedt, 1996:147). Journalisten skriver därmed sin artikel under stor tidspress vilket 

kan bidra till att det enbart finns utrymme att skildra en sida av ett perspektiv (Cars, 

1991:45). Det kan mycket väl vara så att journalisten inte fått tag i tillräckligt många 

personer som vill uttala sig i artikeln eller att de som har en positiv uppfattning om 24-

åringen känner att de inte vill uttala sig då han är misstänkt för att ha mördat Anna Lindh.   

Huvudrubriken i artikeln som här citeras igen kan anses vara missvisande:   

Fina betyg - men ensam - 24-åringen skickades till Belgrad - kom tillbaka  

tyst och inåtvänd  

Den antyder att det skulle vara vistelsen i Belgrad som gjorde 24-åringen tyst och 

inåtvänd. Det framgår dock senare i den löpande texten att orsaken till detta snarare var 

återkomsten till Sverige och det faktum att han hade svårt med det svenska språket och 

därför fick svårt i skolan. Därmed kan artikelns huvudrubrik anses bryta mot den tredje 

paragrafen i publicitetsreglerna då den inte har täckning i den löpande texten. Rubriken 

och delar i den löpande texten kan även ifrågasättas sett till paragraf tio. Det är tveksamt 

om det är nödvändigt att så tydligt framhäva hans etniska ursprung och nationalitet. 

Sådana uppgifter brukar skrivas ut när det handlar om större grupper av människor och 

inte, som i detta fall, när det enbart rör en enskild individ (Axberger, 1994:79). Det 

nämns i rubriken och i den löpande texten att hans familj härstammar från forna 

Jugoslavien och Belgrad. Hans invandrarbakgrund omskrivs även i följande citat: 
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Han var den ende med invandrarbakgrund och kände sig utanför.  

- Han var alltid tyst, men kunde få små raseriutbrott utan någon särskild  

anledning. Det hände att folk skrattade åt honom för det, säger en tjej  

till Aftonbladet.  

Det förutsätts i texten att han kände sig utanför enbart på grund av sin invandrarbakgrund. 

Uttalandet under den meningen kan även ge intrycket av att hans nationalitet var orsaken 

till hans raseriutbrott och därmed indirekt en orsak till att folk hånade honom. Det kan 

anses kränka 24-åringens privatliv. Den sjunde paragrafen i publicitetsreglerna fastslår att 

journalisterna noga ska överväga publicitet som kan kränka privatlivets helgd och att 

sådan publicitet endast får förekomma om det finns ett uppenbart allmänintresse. 

Allmänintresse betyder dock inte att det som allmänheten vill veta alltid ska publiceras, 

det handlar snarare om att det bör finnas en form av samhällsintresse (Axberger 1994:67).   

Det är tveksamt om det ligger i samhällets intresse att veta alla detaljer om 24-åringen 

som person. Hans familj eller han själv uttalar sig aldrig direkt i artikeln vilket bidrar till 

att artikeln kan uppfattas som något ensidig och ytlig. Paragraf tretton fastslår att 

journalisterna ska sträva efter att återge alla parters ståndpunkter och låta dem som 

kritiseras möta denna kritik. 24-åringen kan dock anses vara oförmögen att uttala sig då 

han sitter häktad, vilket inte betyder att Aftonbladet bryter mot denna paragraf. De är 

enbart etiskt skyldiga att ge personerna som kritiseras tillfälle att bemöta kritiken. 

Paragraf fjorton fastslår att personer som är misstänkta för brott är oskyldiga tills en 

fällande dom föreligger. Det är därmed en viktig journalistisk princip att inte döma någon 

ohörd (Axberger, 1994:70). I denna artikel redovisas det redan tidigt i den löpande texten 

att den gripna 24-åringen är på sannolika skäl misstänkt för mordet på Anna Lindh. 

Genom att detta nämns tidigt så kan läsarna själva reflektera över det när de läser den 

följande texten. Aftonbladet kan därmed i detta fall inte anses bryta mot denna paragraf.   

Tidningen kan heller inte anklagas för att bryta mot den femtonde och sista paragrafen då 

24-åringens namn inte offentliggörs. Då journalisten väljer att anonymisera honom ska 

detta innebära att allmänheten inte ska ha möjlighet att identifiera honom. Paragraf 
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sexton fastslår att om en person anonymiseras så ska inte uppgifter om till exempel ålder 

eller nationalitet som kan göra en identifiering möjlig publiceras. Det är tveksamt om det 

i detta fall är möjligt att identifiera 24-åringen med de uppgifter om kön, ålder och 

nationalitet som presenteras i artikeln.   

6.2 Expressen 25 september 2003 

Denna artikel består av drygt en sidas text och har följande huvudrubrik:   

Han rakade av sitt hår. ”Det är ingen tvekan om att han är NK-mannen”  

Huvudaktören i denna artikel är liksom i Aftonbladets artikel från samma datum 24-

åringen, alltså Mijailo Mijailovic. Han uttalar sig dock inte direkt i denna artikel heller 

utan omtalas genom citat från anonyma aktörer. Den tematiska strukturen i denna artikel 

kretsar kring hur allt pekar på att det är den gripna 24-åringen som mördade Anna Lindh. 

De aktörer som uttalar sig i texten får fungera som experter och informera allmänheten 

om polisutredningen och vilka bevis som låg till grund för gripandet av 24-åringen. 

Uttalandenas trovärdighet minskar då de kommer från anonyma källor men i denna 

artikel förekommer ett antal citat från polismän vilket ökar påståendenas tillförlitlighet. 

Detta är fallet i följande citat:   

- Det är en yrkes-kriminell individ som är psykiskt instabil och lätt blir  

våldsam, konstaterar en polisman.  

Denna korta mening utgör artikelns enda beskrivning av 24-åringen som person. Det är 

därmed en enskild individ som subjektivt får beskriva honom med sina egna ord. Denna 

mening förekommer relativt tidigt i texten men det ges ingen förklaring eller bakgrund 

till varför han anses vara yrkeskriminell och psykiskt instabil. Det är svårt att veta hur 

stor Expressens och journalisternas insyn i polisutredningen egentligen är och hur mycket 

de poliskällor som uttalar sig faktiskt vet. Det är även svårt att veta hur många olika 

poliskällor Expressen egentligen har använt sig av i denna artikel. Ju fler poliser som 
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journalisten fått information från, desto trovärdigare upplevs uppgifterna. Följande citat 

visar att det är fler än en polis och att det skulle kunna vara hur många som helst:   

Enligt Expressens poliskällor sökte 24-åringen dagen efter mordet upp en   

kamrat.  

De aktörer som presenteras i artikeln hjälper till att skapa textens innebörder vilket gör att 

det bland annat är viktigt att redovisa vilken status de olika aktörerna ges (Kroon, 

2000:175). Detta är mycket diffust då det genom hela artikeln förekommer en rad olika 

anonyma aktörer som journalisten har valt att benämna som ”en poliskälla”, ”en 

polisman”, ”Expressens uppgiftslämnare” och ”en källa”. Dessa olika formuleringar kan 

skapa förvirring i texten. Det är som sagt svårt att veta om någon av dessa är samma 

person eller om det handlar om information från ett flertal personer. Det framstår som om 

aktörerna har olika status då påståenden från en källa och en poliskälla värderas lika av 

journalisten men olika av läsarna. Det är även, som i följande citat, svårt att veta om 

personerna som nämns i textstycken bör kopplas samman med efterföljande uttalande:   

Polis och åklagare är dock säkra på att han är identisk med mannen som  

filmades på NK.   

- Utseendet stämmer in i minsta detalj med kamerabilderna, säger en källa.  

I detta fall är det svårt att veta om denna anonyma källa tillhör den grupp som i stycket 

innan benämns som polis och åklagare. Om det till exempel vore en källa inom 

åklagarväsendet skulle uttalandet uppfattas som mer trovärdigt om journalisten angav 

detta. Det är dock möjligt att journalisten undvek att göra det för att garantera källans 

anonymitet. Hela artikeln fungerar som en övertygande berättelse där alla citat fokuserar 

på att 24-åringen är NK-mannen, alltså Anna Lindhs mördare. Den narrativa dynamiken i 

denna artikel är därmed tydlig. Aktörerna i texten bidrar till att innehållet når vissa 

höjdpunkter och att konflikterna som presenteras så småningom löser sig (Dahlgren, 

2000:96). Om det i början av artikeln skulle finnas tvivel om att det är den gripna 24-

åringen som är NK-mannen så försvinner dessa med påståenden som ”det råder ingen 

tvekan om att han...”, ”identisk med mördaren...” och ”utseendet stämmer in i minsta 
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detalj...”. Dessa uttalanden utgör därmed de dramatiska höjdpunkterna i artikelns 

narrativa struktur. I de två sista styckena presenteras ny information som ytterligare 

binder 24-åringen till mordet vilket förstärker de redan tidigare citerade uttalandena och 

därmed fungerar som en sorts lösning på artikelns konflikt kring huruvida 24-åringen är 

NK-mannen. Följande stycke får avsluta hela den löpande texten:   

Den misstänkte mördaren filmades bland annat inne på varuhuset Pub.  

Morddagen stals där också en morakniv av exakt samma typ som Anna  

Lindh mördades med.  

Då journalisten placerar in ordet ”exakt” i meningen så förstärks uttalandet och uppfattas 

som betydligt säkrare. Denna information kan antas komma från den pågående 

polisutredningen vilken är källa till många påståenden i texten. Därmed blandas även i 

denna artikel två olika diskurser och fackspråk från en journalistisk och en polisiär 

yrkeskår. Det förekommer därmed ord i den löpande texten, såsom ”yrkeskriminell”, som 

upplevs vara hämtade från en polisiär diskurs. Det går även att urskilja påståenden som 

har flyttats från en polisiär kontext och sedan rekontextualiserats i denna artikel. Följande 

citat återger vad en frisör som är vittne i polisutredningen har sagt i tidigare polisförhör:   

En frisör med salong i Salén-gallerian har berättat för polisen att en man  

efter mordet rusade in och bad om en klippning.  

Det faktum att 24-åringen har rakat av sig sitt hår upplevs som mycket viktigt i artikeln. 

Detta beror på att mannen på övervakningsfilmerna från NK var långhårig medan den 24-

åring som nu sitter häktad har rakat hår. Det framhävs som ett avgörande bevis att den 

häktade 24-åringen är skyldig eftersom han bett en frisör och senare även en kompis att 

klippa honom. Journalisten redovisar även att 24-åringen varit så desperat att han till slut 

valt att raka av sig sitt hår. Följande citat upplevs som irrelevant i sammanhanget:   

Det slutade med att 24-åringen i stället rakade av sig allt hår. En vän till  

mannen berättar att han också rakade av sig sina ögonbryn.  

- Han såg väldigt konstig ut, berättar vännen. 
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Det är svårt att motivera varför det anses vara relevant att 24-åringen även rakade av sig 

ögonbrynen och att vännen tyckte att han såg konstig ut. Det är också svårt att veta om 

detta uttalande är hämtat från ett polisförhör eller om personen i fråga faktiskt talat med 

Expressens journalist personligen. Det nämns även i huvudrubriken att han rakade av sig 

sitt hår vilket gör att detta faktum upplevs vara artikelns huvudsakliga poäng. Artikelns 

huvudrubrik kan dock anses ha täckning i den löpande texten vilket gör att Expressen inte 

kan anklagas för att bryta mot paragraf nummer tre i de pressetiska publicitetsreglerna. 

Huvudrubriken som citeras här innehåller ett direktcitat hämtat från den löpande texten:   

Han rakade av sitt hår. ”Det är ingen tvekan om att han är NK-mannen”  

Genom att använda sig av ett direktcitat redan i huvudrubriken visar Expressen att detta 

påstående inte kommer från journalisten utan från en källa i texten. Tidningen kan 

därmed inte hållas ansvarig för detta påstående. Det är viktigt att en bra nyhet ska kunna 

förmedla ett enkelt och tydligt budskap och uppfylla kravet på objektiv och saklig 

rapportering (Ekström & Nohrstedt, 1996:95). Denna huvudrubrik kan betraktas förmedla 

en bra nyhet då den förtydligar ett påstående som beskrivs som mer komplicerat i den 

löpande texten. Den kan även anses vara objektiv och saklig då den innehåller ett 

direktcitat. Huvudrubriken är däremot mindre bra sett till paragraf nummer fjorton. Den 

kan anses peka ut 24-åringen som skyldig då allmänheten förknippar NK-mannen med 

Anna Lindhs mördare. Polisutredningen är dock i ett tidigt skede vilket gör att det är 

viktigt att nyhetsmedierna är objektiva och betraktar den misstänkta mannen som 

oskyldig tills motsatsen har bevisats. Visserligen är det inte Expressen eller den skrivande 

journalisten som hävdar att han är skyldig men genom att citera källor som påstår sig vara 

säkra på att han är NK-mannen så bidrar artikeln starkt till denna uppfattning.     

Paragraf nummer två som fastslår att journalisterna ska vara kritiska mot nyhetskällorna 

kan också ifrågasättas i denna artikel. Källorna i texten är mycket diffust beskrivna och 

deras anonymitet bidrar till att deras uttalanden upplevs som mindre trovärdiga vilket 

leder till att hela artikelns tillförlitlighet minskar. Grunden för god journalistik är 

källkritik och faktakontroll. Det är mycket svårt att bedöma huruvida journalisten varit 
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källkritisk i denna artikel då det förekommer så många olika källor i flera olika 

sammanhang. Det faktum att det är många påståenden som återges i direktcitat gör det 

dock lättare att skilja på faktaredovisning och kommentarer. Det framgår tydligt att dessa 

uttalanden inte är kommentarer från journalistens sida men det går inte att avgöra om 

källorna förmedlar fakta eller egna kommentarer. De uttalanden som förekommer i den 

löpande texten tycks inte vara spekulationer utan fakta trots att polisutredningen är i ett 

tidigt skede. Det anges inte i texten att 24-åringen enbart är på sannolika skäl misstänkt 

för mordet på Anna Lindh. Skulle inte detta vara allmänt känt så skulle det vara lätt att av 

denna artikel få intrycket att utredningen redan lett till åtal och att 24-åringen redan är så 

gott som dömd. Detta intryck förmedlas i den löpande texten bland annat genom följande 

citat:   

- Trots att håret nu är borta så råder det ingen tvekan om att det är han som  

filmades av övervakningskamerorna på NK, säger en poliskälla.  

Sett till paragraf nummer sju så kan inte denna artikel anses kränka privatlivets helgd. 24-

åringen beskrivs enbart mycket kort då fokus ligger på brottet som har begåtts och inte på 

personen som misstänks ha begått det. En poliskälla uttalar sig visserligen om att 24-

åringen är psykiskt instabil men genom att 24-åringen inte namnges så är det omöjligt att 

identifiera honom. Denna artikel framhäver inte hans etniska ursprung, nationalitet, 

bakgrund eller andra uppgifter som saknar betydelse i sammanhanget vilket gör att den 

inte kan anses strida mot paragraf nummer tio. Expressen kan heller inte anses bryta mot 

paragraf nummer tretton då 24-åringen förmodligen inte har möjlighet att uttala sig då 

han sitter häktad. Expressen har likt Aftonbladet valt att inte namnge 24-åringen vilket 

gör att paragraf nummer femton inte kan ifrågasättas i denna artikel.         
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6.3 Aftonbladet 8 januari 2004 

Denna artikel, och nästa, är publicerad på det första datumet när både Aftonbladet och 

Expressen valde att namnge 24-åringen. Artikeln är relativt kort då den löpande texten 

knappt fyller upp en hel sida. Huvudrubriken lyder:   

I farfars hemby talar alla om mordet - och frågar sig varför  

Huvudrubriken har en stark kontextuell koppling till nyhetsrapporteringen kring 24-

åringen. Det går att anta att den publicerades intill andra artiklar om polisutredningen 

kring mordet på Anna Lindh. Det skulle annars vara svårt att förstå vems farfar och vilket 

mord huvudrubriken handlar om. Huvudaktören är även i denna artikel 24-åringen som 

nu omskrivs med sitt riktiga namn, Mijailo Mijailovic. Det är alltså hans farfar som 

nämns i rubriken. Den löpande texten innehåller dock inga uttalanden från Mijailos 

farföräldrar utan de omtalas enbart i en förklarande bakgrundsbeskrivning i texten. De 

tydligaste aktörerna i artikeln är ett fåtal invånare från farfaderns hemby i Serbien som 

citeras i den löpande texten. Den skrivande journalisten har med andra ord rest till 

Serbien för att kunna ge en mer omfattande beskrivning av Mijailo och hans bakgrund. 

Det verkar som att syftet med resan varit att tala med hans farföräldrar. Då de inte gick att 

få tag i tycks journalisten ha nöjt sig med det näst bästa och samlat kommentarer från den 

lokala befolkningen. I och med denna artikel så breddas perspektivet på vilka 

konsekvenser som skett till följd av mordet på Anna Lindh. Det har inte enbart inneburit 

förändringar för alla svenskar utan även för serberna, speciellt invånarna i Mijailos 

tidigare hemstad. De uttrycker genom sina uttalanden sorg över att deras hemstad nu 

förknippas med en mördare. Se följande citat hämtat från de sista textstyckena i artikeln:   

Det nyförälskade tonårsparet Jovana och Dejan, båda 16 år gamla, som  

vi träffar i Mladinovacs centrum, är för unga för att minnas Mijailo   

Mijailovic när han bodde där.   

Men de liksom alla andra beklagar att han satt deras stad på kartan. 

- Det han gjort är hemskt och oförklarligt. Nu förknippas vår hemstad  

med en mördare, säger Dejan. 
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De aktörer som uttalar sig i texten, som i citatet ovan, presenteras och namnges av 

journalisten vilket gör att deras uttalanden känns mer pålitliga. Anledningen till att de inte 

anonymiseras är förmodligen att de befinner sig så pass långt borta från Aftonbladets 

läsare i Sverige att de inte kan anses ta skada av en identifiering. De uttalar sig heller inte 

om känsliga eller hemlighetsstämplade uppgifter utan uttrycker enbart sina egna 

subjektiva åsikter. Artikelns tema byggs upp kring en större kontext och ett bredare 

perspektiv på mordet på Anna Lindh. Genom att visa att det är fler än vi svenskar som 

drabbats av denna händelse så förstärks uppfattningen av att detta mord var mycket 

betydelsefullt och en angelägenhet för flera länder. Det framgår tydligt att nyhetsmedier i 

Serbien uppmärksammat det faktum att Anna Lindhs misstänkte mördare är av serbisk 

härkomst. Han beskrivs i texten mycket familjärt som ”sonsonen” och texten förmedlar 

en uppfattning av att han var tidigare känd i byn. Detta framgår då journalisten i citatet 

ovan väljer att skriva ut att de två sextonåringarna är för unga för att minnas honom vilket 

antyder att alla de äldre i byn minns honom. Det verkar därmed som om den andra 

personen som uttalar sig i texten utöver den sextonåriga pojken har en tydlig uppfattning 

om vem Mijailo är. Denna källa framträder som en av de tydligaste aktörerna i den 

löpande texten då han citeras två gånger. Bland annat i följande citat:   

Sonsonens erkännande är det allmänna samtalsämnet bland serber vi träffar.  

- Jag hörde det på morgonnyheterna när jag drack kaffe. Alla jag pratat med  

frågar sig varför han mördade just Anna Lindh. Hon var inte någon fiende   

till Serbien, säger taxichauffören Sead Hamzic, 29.  

Även denna aktör presenteras ingående i slutet av stycket med både namn, ålder och yrke. 

Taxichauffören som uttalar sig får utrymme att spekulera och förmedla vad som uppfattas 

vara alla serbers åsikter. Det är egentligen enbart hans egna subjektiva uppfattning men 

det framstår som om ingen av de serbiska invånarna upplevde Anna Lindh som ett hot. 

Det kan han omöjligtvis veta vilket gör citatet delvis missvisande. Journalisten väljer i 

den inledande meningen att inte skriva ut Mijailos namn utan kalla honom för sonsonen 

vilket antyder att han kan uppfattas som hela byns och därmed taxichaufförens sonson. 

Det framgår tydligt att polisutredningen nu kommit relativt långt då Mijailo dagen innan 

denna artikel publicerades erkände att det var han som mördade Anna Lindh.  
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Textens är utformad likt en skönlitterär berättelse vilket förstärker dess narrativa dynamik. 

Alla berättelser bygger på rörelse och det faktum att olika händelseförlopp följer någon 

slags kronologisk ordning (Dahlgren, 2000:95). Denna artikel följer en tydlig ordning då 

den inleds med en miljöbeskrivning av farföräldrarnas hemby som journalisten har besökt. 

Journalisten har valt att beskriva farföräldrarnas hus sett ur sina egna ögon vilket gör att 

journalisten placerar in sig själv som en aktör i texten. Detta förekommer bland annat i 

det fjärde stycket i den löpande texten som citeras här:   

Gången upp till det idylliska huset är nyskottad och det syns att någon   

nyligen varit där. Men ingen öppnar när vi knackar på.  

Journalisten förmedlar här sina egna slutsatser och skriver ”vi” vilket kan antas vara 

journalisten och en medarbetare. I ett tidigare stycke står det dock ”när Aftonbladet 

kommer dit” vilket skiljer sig från den ovanstående formuleringen då det placerar in hela 

tidningen och inte den enskilda journalisten som en aktör i texten. Den narrativa 

dynamiken består även av vilka aktörer som skildras som goda respektive onda och vilka 

värderingar som betonas i texten (Dahlgren, 2000:96). I denna artikel framgår det att det 

är Mijailo som är den onde då det är han som erkänt att han mördade Anna Lindh och 

därmed orsakat stort lidande för hans farföräldrar och invånarna i deras hemstad. Hans 

farföräldrar skildras därmed som de goda. Texten framställer dem som offer vilket skapar 

en känsla av medlidande och sympati hos dem som läser artikeln. Journalisten talar aldrig 

med farföräldrarna men beskriver dem bland annat i följande stycke:   

Pressen på det äldre paret är stor. Flera gånger har den 78-årige  

farfadern, som själv bott och arbetat 28 år i Sverige, bett svenska  

folket om ursäkt.  

Detta stycke förmedlar ett intryck av att farföräldrarna tar på sig Mijailos skuld vilket gör 

att de framställs som ännu godare människor. Det faktum att texten redovisar att 

farfadern bett svenska folket om ursäkt flera gånger gör även att detta stycke blir en form 

av rekontextualisering. Ursäkterna har förmodligen förekommit i tidigare publicerade 

artiklar och därmed flyttats från deras kontext till kontexten i denna artikel. 
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Journalisten refererar i denna artikel till vad den serbiska kvällstidningen Vecenje novosti 

har skrivit om Mijailo. Aftonbladets artikel rekontextualiserar därmed i följande stycke 

texten som de serbiska journalisterna har skrivit:   

Kvällstidningen Vecenje novosti skriver att svenska journalister försökt  

hitta ett mordmotiv i Mijailo Mijailovics sociala bakgrund. De uppger  

också att 25-åringen i svensk media beskrivs som udda och enstöring.  

Det bör noteras att det faktum att Mijailo inte länge beskrivs som 24-åringen inte enbart 

beror på att tidningarna valt att namnge honom utan även på grund av att han fyllde 25 år 

i december 2003. Tidningarna har förmodligen valt att namnge honom vid detta tillfälle 

eftersom det är först nu som han har erkänt att han mördat Anna Lindh och 

polisutredningen kommit så långt att den också genom bevis kan binda honom till mordet. 

Det föreligger dock ingen fällande dom ännu vilket gör att en namnpublicering 

fortfarande kan betraktas som etiskt problematisk. Paragraf nummer femton i de 

pressetiska publicitetsreglerna fastslår att konsekvenserna av en namnpublicering som 

kan skada människor noga bör övervägas. Det handlar om att bedöma huruvida det vid 

tidpunkten för namnpublicering finns tillräckligt med bevis som talar för att den 

misstänkte är skyldig (Cars, 1991:192).   

I detta skede väger hans erkännande tungt. Det finns dock en möjlighet att han drar 

tillbaka sitt erkännande eller att han erkänt mordet trots att han är oskyldig. Frågan är 

huruvida det är journalisternas ansvar att ta ställning till detta. Det är tydligt att denna 

namnpublicering definitivt skadar personen i fråga, som Anna Lindhs mördare riskerar 

han att bli hatad av en hel nation. Namnpubliceringen kan även senare skada hans 

återanpassning i samhället (Cars, 1991:182). Det är dock tveksamt om journalisterna bör 

beakta detta, skulle de behöva se till alla eventuella framtida konsekvenser skulle de 

förmodligen aldrig kunna skriva ut namnet på ökända brottslingar. Därmed blir artikelns 

ställningstagande till denna paragraf en bedömningsfråga från journalistens sida. Det är 

svårt att bedöma huruvida journalisten fattat rätt beslut angående namnpubliceringen i 

detta fall. Aftonbladet var i och med denna artikel inte den första tidningen som valde att 

namnge Anna Lindhs misstänkta mördare. Den person som redan lidit en publicistisk 
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skada, och vars identitet redan är känd i ett negativt sammanhang, kan bedömas inte lida 

ytterligare skada av att namnet publiceras på nytt (Axberger, 1994:74). Om denna 

bedömning görs så borde därmed den aktuella artikeln inte anses strida mot paragraf 

nummer femton.   

I nuläget får de brottslingar som döms för brott med höga straffvärden finna sig i både 

straffet och den publicitet som det för med sig (Axberger, 1994:75). I detta skede 

föreligger det dock ingen fällande dom vilket gör att det går att ifrågasätta huruvida 

denna artikel strider mot den fjortonde paragrafen i de pressetiska publicitetsreglerna. 

Den fastslår att alla personer som misstänkts för brott ska betraktas som oskyldiga om 

fällande dom inte föreligger. Mijailo betraktas knappast som oskyldig i denna artikel 

vilket delvis beror på att han erkänt att han mördat Anna Lindh. Det är upp till varje 

journalist och varje tidning att bedöma huruvida detta räcker för att han ska kunna anses 

vara skyldig. Det faktum att han beskrivs som en mördare i texten men inte själv 

kommenterar detta uttalande beror förmodligen på att han valt att inte tala med media. 

Han borde rimligtvis vid denna tidpunkt ha möjlighet att göra ett uttalande från häktet. 

Därför kan det inte anses att denna artikel bryter mot paragraf nummer tretton eftersom 

Aftonbladet med största sannolikhet skulle välkomna ett citat från Mijailo.  

Paragraf nummer nio tydliggör att journalisterna ska visa offren för brott och olyckor 

största möjliga hänsyn och även tänka på deras anhöriga vid namnpublicering. Det kan 

upplevas som att journalisten i och med denna artikel gör ett intrång i Mijailos 

farföräldrars privata sfär då texten beskriver deras hus och vad de känner för sin sonson. I 

stycket som citeras nedan går det även att ifrågasätta huruvida journalisten drar egna 

slutsatser om Mijailos farföräldrars känslor. Är dessa uppgifter enbart antaganden från 

journalisten sida kan artikeln anses strida mot paragraf nummer två som fastslår att 

läsaren ska ha möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. Följande 

citat är det andra stycket i den löpande texten:   

Huset i Mladinovac i Serbien ligger tyst och mörkt när Aftonbladet kommer  

dit. I går fick farföräldrarna beskedet att deras älskade sonson erkänt att han  

mördat utrikesminister Anna Lindh. 
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Hur vet egentligen journalisten att de älskar sin sonson? Det är tveksamt om detta är ett 

antagande från journalisten sida eller om dessa uppgifter har kommit fram i tidigare 

publicerade artiklar. En annan del i paragraf nummer två är att journalisterna ska vara 

kritisk mot nyhetskällorna. Det är viktigt att journalisterna är källkritiska och inte 

förmedlar spekulationer på grund av tidsbrist. I den löpande texten citeras två personer 

utan tydligt angiven koppling till Mijailo annat än att de bor i hans tidigare hemstad. 

Deras uttalanden får stå för alla invånare i byn vilket kan vara missvisande. Det är 

omöjligt att veta varför journalisten valt att citera dessa personer. Det kan bero på att 

artikeln skrevs under tidsbrist och att dessa var de enda journalisten kom i kontakt med 

och hann tala med eller så var dessa helt enkelt de enda som kunde engelska. Det skulle i 

vilket fall som helst vara bra att veta varför just de tre uttalanden som citerades valdes ut. 

Det finns en risk att journalisten genom att välja ut en liten del av helheten vinklar 

händelsen genom att förstora detaljer och därmed ger läsarna ett visst intryck (Ekström & 

Nohrstedt, 1996:97). Taxichauffören som tidigare citerats i denna analys uttalar sig som 

sagt två gånger i artikeln. Den andra gången han citeras i texten så förmedlar journalisten 

hans spekulationer kring ett möjligt mordmotiv i följande stycke:   

- Jag har hört att han skulle ha psykiska problem. Det kan vara den enda   

förklaringen till att han utförde mordet, säger Sead Hamzic.  

Genom att dessa spekulationer framförs i ett direktcitat så tydliggör journalisten att det 

inte är egna antaganden vilket gör att artikeln därmed i detta anseende inte kan anses 

bryta mot paragraf två. Däremot kan den anses bryta mot den tredje paragrafen eftersom 

huvudrubriken kan anses sakna täckning i den löpande texten. Huvudrubriken antyder att 

journalisten skulle ha talat med alla i farfaderns hemby vilket förmodligen inte är fallet. 

På flera ställen i texten står det ”alla frågar sig” eller ”alla i Serbien” vilket upplevs som 

mycket generaliserande. Det framgår aldrig vad journalisten menar med uttrycket alla. 

Syftar det på alla personer som journalisten har talat med, vilket inte verkar vara så 

många, eller alla invånare i byn, vilket förmodligen är betydligt fler? Rubriken kan även 

anses vara missvisande då den beskriver farfaderns hemby medan journalisten i texten 

skriver att de befinner sig i Mijailos forna hemstad. Är Mladinovac en by eller stad? 
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Texten skapar förvirring kring denna fråga och det framgår aldrig tydligt om farfaderns 

hemby och Mjailos tidigare hemstad är samma plats. Denna förvirring byggs upp av 

journalisten redan tidigt i artikeln, bland annat i följande citat som är huvudrubriken och 

den första meningen i den löpande texten:   

I farfars hemby talar alla om mordet - och frågar sig varför.   

I Mijailo Mijailovics forna hemstad råder det förstämning och sorg.  

Alla frågar sig - varför?  

Journalisten har ett avgörande ansvar över de betydelser som skapas då olika fakta sätts 

samman och infogas i ett speciellt sammanhang (Ekström & Nohrstedt, 1996:97). 

Därmed kan journalisten i detta fall anses vara skyldig till att skapa förvirring i artikeln. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att det ofta inte är de journalister som skrivit artikeln 

som sätter rubriken.  

6.4 Expressen 8 januari 2004 

Denna artikel består av cirka två sidors text och har följande huvudrubrik:   

Polisen tror honom inte. Här är utredarnas version hur han planerade  

mordet på Nk  

Även denna, likt artikeln ovan, har en stark kontextuell koppling till medierapporteringen 

om mordet på Anna Lindh och den efterföljande polisutredningen. Det går att anta att den 

står intill andra artiklar och bilder som kretsar kring samma ämne eftersom det förutsätts 

att läsarna redan vet vem rubriken syftar på. Huvudaktören presenteras därmed redan i 

rubriken då denna nämnda man är Mijailo Mijailovic. Det är även tydligt att Anna Lindh 

existerar som en sorts indirekt aktör i denna artikel. Det är hon som har mördats och även 

om texten inte direkt beskriver hennes liv så nämns hennes namn ett antal gånger. Polis 

och utredare fungerar som expertkommentatorer då det är deras uttalanden som går likt 

en röd tråd genom hela artikeln. Det förekommer även citat från anonyma vittnen för att 

förstärka experternas version som presenteras i texten. Det är dock svårt att veta hur 
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journalisten har fått tag i all den information och de citat som redovisas i artikeln då det 

står i den löpande texten att mordutredningen ännu är hemlig. Detta gör att dessa 

påståenden känns mindre trovärdiga eftersom det måste finnas en anledning till att de 

ännu inte offentliggjorts. Det förekommer även på flera ställen i texten att olika stycken 

talar emot varandra och påstår två skilda saker. Detta är tydligt i bland annat de två 

följande citaten från artikeln:   

Polis och åklagare misstänker att Mijaliovic under de minuterna befunnit  

sig på en plats på plan två som inte övervakas av kameror...   

Polisens utredare är övertygade om att Mijailovic stod där när han fick syn  

på utrikesminister Anna Lindh och hennes väninna...  

I första stycket misstänker de någonting som de sedan i nästkommande stycke är 

övertygade om. Dessa motstridiga uppgifter minskar därmed artikelns trovärdighet. Dess 

tillförlitlighet påverkas även negativt av att källorna i texten beskrivs så diffust. Det är 

oklart vem som säger vad, hur mycket dessa personer egentligen vet och om det är 

samma personer som uttalar sig ett flertal gånger eller om Expressen fått information från 

många olika personer. Det är viktigt att undersöka vems intressen aktörerna förmedlar 

genom sina uttalanden, om argumenten gynnar dem själva eller någon annan (Dahlgren, 

2000:99). Det är svårt att avgöra vad aktörerna i denna artikel har för syfte med sina 

uttalanden eftersom de är anonyma och mycket otydligt definierade. Det går dock att 

ifrågasätta deras motiv eftersom polisutredningen ännu är hemlig och deras uttalanden 

förmodligen kan försvåra utredningen.  

Artikelns tema går att urskilja när texten analyseras från dess yta och allt djupare ner mot 

dess dolda betydelser (Helland, Knapskog, Larsen & Østbye, 2004:77). Vid en djupare 

analys av denna artikel framgår det att textens tema går ut på att övertyga läsarna om att 

det är Mijailo som mördade Anna Lindh. Bilden av honom som en ond människa 

förstärks genom hela artikeln då det upprepas att polisen tror att han ljuger. Uttalandena 

från de olika aktörerna som citeras i texten bekräftar denna negativa bild av Mijailo och 

förstärker polisens uppfattning. Den narrativa strukturen inom varje berättelse fastslår att 
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det finns dynamik mellan textens olika beståndsdelar, dess aktörer, handling och 

konflikter (Dahlgren, 2000:95). De aktörer som förekommer i texten bidrar till att 

artikelns innehåll växlar mellan att betona Mijailos skuld och beskriva överfallets 

händelseförlopp. Då journalisten i den löpande texten ingående beskriver knivhuggen och 

hur Anna Lindh försökte värja sig skapar detta känslor av empati för offret och hat mot 

förövaren. Händelseförloppet och relationerna mellan aktörerna för texten framåt och 

skapar en betydelseförmedlande textuell sammanhållning (Dahlgren, 2000:95). Artikeln 

drivs således framåt av att de olika påståendena stärker varandra med hjälp av citat från 

flera vittnen och experter. Att läsaren även förflyttas till mordplatsen då journalisten 

beskriver överfallets händelseförlopp skapar spänning och dramatik i berättelsen. 

Analysen av textens narrativa dynamik kan också handla om att avgöra vilka aktörer som 

skildras som goda respektive onda (Dahlgren, 2000:96). Mijailo porträtteras som en ond 

människa i kontrast till Anna Lindh som får symbolisera det goda. Följande citat från den 

löpande texten i artikeln betonar detta:   

Två vittnen säger i polisförhören att de hörde Mijailo Mijailovic säga till  

den döende Anna Lindh:  

- Du fick vad du förtjänade.  

Uttalandet från vittnena som citeras i denna text kommer ursprungligen från ett 

polisförhör. I denna artikel väljer journalisten ut en liten del av vad som kan antas vara ett 

längre förhör för att förstärka det som redan påstås i artikeln. Vittnenas uttalande får 

därmed i denna text en annan innebörd än vad det ursprungligen haft i polisförhöret. 

Kontexterna är viktiga för varje persons meningsskapande och tolkning och en 

förflyttning mellan två olika kontexter kan därmed innebära att ordens innebörd delvis 

eller helt förändras (Kroon, 2000:172). Artikeln innehåller ett antal exempel på 

rekontextualisering. I följande citat hämtat från artikeln återger journalisten ett uttalande 

som härstammar från ett annat nyhetsmedium:   

Vice överåklagare Agneta Blidberg säger till Sveriges Radio att   

motivbilden inte ingår i hennes gärningsbeskrivning. 



 

57

 
Det förekommer även en del formuleringar i denna text som antyder att artikeln är en 

länk i en större intertextuell kedja. De olika intertextuella kedjorna som kan urskiljas i en 

text är subjektiva och skapas baserat på varje individs egen kunskap (Kroon, 2000:171). 

Detta kan bland annat ske när texten refererar tillbaka till information som tidigare har 

publicerats. De olika delarna i en text är alltså inte bara länkade till texten som helhet 

utan de kan även kopplas ihop med andra texter inom den aktuella diskursen (Kroon, 

2000:171). Detta förekommer bland annat i följande citat från den löpande texten:   

Tidigare har det spekulerats i att Mijailovic på ett mycket speciellt sätt  

dragit kniven åt sidorna för att åstadkomma största möjliga skada på de  

inre organen. Enligt uppgift tillbakavisas detta i polisutredningen.  

Texten innehåller även exempel på interdiskursivitet. Uttryck från en genre sätts därmed 

in i en ny kontext som normalt använder ett annat språkbruk (Kroon, 2000:172). I artikeln 

citeras en poliskälla som använder sig av uttrycket ”målinriktad torped” vilket kommer 

från det militära fackspråket. Det används i texten som en effektfull liknelse som ska 

betona hur Mijailo målmedvetet kastade sig över Anna Lindh. Det interdiskursiva 

begreppet i följande citat hämtat från den löpande texten skiljer sig därmed något från 

den journalistiska diskursen och dess traditionella språkanvändning:   

Det var, enligt vittnen, ingen tvekan om att han valt ut Anna Lindh  

som sitt offer.   

- Han störtade mot henne som en målinriktad torped, säger en poliskälla.  

Sett till paragraf nummer två i de pressetiska publicitetsreglerna är det tveksamt om 

journalisten i detta stycke varit tillräckligt kritisk mot nyhetskällorna. I den första 

meningen framgår det att det är vittnen som är övertygade om att han i förväg hade valt 

ur Anna Lindh som sitt offer. Sedan skriver journalisten ”poliskälla” efter det följande 

citatet vilket ger intrycket av att detta citat skulle komma från en polis. Teoretiskt sett kan 

det menas att vittnena är källor till polisen och att citatet kommer direkt från 

polisförhören med vittnena. Det är dock mycket otydligt formulerat vilket gör att det är 

svårt att avgöra om detta stycke är faktaredovisning från vittnena som nämns eller om 
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citatet kommer från en polis som kommenterar vittnenas uttalanden från polisförhöret. 

Det förekommer även tydliga spekulationer från polisens sida i texten. När journalisten 

skriver ”motivet kan” och ”polisen tror” så tydliggörs det att uttalandet är spekulativt 

vilket gör att det är lätt för läsarna att avgöra att detta är kommentarer och inte 

faktaredovisning. Det är alltid bättre att journalisten uttrycker detta tydligt som i det 

första stycket i citatet nedan som är hämtat från den löpande texten:   

Motivet kan, enligt poliser med insyn i utredningen, vara att Anna  

Lindh uttalade förståelse för Natos bombningar av Serbien våren 1999.  

- I hans värld kan hon ha blivit symbolen för förnedringen av serberna 

Han var förblindad av hat, säger en poliskälla.  

I den sista meningen i detta citat verkar det dock som att poliskällan konstaterar att 

Mijailo var förblindad av hat. Hur kan denna person veta det? Den sista meningen borde 

således vara en kommentar men står redovisad som faktaredovisning från källan. Vidare 

kan denna artikel inte anses bryta mot paragraf nummer tre då huvudrubriken har 

täckning i texten. I dagens samhälle är detta viktigt då många människor lider av tidsbrist 

och endast har tid att läsa artiklarnas rubriker (Cars, 1991:83). Paragraf nummer sju i de 

pressetiska publicitetsreglerna som tydliggör att journalisterna noga ska överväga 

publicitet som kan kränka en persons privatliv kan dock ifrågasättas sett till den sista 

meningen i citatet ovan. Det skulle kunna uppfattas som integritetskränkande när en 

person antar hur någon annan tänker och känner utan att egentligen ha några bevis som 

stödjer antagandet. Det föreligger dock ett starkt allmänintresse kring motivbilden vilket 

skulle kunna motivera dessa spekulationer.    

Paragraf nummer fjorton fastslår att misstänkta personer ska betraktas som oskyldiga om 

inte en fällande dom föreligger. När denna artikel publicerades hade Mijailo erkänt att det 

var han som mördade Anna Lindh men rättegången hade ännu inte startat. Denna artikel 

förmedlar dock genom citat från anonyma källor att det nu är säkert att det var han som 

mördade Anna Lindh. I och med att det är aktörerna som uttalar sig i texten som hävdar 

att det är han som är mördaren och att han nu ljuger när han påstår att han inte i förväg 
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hade valt ut Anna Lindh som sitt offer så är det inte journalisten som på egen hand 

spekulerar i detta. Det är viktigt att läsarna ska kunna skilja på faktaredovisning och 

kommentarer vilket gör att det är väsentligt att journalisten inte blandar in sina egna 

åsikter eller känslor i nyhetsartiklarna (Fichtelius, 1997:9). Det är avgörande för artikelns 

trovärdighet att journalisten försöker vara opartisk och saklig. Journalisten får därför 

aldrig själv ta ställning i tvister eller rättsprocesser (Fichtelius, 1997:9). Detta undviks i 

den löpande texten genom att, som sagt, journalisten refererar till de citerade källorna. 

Detta förekommer i bland annat de två första styckena i den löpande texten:   

Polisen tror att Mijailo Mijailovic ljuger.   

Mordutredarna är övertygade om att han medvetet valde ut Anna Lindh  

som sitt offer på NK.  

Expressen kan därför inte anses bryta mot paragraf fjorton eftersom det inte är de som 

dömer Mijailo på förhand utan det sker indirekt genom de uttalanden som citeras. Det är 

viktigt att journalister inte går händelserna i förväg och tar parti i skuldfrågor (Axberger, 

1994:77). Det kan anses att uttalandena går för fort fram då det ännu inte har påbörjats 

någon rättegång. Detta beror förmodligen på att det inte hunnits inledas en rättsprocess 

och inte på det faktum att det finns för lite bevis som knyter Mijailo till mordet. 

Journalisterna kan återge omständigheter som pekar mot den åtalades skuld, men det bör 

undvikas att argumentera till någon av parternas fördel, samt att vinkla rapporteringen så 

att en viss åsikt förmedlas till läsarna (Axberger, 1994:79). Det kan heller inte anses att 

Expressen bryter mot paragraf femton angående namnpublicering. Expressen väljer att 

namnge Anna Lindhs misstänkta mördare vid denna tidpunkt. En allmän pressetisk norm 

i Sverige är dock att journalisterna bör undvika att namnge personer som är misstänkta 

för brott (Cars, 1991:162). Expressen har förmodligen gjort bedömningen att det nu finns 

tillräckligt med bevis för att Mijailo ska kunna anses vara skyldig. Konkurrensen och det 

faktum att andra tidningar redan namngett mannen kan även bidra till Expressens beslut. 

En nyhet är bäst färsk och det kan anses vara viktigt att publicera namnet på Anna Lindhs 

misstänkta mördare med hänsyn till allmänhetens intresse till informationen (Ekström & 

Nohrstedt, 1996:147). 
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6.5 Aftonbladet 13 januari 2004 

Denna artikel, och nästa, är publicerad dagen efter att Mijailo åtalades i Stockholms 

tingsrätt för mordet på Anna Lindh. Den löpande texten i denna artikel består av fem 

sidor som har följande huvudrubrik:   

Här slutar Anna Lindhs sista dag - Hon laddade för tv-debatten på   

motionscykeln. Mijailovic gick sömnlös på tredje eller fjärde dygnet  

Denna artikel är utformad likt en kartläggning av den 10 september 2003, dagen då Anna 

Lindh överfölls av Mijailo. Genom att använda sig av delar ur polisförhör, uttalanden 

från vittnen och tidigare publicerade artiklar kan Aftonbladets journalister i denna artikel 

förmedla ett intryck av att de följt Anna Lindh och Mijailo under detta dygn. Det är dock 

svårt att veta var all information har hämtats från vilket resulterar i att en del påståenden 

upplevs vara spekulativa antaganden. Det faktum att det inte finns någon namngiven 

journalist som författare till denna text bidrar till uppfattningen att det inte är någon 

enskild journalist som vill ta ansvar för påståendena i artikeln. Huvudrubriken presenterar 

artikelns huvudaktörer; Anna Lindh och Mijailo. Dessa omges sedan av en mängd mindre 

aktörer såsom pressekreteraren Dan Svanell och Annas väninna Eva Franchell. Artikelns 

tema består av den klassiska kampen mellan de onda och de goda. Mijailo framställs 

redan i huvudrubriken som instabil och fortsätts sedan att utmålas som deprimerad och 

förvirrad medan Anna Lindh däremot beskrivs som en stark och hårt arbetande kvinna. I 

det första stycket i den löpande texten presenteras de på följande sätt:   

Onsdagen den 10 september 2003 ser ut att bli en fin dag: sol och   

moln, nästan 20 grader varmt. För Anna Lindh, född 1957, ett namn  

i svensk politik sedan 1969 och nu Sveriges utrikesminister, är det  

sista dagen. På sätt och vis också för Mijailo Mijailovic, född 1978,  

en ensam kille med psykiska problem. Aftonbladet har kartlagt   

dygnet som skulle sluta med Anna Lindhs död.  

En del av den narrativa strukturen består av hur aktörerna presenteras i texten och ställs 

mot varandra vilket bidrar till att den löpande texten når vissa höjdpunkter (Dahlgren, 
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2000:96). Denna artikel är uppbyggd i flera olika sekvenser. Den inleds som sagt med en 

presentation av huvudaktörerna och deras tidigare och nuvarande liv. Texten byter 

ständigt perspektiv och växlar mellan att beskriva Anna Lindhs och Mijailos dag. Dessa 

åtskilda perspektiv möts sedan i textens höjdpunkt när Mijailo överfaller Anna Lindh på 

NK. Sedan skiljs huvudaktörerna åt då Anna Lindh färdas i ambulans och sedan avlider 

på sjukhuset medan Mijailo flyr från brottsplatsen. Artikelns huvudhändelse utgörs 

således av överfallet på Anna Lindh. Då denna attack leder till att hon avlider är det 

missvisande att det i vissa delar i den löpande texten förekommer påståenden som ger 

intrycket av att Aftonbladet har talat med både henne och Mijailo under eller efter detta 

dygn. Bland annat de två följande citaten hämtade från den löpande texten antyder detta:   

Hon behöver verkligen den här förmiddagen för sig själv...   

Han har inte sovit i natt heller. Är det tredje eller fjärde natten han är  

vaken? Han har ingen riktig koll längre.  

Det är mycket svårt att veta hur Aftonbladet har fått denna information. Det är mer 

tillförlitligt när texten byggs upp kring säkra påståenden som är svåra att ifrågasätta. 

Genom hela texten anges bland annat exakta klockslag som tydligt kan visa var 

huvudaktörerna befann sig under en viss tidpunkt. Dessa tidsangivelser fungerar även 

som en sorts nedräkning till överfallet. Hela artikeln avslutas sedan med ett konstaterande 

att Anna Lindh avlider 05.29 den 11 september. I följande citat hämtat från artikelns sista 

sida förekommer det fem olika tidsangivelser:   

Efter sex minuter är ambulans på plats, en minut senare också de första  

poliserna. På bår bärs den allt blekare utrikesministern ut från NK. 16.33  

går ambulansen till Karolinska. 16.39 är den framme vid akutintaget.   

17.00 är Anna Lindh på operationsbordet.  

I detta stycke upplevs tidsangivelserna vara korrekta vilket ökar artikelns trovärdighet. I 

nästa stycke som citeras används tidsangivelserna dock på ett mer otydligt sätt vilket då 

påverkar artikelns trovärdighet negativt. Texten beskriver först vad Mijailo gör under en 
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tidsrymd på en timme. I följande citat skrivs det sedan ”just då” vilket borde syfta på 

samma tidsrymd men i denna mening används för att beskriva flera timmar:   

Mellan 23.00 och 24.00 lämnar han lägenheten sedan han först rullat  

ihop sin jacka och bett om en plastpåse att stoppa ned den i...   

Just då gör läkarna ett tillfälligt avbrott i den operation som nu pågått  

i åtta timmar. Klockan 02.00 återupptas den. Klockan 03.00 berättar  

talesmän för operationsteamet på en presskonferens att läget för   

utrikesminister Anna Lindh ” är något förbättrat men fortfarande kritiskt”.  

Den sista meningen i detta citat är ett av de exempel på rekontextualisering som finns i 

den löpande texten. Artikeln återger genom direktcitat någonting som sagts i ett annat 

sammanhang. Uttalandets innebörd förändras därmed något då det flyttas mellan två olika 

kontexter. I artikeln förekommer också ett exempel på intertextualitet då det hänvisas till 

en tidigare publicerad artikel i Aftonbladet om Anna Lindhs hårda arbetstempo inför 

EMU-valet som skulle äga rum en kort tid efter att hon mördades. Genom att hänvisa till 

en tidigare artikel inom samma område blir den analyserade artikeln en del av en större 

intertextuell kedja. Detta stycke som citeras är därmed ett tydligt exempel på hur en text 

placeras in i en större kedja av fler texter och därmed kopplas till en bredare kontext:   

Svanell läser upp den intervju i onsdagens Aftonbladet där hon  

presenteras som Ja-drottning och där rubriken är ”Anna Lindhs  

program är stentufft”.  

Ett annat exempel på intertextualitet är då den löpande texten återger de sms-

meddelanden som Anna Lindh och Eva Franchell skickat till varandra från den 8 till 10 

september 2003. Texten i meddelandena flyttas mellan två medium med olika språkbruk. 

I meddelandena används en form av talspråk med förkortade meningar och slanguttryck 

som inte brukar förekomma i det mer strikta språk som används i nyhetsartiklar. Därmed 

blir den korta texten i meddelandena även ett exempel på interdiskursivitet. Här citeras en 

del av det stycke i artikeln som via väninnornas sms-meddelanden till varandra återger 

hur de bestämmer sig för att mötas på UD den 10 september: 
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Så här har de sms:at varandra:  

Anna till Eva, 8 september klockan 22.34:  

Är du i stan. Shoppingtid?  

Eva till Anna klockan 22.47:  

Jag är i stan hela veckan utom fredag...  

Anna till Eva, 9 september klockan 19.04:  

Förlåt såg sent. Kan vi tex shoppa 15.00 i morgon.  

Eva till Anna klockan 19.17:  

15.00 går jättebra.  

I detta stycke som därmed blir utformat likt en dialog används flera tidsangivelser som 

ska fungera som förklarande text. Det går att anta att dessa meddelanden är hämtade från 

polisutredningen då det är tveksamt om journalisterna fått dem från Eva Franchell 

eftersom hon valt att inte uttala sig i media. Genom att använda tydliga tidsangivelser och 

källor till meddelandena uppfattas dessa som trovärdiga. Andra stycken i den löpande 

texten som inte innehåller tydliga källor kan däremot uppfattas som spekulativa och 

mindre tillförlitliga. Då det inte anges varifrån uppgifter är hämtade så är det därmed 

svårt att avgöra om informationen består av faktaredovisning eller kommentarer. Därför 

kan denna artikel vid ett flertal tillfällen anses bryta mot paragraf två i de pressetiska 

publicitetsreglerna då det ofta är svårt att skilja mellan fakta och spekulationer.    

Då, någon gång efter lunch, är Mijailo Mijailovic också på väg mot  

stan. Han åker pendeltåg från Tullinge, precis som vanligt, och han   

tänker gå runt i centrum, utan något särskilt mål, också det precis som  

vanligt.  

Det framgår inte hur Aftonbladet känner till Mijailos rutiner, om han själv berättat detta 

för dem eller om informationen är hämtad från något polisförhör. Det kan dock uppfattas 

som att det är journalisten som antar att han brukar ta pendeltåget och gå runt i stan utan 

något mål. I nästa stycke som citeras är det lättare att skilja på antaganden och fakta då 

det tydligt framgår att informationen är hämtad från ett polisförhör med Mijailo, samt att 

det är hans egna ord som återges inom citattecken i texten. I slutet av stycket spekuleras 

det huruvida Mijailo i förväg valde ut Anna Lindh som sitt offer. Det är dock lätt att se att 
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detta är spekulationer och inte fakta då ordet ”kanske” är placerat innan varje påstående. 

Därmed kan följande stycke inte anses bryta mot den andra paragrafen:   

Han ska ”gå runt”, titta på kläder, säger han i förhören. Han tänker inte  

handla, bara titta. När förhörsledaren invänder att filmerna från   

övervakningskamerorna visar att han inte verkar särskilt intresserad av  

butikernas kläder svarar han:    

Men det finns ju snygga tjejer. Kanske har han Anna Lindh under uppsikt   

i flera minuter. Kanske upptäcker han henne just innan han rusar mot   

henne men kniven i handen. Ingen klarhet ges i förundersökningen.  

Det väljs förmodligen enbart ut en del av det som Mijailo sagt i polisförhören. Detta 

selektiva urval bidrar till att skapa en viss uppfattning om honom och hans agerande. Det 

kan vara nödvändigt att vinkla texten för att göra en nyhet spännande men detta får inte 

bidra till att sanningen förvrängs (Fichtelius, 1997:11). I denna artikel är det svårt att 

avgöra huruvida sanningen förvrängs och om påståendena och de olika beskrivningarna 

av Mijailo kan anses kränka hans privatliv. Det finns ett stycke i texten som går att 

ifrågasätta sett till paragraf nummer sju i de pressetiska publicitetsreglerna. Det är möjligt 

att Aftonbladet genom att publicera följande stycke hämtat från den löpande texten 

kränker Mijailos privatliv och därmed bryter mot den sjunde paragrafen:   

Kvällen innan har han tagit sina piller mot depression och mot  

schizofreni (Remeron och Zeldox).  

Då texten namnger de mediciner han äter kan det uppfattas som att Aftonbladet bryter 

mot den starka sekretess som föreligger kring sjukvårdsjournaler. En annan pressetisk 

paragraf fastslår att journalisterna ska visa offren för brott och olyckor och dess anhöriga 

största möjliga hänsyn. Det kan uppfattas som uppseendeväckande att Aftonbladet i 

denna artikel väljer att beskriva Anna Lindhs dag så ingående att det känns som att hon 

fortfarande lever och har kunnat uttala sig om den. Det skulle därför kunna vara 

smärtsamt för hennes anhöriga att läsa denna text. Hennes familj nämns även kort i detta 

inledande stycke i den löpande texten som en del av hennes dag den 10 september: 
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Anna Lindh sitter kvar vid frukostbordet i den vita villan i Nyköping  

den här morgonen. Sönerna, David och Filip, är i skolan, maken Bo på  

sitt jobb.  

Paragraf tretton i de pressetiska publicitetsreglerna fastslår att journalisterna ska sträva 

efter att återge alla parters ståndpunkter. Även om ingen av huvudaktörerna direkt har 

uttalat sig i artikeln så förmedlas ett intryck av att deras situation och ståndpunkter ändå 

har återgetts i texten. Mijailo som kritiseras i artikeln och framställs som en ond och 

psykiskt instabil person citeras genom polisförhör bland annat i följande citat från texten:   

Mijailo Mijailovic har sett Anna Lindh. Han berättar:  

Jag var desperat ”så hörde jag röster som talade till mig” så fick jag   

syn på Anna Lindh och sen gick jag till attack.  

Då enbart ett fåtal ord i stycket står inom citattecken är det svårt att veta om resten av 

uttalandet kommer direkt från Mijailo eller är omskrivet av journalisten. Han kan dock 

ändå anses ha återgett sin version av saken när han i det ovanstående stycket hävdar att 

han inte i förväg valt ut Anna Lindh som sitt offer. Polisens och åklagarens uppfattning 

om att han planerade att mörda just Anna Lindh står vid denna tidpunkt i centrum av 

polisutredningen. Det är inte längre någon som tvivlar på att det var Mijailo som mördade 

Anna Lindh. Han är visserligen inte fälld ännu men det är ändå svårt att hävda att denna 

artikel kan anses bryta mot paragraf fjorton. Misstänkta personer betraktas enligt denna 

paragraf som oskyldiga om inte fällande dom föreligger. Det handlar, likt vid publicering 

av namn på misstänkta brottslingar, om att bedöma huruvida det vid tidpunkten finns 

tillräckligt med bevis som talar för att den misstänkte personen är skyldig (Cars, 

1991:192). Vid denna tidpunkt kan bevisningen och det faktum att Mijailo erkänt mordet 

vara tillräckligt för att han ska kunna anses vara skyldig. Aftonbladet har således ansett 

att bevisningen är stark nog och att det finns skäl att namnge mannen som misstänkts ha 

mördat Anna Lindh då denna artikel är publicerad flera dagar efter att Aftonbladet fattat 

beslutet att identifiera Mijailo. Denna artikel kan därför inte anses bryta mot vare sig 

paragraf femton eller sexton som i de pressetiska publicitetsreglerna fastslår att 

journalisterna noga bör överväga namnpublicering och identifiering av människor. 
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6.6 Expressen 13 januari 2004 

Denna artikel består av drygt tolv sidors text och har följande huvudrubrik:   

ÅTALET. SÅ BLEV HAN NK-MANNEN. Polisens bildjämförelse  

avslöjade honom - sen kom erkännandet  

Redan huvudrubriken i denna artikel påvisar en stark kontextuell koppling till de andra 

artiklarna inom diskursen som utgörs av nyhetsrapporteringen kring mordet på Anna 

Lindh. Bokstäverna i första ordet står versalt vilket indikerar att denna artikel är en del i 

en serie av texter. Det förutsätts även att läsarna har omfattande förkunskaper inom ämnet 

då rubriken enbart skriver ”NK-MANNEN”. Denna artikel återger totalt fjorton förhör 

som polisen hållit med Mijailo då han suttit häktad. Dessa används för att beskriva 

polisutredningens utveckling. Artikelns huvudaktör uppmärksammas redan i 

huvudrubriken. Även om han inte namnges så vet läsarna förmodligen att artikeln handlar 

om mordet på Anna Lindh. Andra aktörer i texten är de personer som närvarar och i vissa 

fall ställer frågor vid polisförhören. Det är bland annat förhörsledaren Marianne Öman, 

kriminalinspektör Eiler Augustsson och Mijailos advokat Peter Althin. Artikelns 

huvudsakliga tema består av kampen som ska leda fram till att rättvisa skipas. Det är en 

ständig strid mellan polisens förhörsledare, som representerar den goda rättvisan, och 

Mijailo som likt så många gånger tidigare får symbolisera det onda. Mijailo beskrivs i 

artikelns inledande stycke som citeras här nedan som beräknande och snabbtänkt:    

Han teg i 104 dagar. Trots överväldigande bevisning vägrar Mijailo   

Mijailovic svara på förhörsledarnas frågor om mordet på Anna Lindh.   

Först när han läst den 1000 sidor tjocka mordutredningen ändrar han  

taktik. Då förklarar han plötsligt att en röst beordrat honom att attackera  

Anna Lindh.    

- Jag tror det var Jesus. Att han valt ut mig, säger Mijailo.  

Genom att citera hans uttalande i slutet av stycket förmedlas en bild av en förvirrad och 

närmast psykiskt sjuk man. Uppfattningen att Mijailo skulle vara psykiskt sjuk förstärks 
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sedan på flera ställen i den löpande texten. Journalisten har bland annat valt att citera 

följande stycke från Mijailos första polisförhör:   

Ö: Har du förstått vad jag har sagt?  

M: Tom Cruise.  

Ö: Vad sa du, Mijailo?  

M: Jag är Tom Cruise.  

Utdrag från detta förhör finns även citerat i Edvard Unsgaards reportagebok Mijailo 

Mijailovic - berättelsen om en mördare. Det faktum att uttalandet upprepas i ett antal 

olika kontexter gör att det upplevs som extra viktigt. Vissa uppgifter skiljer sig från den 

analyserade artikeln och Unsgaards bok. Unsgaard är bland annat den enda som stavar 

Mijailos efternamn Mijailovic. Stavningen av förhörsledaren Marianne Ömans efternamn, 

som i den löpande texten i artikeln förkortas som Ö, är även den olika. Unsgaard skriver 

Öhman medan Expressens journalist stavar Öman. Boken och artikeln återger även olika 

uppgifter från förhören. Det är svårt att veta om detta beror på urvalet av olika delar i 

förhören eller om boken eller artikeln anger felaktiga uppgifter. Handlingar eller 

uttalanden kan förändras om de lyfts ur sitt sammanhang (Ekström & Nohrstedt, 

1996:97). Detta faktum gör att tillförlitligheten i både artikeln och boken kan ifrågasättas 

då det är svårt att avgöra vilka uppgifter som är korrekta. Det är även svårt att veta hur 

tillförlitligt det journalistiska berättandet som sker mellan de olika utdragen från förhören 

är. Artikelns narrativa dynamik består till stor del av detta berättande som ska skapa 

spänning och driva texten framåt. Allt berättande bygger på rörelse och olika händelser 

som följer en kronologisk ordning (Dahlgren, 2000:95). Det är en tydlig tidsföljd i texten 

som förstärks av den journalistiska texten som förklarar i vilket skede polisutredningen 

befinner sig då det aktuella förhöret sker. Följande citat hämtat från den löpande texten 

visar hur journalisten placerar in sig själv likt en förklarande kommentator i artikeln:   

Varken Mijailovic eller Althin vet att mordutredarna har ett förhands-  

besked från laboratoriet i England som binder Mijailovic till den röda  

morakniv som Anna Lindh mördades med. 
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Samtliga uttalanden som ursprungligen kommer från polisförhören rekontextualiseras i 

denna artikel. Mijailos ord flyttas från en kontext till en annan. Detta gör att deras 

innebörd kan förändras. Uttalandena påverkas även av att de förmodligen inte återges i 

sin helhet. Journalisten väljer ut de delar från förhören som är relevanta och intressanta 

och vinklar därmed genom detta selektiva urval förhörens innehåll. Journalisterna 

behöver göra denna vinkling då de förväntas förmedla allsidiga och sakliga nyheter som 

även ska vara lättförståeliga och ha högt nyhetsvärde (Ekström & Nohrstedt, 1996:88). 

Detta får dock inte innebära att sanningen förvrängs (Fichtelius, 1997:11). Det finns i 

denna artikel ett exempel där det skapas intertextualitet inom ramen för en och samma 

text. Huvudrubriken konstaterar ”SÅ BLEV HAN NK-MANNEN” medan följande 

formulering står i ett stycke i den löpande texten:   

Mijailo berättar om 10 september och får än en gång se filmerna på  

”NK-mannen”. Mijailo berättar att det är han som filmats på NK...  

I detta stycke har journalisten valt att skriva NK-mannen inom citattecken vilket gör att 

denna formulering syftar tillbaka till huvudrubriken. Detta skapar en sorts intertextuell 

kedja inom denna artikel. Artikeln ingår även i en större intertextuell kedja vilket framgår 

av huvudrubriken. Det är tydligt att denna text är en del av en större nyhetsrapportering 

bestående av fler artiklar kring åtalet på Mijailo. Artikeln innehåller även exempel på 

interdiskursivitet då den är uppbyggd med hjälp av två olika diskurser. Den journalistiska 

diskursen blandas med den rättsvetenskapliga genren. Detta resulterar i att ord från ett 

rättsvetenskapligt språkbruk, som till exempel ”brottsdelgivningen” och ”vittnesutsaga”, 

skapar nyanser i det journalistiska språket. Sett till de pressetiska publicitetsreglerna så är 

det svårt att ifrågasätta de uttalanden som är utdrag från förhören då det är omöjligt att 

veta om de är korrekt återgivna eller inte när de ursprungliga förhören inte tagits del av 

inför denna uppsats. I den förklarande text som journalisten skriver är det svårt att veta 

om det är fakta som återges eller om journalisten subjektivt kommenterar förhören. Det är 

därmed svårt att avgöra om stycken likt det som citeras nedan ur den löpande texten 

bryter mot paragraf två i de pressetiska publicitetsreglerna som fastslår att det ska vara 

möjligt för läsarna att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer: 
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Förhörsledaren berättar om utredningsresultaten. Om de starka bevisen.  

De hoppas att Mijailo ska erkänna. De vet att ett erkännande bör komma  

förr eller senare.  

Det verkar i detta stycke som om journalisten talat med förhörsledaren som nämns i 

citatet. Detta är förmodligen missvisande då ingen av utredarna uttalar sig genom 

direktcitat till journalisten utan enbart citeras genom sina uttalanden i polisförhören. 

Genom att journalisten väljer ut enstaka delar av det de sagt så förmedlar de en viss bild 

av aktörerna och förhörssituationen. Journalisterna tvingas hela tiden ta ställning till 

huruvida det de publicerar ligger i samhällets intresse. Ju högre allmänintresse en nyhet 

anses ha, desto större tolerans bör det visas för eventuella risker att enskilda människor 

tar skada av publiceringen (Axberger, 1994:67). I följande citat från den löpande texten 

förmedlas delvis detta resonemang genom att journalisten väljer att återge vad 

kriminalinspektören Eiler Augustsson sagt till Mijailo i ett av förhören:   

A: Den enda som har svaren är du, Mijailo. Ingen annan. Anna Lindhs  

man och barn vill ha reda på varför det här hände och hur det hände.  

Hela Sverige vill ha reda på varför det hände och även ute i världen vill  

man ha reda på det och den ende som kan ge dom här svaren det är du,  

Mijailo. Man får faktiskt ta ansvar för det man gjort.  

Kriminalinspektören anser med andra ord att denna information har högt allmänintresse. 

Expressen verkar dela hans åsikt eftersom denna artikel publiceras. Då artikeln återger 

Mijailos egna ord kan texten inte anses kränka hans privatliv och därmed bryta mot 

paragraf sju i de pressetiska publicitetsreglerna. Mijailo själv tycks dock ha ansett att 

tidningarna kränkte hans privatliv då han vägrade att uttala sig i ett antal polisförhör 

eftersom han ansåg att det han sa läckte ut och publicerades i medierna (se Unsgaard, 

2005:301). Denna artikel kan anses återge Mijailos egna ord och därmed kan Expressen 

anses följa paragraf tretton då de återger alla parters ståndpunkter i texten. Artikeln kan 

heller inte anses bryta mot paragraf fjorton som fastslår att en person misstänkt för brott 

alltid ska betraktas som oskyldig i lagens mening tills fällande dom föreligger eftersom 
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texten återger förhörens utveckling och även Mijailos erkännande. Han kan därmed inte 

anses dömas ohörd eftersom hans ord återges på ett flertal ställen i denna text. Medierna 

får inte agera domare och peka ut personer som brottslingar innan de dömts i en rättegång 

(Axberger, 1994:76). Vid tidpunkten för denna publiceringen har polisutredningen lett till 

åtal och en rättegång mot Mijailo kommer att inledas inom en snar framtid.  

6.7 Aftonbladet 16 januari 2004 

Denna artikel publicerades då rättegången mot Mijailo pågått i två dagar. Texten består 

av knappt två sidor och har följande huvudrubrik:   

Hon mötte sin mardröm igen - Vännen berättar: Anna försökte försvara   

sig med sin handväska  

Huvudaktören, vännen Eva Franchell, presenteras således redan i huvudrubriken. 

Artikeln handlar om hennes vittnesmål i den pågående rättegången mot Mijailo. Både 

Anna Lindh och Mijailo förekommer som mindre tydliga aktörer i texten tillsammans 

med andra personer såsom chefsrådmannen Göran Nilsson och chefsåklagare Krister 

Petersson (journalisten har i artikeln blandat ihop deras efternamn, här står de korrekt). 

Textens tema utgörs av det godas kamp mot det onda, i detta fall Eva Franchell som i 

rätten ställs mot Mijailo. Eva Franchell får tillsammans med Anna Lindh representera det 

goda i texten medan Mijailo beskrivs som en ständigt återkommande mardröm. Den 

narrativa dynamiken i texten består bland annat av ett närmast skönlitterärt berättande där 

journalisten med hjälp av bakgrundsfakta ramar in och förklarar Eva Franchells 

uttalanden. Detta förekommer i bland annat följande stycke som citeras från artikeln:   

- Ursäkta, jag tycker att det här är väldigt otäckt.   

Eva Franchell är här för att vittna om vad som hände på NK den där   

eftermiddagen i september. En eftermiddag som börjar med två   

flamsande väninnor på shoppingrunda - och slutar i blod, skräck,  

kaos och en förlamande landssorg.  
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Den skrivande journalisten bidrar inte enbart med dramatiska formuleringar och 

bakgrundsfakta i texten utan även med målande beskrivningar av rättssalen och 

personerna i den. Den pågående rättegången i Stockholms tingsrätt är öppen för 

allmänheten och det märks tydligt att journalisten som skriver denna artikel befinner sig i 

rättssalen. Journalisten agerar ögon och öron åt läsarna som inte själva kan närvara. Det 

förmedlas därmed en detaljerad bild åt läsarna i stycken som till exempel följande citat:   

När hon tar plats i vittnesbåset, snett framför Mijailo Mijailovic,  

är hon klädd i svart kostym och en chockrosa topp.  

I situationer som denna när det är så tydligt vem som är god och ond är det viktigt att 

journalisten förhåller sig opartiskt och sakligt till nyheten. Journalisten får inte själv ta 

ställning och framföra sina egna åsikter i artikeln (Fichtelius, 1997:9). Då journalisten är 

en tydlig aktör i texten är formuleringar, som följande stycke som citeras från den 

löpande texten, etiskt problematiska då de kan anses vara journalistens egna åsikter:   

Hon tittar inte på Mijailo Mijailovic när hon kommer in i rättssalen -   

och han tittar inte på henne. Att det är obehagligt att sitta här - och att  

hon är hemskt nervös, som hon själv säger, kan vem som helst förstå.  

Men det märks inte. Hon är makalöst lugn.  

Hela artikeln kan anses bestå av en sorts rekontextualisering. Det som händer och sägs i 

rättssalen beskrivs sedan på nytt genom uttalanden i denna artikel vilket utgör en ny 

kontext. De kontexterna ligger visserligen nära varandra i både tid och rum till skillnad 

från de uttalanden som först härstammar från dagen då Anna Lindh överfölls och sedan 

rekontextualiseras av Eva Franchell i rättegången för att till sist återges av journalisten i 

denna artikel. De uttalanden som står inom citattecken i följande stycke hämtat från den 

löpande texten har därmed rekontextualiserats en andra gång i denna artikel:   

- ”Hur är det, gumman?” säger jag.  

Hon förstår först inte att Anna Lindh är allvarligt skadad. Det tar en stund,  

men när Anna Lindh säger ”jag är knivstucken”, ser hon. 
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Texten är även interdiskursiv då den beskriver en rättegång från en rättsvetenskaplig 

kontext i en journalistisk text. Det används olika språkbruk i den journalistiska genren 

och den rättsvetenskapliga diskursen men det finns inga exempel på specifika 

interdiskursiva ord i denna artikel. Detta beror på att journalisten valt att enbart återge 

Eva Franchells ord i direktcitat. Det faktum att artikeln citerar Eva Franchells egna ord 

gör att Aftonbladet i detta fall kan anses följa paragraf nummer två i de pressetiska 

publicitetsreglerna som fastslår att det ska vara möjligt för läsarna att skilja mellan fakta 

och kommentarer. I de uttalanden där källan tydligt redovisas är det lätt att se vad som är 

faktaredovisning och vad som är journalistiska beskrivningar och kommentarer. Den 

tredje paragrafen som bland annat fastslår att rubriken ska ha täckning i texten går 

däremot att ifrågasätta. Rubriken förutsätter att läsarna har omfattande förkunskaper om 

polisutredningen kring mordet på Anna Lindh då den enbart nämner ”hon”, ”vännen” 

och ”Anna”. Läsarna antas ändå veta vilka det är rubriken syftar på. Rubriken innehåller 

ett syftningsfel som gör den delvis missvisande. Här citeras huvudrubriken från artikeln:  

Hon mötte sin mardröm igen - Vännen berättar: Anna försökte försvara   

sig med sin handväska  

Då rubriken inleds med ”hon” är det svårt att veta om den syftar på vännen som nämns 

eller på Anna Lindh. Då den beskriver att Anna Lindh försökte försvara sig med sin 

handväska så indikerar detta att det var Anna som mötte sin mardröm igen. Detta blir då 

missvisande eftersom hon inte mött Mijailo innan den 10 september. Rubriken syftar på 

att Eva Franchell träffade Mijailo en andra gång i rättssalen och att hon därmed mötte sin 

mardröm igen. Detta förstärks i den löpande texten där det ett antal gånger upprepas att 

bilden av Mijailo återkommer i Evas mardrömmar. Därmed kan rubriken delvis anses 

sakna täckning och vara missvisande i förhållande till den löpande texten. Det är svårt att 

avgöra om denna artikel kan anses bryta mot paragraferna sju och nio som fastslår att 

journalisterna noga ska överväga publicitet som kan kränka privatlivets helgd, samt visa 

offer och anhöriga största möjliga hänsyn. De negativa uppgifter som förekommer om 

Mijailo är inte skrivna av journalisten utan förekommer i uttalanden från Eva Franchell. 

Uppgifterna som redovisas kan även anses ha ett starkt allmänintresse och vara relevanta.   



 

73

 
Det kan finnas ett intresse från allmänheten att få information om sådant som kan kränka 

enskilda personers privatliv om det involverar människor som till exempel varit med om 

olyckor eller begått brott (Axberger, 1994:71). I denna rättegång framställs Eva Franchell 

som ett indirekt offer av överfallet på Anna Lindh, hon kan även anses vara en anhörig 

till Anna Lindh, vilket gör att journalisterna är tvungna att visa henne största möjliga 

hänsyn. Av hänsyn till offret och de anhöriga bör journalister inte publicera information 

om omständigheter som kan uppfattas som nedsättande för offret (Cars, 1991:119).  

Denna text bör inte uppfattas som integritetskränkande för Eva Franchell då journalisten 

framställer henne som en god människa som råkat ut för en hemsk händelse.   

Den trettonde paragrafen i de pressetiska publicitetsreglerna fastslår att journalisterna ska 

sträva efter att ge personer som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att samtidigt 

bemöta kritiken. Det kan anses att Aftonbladet i denna artikel bryter mot denna paragraf 

då de inte återger någonting av det Mijailo har sagt. Detta beror dock förmodligen inte på 

att journalisten selektivt valt bort hans ord utan på det faktum att denna artikel återger 

Eva Franchells förhör där Mijailo inte tillåts uttala sig. Han har förmodligen inte heller 

velat uttala sig om det avslutande stycket i den löpande texten som citeras här stämmer:   

Inte en enda gång lyfter han blicken. Han sitter som fastfrusen, med  

böjd nacke, och blicken ned i bordet. Mijailovic vill inte se. Lika lite  

som han vill svara på frågor.  

Då detta stycke avslutar hela artikeln så är det antagligen denna bild som journalisten vill 

att läsarna ska ta med sig och komma ihåg från artikeln. Det faktum att han tittar ner i 

bordet och inte vill svara på frågor förmedlar ett intryck av att han själv anser sig vara 

skyldig. Det är svårt att bedöma om denna artikel kan anses bryta mot den fjortonde 

paragrafen i de pressetiska publicitetsreglerna som handlar om att alla personer ska 

betraktas som oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Det pågår nu en rättegång mot Mijailo, 

han har erkänt mordet och det finns en stark bevisning. Med andra ord är det rimligt att 

det vid denna tidpunkt finns tillräckligt med bevis för att han i mediernas ögon ska kunna 

betraktas som skyldig. Det kan även anses finnas tillräckligt starka skäl för att motivera 

Aftonbladets namngivning och identifiering av Mijailo i denna text. 
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6.8 Expressen 16 januari 2004 

Denna artikel består av drygt två sidors text och har följande huvudrubrik:   

Väninnan: det ser perverst ut. Eva, 52, berättar om sekunderna på NK  

Även i denna artikel presenteras textens huvudaktör redan i huvudrubriken. Denna artikel 

handlar, liksom den förra, om Eva Franchells vittnesmål i den pågående rättegången mot 

Mijailo. Eva Franchell och Mijailo är de tydligaste motpolerna men även Anna Lindh 

förekommer i texten som en abstrakt aktör. Texten innehåller även en mindre aktör, 

chefsrådmannen Göran Nilsson. Artikelns tema kretsar kring hur Eva Franchell och 

Mijailo ställs mot varandra, det goda mot det onda. Detta är även en del av textens 

narrativa dynamik. Den skrivande journalisten befinner sig i rättssalen och beskriver Eva 

Franchell och Mijailo, samt situationen från sin egen synvinkel. Journalisten förklarar de 

uttalanden som citeras genom att beskriva gester, känslor och omgivningen. Genom att 

journalisten lägger till meningar som den som citeras här från den löpande texten så 

förstärks den övergripande kontexten och uttalandena i artikeln:      

Det är ett smärtsamt möte...   

Nu sitter de fem meter från varandra och Eva Franchell tar ett djupt andetag  

innan hon orkar se in i Mijailo Mijailovics ansikte.  

Journalisten tolkar hela tiden situationen vilket kan resultera i att rapporteringen 

subjektivt vinklas eller feltolkas. Journalistens egna tolkningar och antaganden byggs på 

Eva Franchells uttalanden som i texten är skrivna efter talstreck vilket indikerar att de är 

direktcitat från hennes vittnesutsaga. Hon får beskriva vad som hände då Anna Lindh 

överfölls den 10 september utan att journalisten redovisar de frågor som förmodligen 

ställdes till henne av Mijailos advokat och åklagaren. Därmed blir texten något ensidig 

och det finns risk för att artikeln utelämnar frågor som är avgörande för Eva Franchells 

uttalanden. Vissa uppgifter upprepas i artikeln vilket indikerar att dessa är viktiga, till 

exempel så nämner texten Eva Franchells mardrömmar om Mijailo vid fyra olika 

tillfällen. Journalisten bidrar dock, i de följande styckena citerade från den löpande texten, 



 

75

 
till att förmedla en delvis missvisande bild av de mardrömmar som Eva Franchell talar 

om i sin vittnesutsaga:   

Eva Franchell, 52, har mardrömmar om hur en man kommer springande   

och kastar sig över hennes vän Anna Lindh...  

- Bilden av när han kommer rusande mot mig, den återkommer jämt i mina  

mardrömmar. Det minns jag nästan tydligare än själva mordet.  

Journalisten skriver först ”en man” men Eva Franchell syftar inte på vilken man som 

helst då hon säger ”han”. Journalistens generella formulering blir därmed delvis 

missvisande då det senare i den löpande texten framgår att Eva Franchell drömmer 

mardrömmar om en specifik man. Samtliga uttalanden i texten som är hämtade från Eva 

Franchells vittnesutsaga rekontextualiseras i artikeln då de flyttas från rättssalens till 

artikelns kontext. Expressens journalist har även valt, på samma sätt som Aftonbladets 

journalist i den föregående artikeln, att citera Eva Franchell då hon återger vad hon sa till 

Anna Lindh strax efter överfallet. Detta stycke, som citeras här från den löpande texten, 

rekontextualiserar därmed de ord som står inom citattecken en andra gång:   

- Först sa jag: ”Hur gick det? Hur är det?” Sen sa jag något som jag aldrig  

någonsin kallat henne för - jag sa ”gumman” till henne. ”Hur är det, gumman?”  

Hon är ändå min gamla chef.  

När det förekommer citat i en artikel, som det gör i denna, så består ofta dessa uttalanden 

av ord hämtade från en talspråksdiskurs. Talspråket skiljer sig delvis från skriftspråket 

vilket gör att en del av de ord som förekommer i citerade uttalanden blir interdiskursiva i 

en text. Detta förmedlar ett autentiskt och trovärdigt intryck. Följande citat från Eva 

Franchells vittnesutsaga är hämtat från den löpande texten och innehåller ord 

som ”perverst” och ”djuriskt” vilka kan uppfattas som interdiskursiva i denna artikel:   

- Det ser perverst ut, som han trycker sig mot henne. Jag blir hemskt illa  

berörd och arg. Jag uppfattar det som djuriskt.  
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Formuleringen ”det ser perverst ut” upprepas även i artikelns huvudrubrik vilket skapar 

en stark intertextuell koppling i texten. Huvudrubriken kan anses vara delvis missvisande 

och därmed bryta mot paragraf tre i de pressetiska publicitetsreglerna som fastslår att 

bland annat rubriken ska ha täckning i den löpande texten. Artikelns rubrik, som citeras 

här, antyder att Eva Franchell i sin vittnesutsaga enbart återger vad som hände under 

några sekunder då Anna Lindh överfölls av Mijailo på NK:   

Väninnan: det ser perverst ut. Eva, 52, berättar om sekunderna på NK  

I den löpande texten beskriver hon dock i sina uttalanden från rättegången hur hon och 

Anna Lindh gick in i olika affärer, hur överfallet gick till och hur hon talade till Anna 

Lindh efteråt. Detta borde rimligtvis ha skett under mer än några sekunder vilket på ett 

sätt gör rubriken missvisande. Paragraf två syftar till att journalisterna ska ge läsarna 

möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. Skillnaden mellan fakta 

och antaganden kan tydliggöras i texten till exempel genom att journalisten placerar in 

ord som ”kanske” eller ”tycks” framför spekulativa påståenden. Detta förekommer bland 

annat i det andra stycket i följande citat hämtat från den löpande texten:   

Eva Franchell har inte sett Mijailo Mijailovic sedan 10 september, inte annat  

än på polisens bilder. Hon är lite nervös inför mötet...    

Det tycks också Mijailo Mijailovic vara, han tittar hela tiden rakt ned i bordet  

framför sig när hon berättar om hur de två kvinnorna kom in på Filippa K...  

I det första stycket när journalisten skriver att Eva Franchell är lite nervös redovisas det 

ingen källa till detta faktaredovisande påstående. Antingen är det Eva Franchell som i ett 

uttalande, som inte citeras i denna artikel, själv säger att hon är nervös eller så är detta ett 

antagande från journalistens sida. Det är därmed svårt att avgöra om denna formulering är 

faktaredovisande eller spekulativ vilket gör att den kan anses bryta mot den andra 

paragrafen. Det andra stycket i citatet ovan kan dock inte anses bryta mot denna paragraf 

då journalisten där har valt att placera in ordet ”tycks” i meningen vilket gör att det 

framgår att det är journalisten själv som antar att Mijailo också är nervös.  
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Paragraf sju fastslår att journalisterna noga ska överväga publicitet som kan kränka 

privatlivets helgd. Sådan publicering kan dock motiveras om det förekommer ett 

uppenbart allmänintresse vilket det kan anses göra kring denna rättegång. Paragraf nio 

syftar till att journalisterna ska visa offer för brott och olyckor största möjliga hänsyn. 

Visserligen kan vissa av de uppgifter som Eva Franchell uttalar sig om i sitt vittnesförhör 

vara av privat karaktär men då dessa förekommer vid en allmän rättegång bör de kunna 

betraktas som offentliga. Artikeln redovisar heller inga uppgifter som kan anses vara 

missaktande för vare sig Anna Lindh eller Eva Franchell vilket gör att den inte kan anses 

bryta mot vare sig paragraf sju eller nio. Privatpersoner kan ibland hamna på den 

offentliga scenen i samband med till exempel olyckshändelser (Axberger, 1994:64). Anna 

Lindh var en offentlig person och både Mijailo och Eva Franchell kan betraktas ha blivit 

offentliga personer i och med överfallet och mordet på Anna Lindh. Dessa personer får 

därmed tåla en högre grad av publicering då de befinner sig på en offentlig arena.   

Paragraf tretton i de pressetiska publicitetsreglerna fastslår att journalisterna ska återge 

alla parters ståndpunkter. Det kan dock anses vara omöjligt att ge Mijailo tillfälle att möta 

den kritik som riktas mot honom då denna artikel återger Eva Franchells vittnesutsaga där 

Mijailo inte tillåts uttala sig. Paragraf fjorton syftar till att misstänkta personer i lagens 

mening ska betraktas som oskyldiga tills fällande dom föreligger. Journalisterna bör 

också redovisa den slutliga utgången av en skildrad rättssak. Mijailo har sedan en tid 

tillbaka erkänt att det var han som mördade Anna Lindh och det finns omfattande 

bevisning som stödjer hans påstående. Rättsprocessen pågår då denna artikel publiceras. 

Rättegången har visserligen ännu inte lett till någon fällande dom men det kan ändå anses 

finnas tillräckligt starka skäl för att Expressen ska kunna betrakta Mijailo som skyldig. 

Denna artikel kan därmed inte anses bryta mot vare sig paragraf tretton eller fjorton.  

Paragraf femton och sexton i de pressetiska publicitetsreglerna handlar om att journalister 

noga ska överväga konsekvenserna av en namnpublicering och identifiering. Beslutet att 

publicera namnet på samtliga personer i denna artikel kan anses vara väl motiverat då det 

finns ett starkt allmänintresse som kräver att namnen anges. Personerna är även sedan 

länge identifierade vilket gör att dessa paragrafer vid detta datum känns ganska inaktuella. 
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6.9 Aftonbladet 24 mars 2004 

Denna artikel, och nästa, publicerades dagen efter att Stockholms tingsrätt meddelade att 

Mijailo dömdes till livstids fängelse för mordet på Anna Lindh. Texten består av drygt en 

sida och har följande huvudrubrik:   

Mijailovic mötte livstidsdomen med total tystnad  

Det är tydligt redan i huvudrubriken att det är Mijailo som är huvudaktören i denna 

artikel. Det förekommer även ett antal mindre aktörer i texten som chefsåklagare Krister 

Petersson och överåklagare Agneta Blidberg. Mijailos advokat Peter Althin ges även 

utrymme att i texten uttala sig om vad han anser är de svaga punkterna i den fällande 

domen. Temat i denna text är något otydligt då motsättningarna mellan de goda och de 

onda inte är lika tydliga som i tidigare analyserade artiklar. Mijailo beskrivs inte i texten 

och det finns egentligen ingenting som pekar på att han skulle vara ond förutom det 

faktum att han har dömts för mordet på Anna Lindh. Både huvudrubriken och den 

löpande texten nämner dock att Mijailo var tyst då han tog emot domen i tingsrätten. Det 

är detta som framstår som textens underliggande tema då hans tystnad indikerar att han är 

skyldig och därmed pekar ut honom som artikelns onda element. Även textens narrativa 

dynamik påverkas av hur journalisten redogör för Mijailos reaktion efter att domen 

meddelades. Journalisten använder sig av dramatiska uttryck såsom ”lagens hårdaste 

straff” för att förstärka uttalandena i texten. Artikelns nyhetsvärde ökar om den innehåller 

minst två parters motstridiga perspektiv på samma händelse (Ekström & Nohrstedt, 

1996:94). Berättandet i artikeln beskriver först domens svagheter genom att återge Peter 

Althins åsikter och följer sedan upp detta genom att skriva hur nöjda åklagarna är. Texten 

kan därmed anses ifrågasätta domen genom bland annat följande citat hämtat från artikeln:   

Peter Althin menar att det finns flera svaga punkter i domen:  

Frågan om uppsåtet att döda. Något motiv är inte utrett, det är en svaghet  

därför att det har med uppsåtsfrågan att göra...   

I den viktiga frågan om påföljden fick inte tingsrätten till botten när det   

gäller den rättspsykiatriska undersökningen. 
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I detta stycke hänvisar Peter Althins uttalanden till den skriftliga domen som tingsrätten 

nu offentliggjort. Därmed blir dessa uttalanden intertextuella då de i denna artikel 

refererar till en annan text. I detta stycke används även ord som ”uppsåt” och ”påföljd” 

hämtade från ett rättsvetenskapligt fackspråk. Då dessa förekommer i denna artikel blir 

de interdiskursiva då de flyttas mellan två olika diskurser. Sett till paragraf två i de 

pressetiska publicitetsreglerna så kan detta stycke anses ge läsarna möjlighet att skilja 

mellan faktaredovisning och kommentar. Genom att journalisten skriver ”Peter Althin 

menar” så framgår det att de påståenden som följer är hans egna åsikter och spekulationer. 

Det förekommer även spekulationer i andra stycken i den löpande texten, till exempel det 

som citeras här, där det också framgår tydligt att det handlar om antaganden:   

Peter Althin vill inte berätta hur hans klient reagerade över domen,   

men enligt vad Aftonbladet erfar så drog Mijailovic sig tillbaka.  

Denna artikel kan heller inte anses bryta mot paragraf sju som fastslår att journalisterna 

ska överväga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Texten redovisar visserligen 

att tingsrätten inte trodde på Mijailo men detta kan motiveras med att den informationen 

är av uppenbart allmänintresse. Den trettonde paragrafen syftar till att personer som 

kritiseras i faktaredovisande material ska ges tillfälle att samtidigt bemöta kritiken. 

Artikeln kan inte anses strida mot denna paragraf då båda parternas ståndpunkter återges i 

den löpande texten. Peter Althin för Mijailos talan och kritiserar domen medan 

tingsrätten och åklagarna uttalar sig positivt om den i följande citat hämtat från artikeln:   

Jag är mycket nöjd med domen, säger chefsåklagare Krister Petersson.  

Vi anser att det var ett brutalt och aggressivt anfall. Det tyckte även   

tingsrätten. Mordet var ingen impulshandling, enligt tingsrätten...  

Enligt paragraf fjorton i de pressetiska publicitetsreglerna ska den slutliga utgången av en 

skildrad rättssak redovisas. Denna artikel konstaterar i linje med detta att Mijailo nu har 

dömts till livstids fängelse för mordet på Anna Lindh. Han betraktas inte längre enbart 

som skyldig i medias ögon utan även i lagens mening då det nu föreligger en fällande 

dom. 
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6.10 Expressen 24 mars 2004 

Denna artikel består av drygt en och en halv sidas text med följande huvudrubrik:   

”Mördaren blir hjälte”. Leif GW Persson om Mijailovics liv i cellen  

Mijailo är även denna artikels huvudaktör. Han presenteras i huvudrubriken tillsammans 

med en mindre aktör, Leif GW Persson. Texten handlar om Mijailos kommande vistelse i 

fängelset och innehåller ett antal möjliga framtidsscenarier. Bland annat får professor 

Leif GW Persson agera expertkommentator i texten och spekulera kring Mijailos framtid. 

Det faktum att han redan är känd för läsarna från bland annat tv 3:s program Efterlyst gör 

att hans uttalanden kan öka eller minska artikelns trovärdighet beroende på läsarnas 

åsikter om honom som person. Textens tema fortsätter som tidigare att porträttera Mijailo 

likt ondskan personifierad. Det antyds i den löpande texten, bland annat genom följande 

citat, att Mijailo nu kommer att få det bättre än vad han förtjänar:   

Tv i cellen, gratis gym, bättre mat än på pensionärshemmen väntar -   

och framför allt:  

Mijailo Mijailovic kan betraktas som en hjälte i fängelset om han sköter   

sina kort.  

Texten innehåller en sorts dold samhällskritik då den bland annat nämner att fångar får 

bättre mat än pensionärer, patienter och skolbarn. Därmed blir denna samhällskritik och 

synen på att det svenska rättsväsendet behandlar fångar för bra också en del av artikelns 

tema. I citatet ovan förekommer formuleringar som till exempel ”sköter sina kort” vilket 

bidrar till att skapa textens narrativa dynamik. Handlingen i denna artikel förs framåt 

bland annat med hjälp av journalistens förklarande kommentarer. De skrivande 

journalisterna fungerar därmed som abstrakta aktörer i artikeln. De aktörer som 

förekommer i texten hjälper till att skapa dess innebörder och därför är det betydande att 

undersöka hur de olika aktörerna uttalar sig och vilken status de ges (Kroon, 2000:175). 

En tydlig aktör i artikeln är som sagt Leif GW Persson som får föra fram det första 

uttalandet i den löpande texten:  



 

81

  
- Jag tror att han kommer att få ett mycket uppburet liv, säger professor  

Leif GW Persson till Expressen.  

Formuleringen ”uppburet” i detta uttalande kommer från en närmast föråldrad 

talspråksdiskurs vilket gör att detta begrepp blir interdiskursivt i denna artikel. I texten 

förekommer det även exempel på intertextualitet. I följande citat från den löpande texten 

återger journalisten vad tingsrätten skrivit i den fällande domen mot Mijailo:   

Mijailo Mijailovic har fått sin dom. Eftersom han inte ansågs vara tillräckligt  

psykiskt störd när han ”synnerligen rationellt och kallsinnigt” mördade Anna  

Lindh och att han hade god tid på sig att ångra sig den där dagen på NK,  

dömdes han till livstids fängelse.  

Då några ord i stycket står inom citattecken indikerar det att dessa är direktcitat från 

domen som texten hänvisar till. Denna artikel och den skriftliga dom som delvis återges 

länkas därmed ihop i en intertextuell kedja. Artikeln innehåller också exempel på 

rekontextualisering. Det stycke som citeras här är hämtat från den löpande texten och 

återger någonting som Mijailo sagt i ett tidigare sammanhang som nu rekontextualiseras i 

denna artikel:   

Mijailo Mijailovic kan skatta sig lycklig att han inte blev förklarad alltför  

psykiskt sjuk. Efter en rättspsykiatriska undersökningen sa han:  

- Jag är nöjd med beslutet och utlåtandet. Jag är till och med mycket nöjd.  

Paragraf tretton i de pressetiska publicitetsreglerna fastslår att journalisterna ska återge 

alla parters ståndpunkter. Mijailo uttalar sig enbart indirekt i denna artikel genom detta 

tidigare citat. Förmodligen har han inte velat uttala sig i samband med denna artikel även 

om han hade getts tillfälle vilket gör att Expressen då kan anses ha följt denna paragraf. 

Detta stycke kan däremot ifrågasättas utifrån den andra paragrafen som handlar om att 

journalisterna ska ge läsarna möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentar. 

Journalisten får aldrig själv ta ställning i nyhetsartiklar utan måste vara mycket försiktig 

med hur artikeln utformas (Fichtelius, 1997:9). Formuleringen ”Mijailo Mijailovic kan 

skatta sig lycklig” kan uppfattas som journalisternas egna åsikter eller antaganden. 
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Åsikten som förmedlas med hjälp av den formuleringen grundar sig förmodligen på 

följande citat som är hämtat från stycket efter det ovanstående citatet i den löpande texten:   

En källa säger: 

- Men det handlar väl någonstans om att han inte dömts ut som ett psykfall. 

I kriminella kretsar är det en skam att bli stämplad som psykiskt sjuk.  

Den andra paragrafen fastslår även att journalisterna ska vara kritiska mot nyhetskällorna. 

Det är svårt att veta hur mycket den anonyma källa som citeras i detta stycke egentligen 

vet om situationen på fängelserna och brottslingars syn på psykiskt sjuka. Helst ska alla 

fakta ha en klart angiven källa eller i alla fall vara noggrant bekräftade (Hadenius & 

Weibull, 2003:378). Det är omöjligt att veta om detta påstående är bekräftat från flera 

olika källor eller om det enbart anses vara allmänt vedertaget. Vissa stycken i texten kan 

även anses tala emot varandra. Detta förekommer bland annat i följande citat hämtat från 

den löpande texten då det först framgår att Leif GW Persson är säker medan han sedan i 

uttalandet säger ”jag tror” och ”kommer nog”:   

Professor Leif GW Persson är säker: 

- Jag tror att Mijailovic kommer att få ett mycket uppburet liv. Det är 

beklagligtvis så att sådana där figurer får automatiskt hög status på 

anstalterna. Många av hans landsmän sitter dessutom där. Han kommer 

nog inte att ha några problem med att finna sig väl till rätta.  

Denna artikel kan vidare anses bryta mot paragraf tre i de pressetiska publicitetsreglerna 

då textens huvudrubrik delvis saknar täckning i den löpande texten. Av huvudrubriken 

framstår det som om orden ”mördaren blir hjälte” som står inom citattecken i rubriken är 

direktcitat från Leif GW Persson. Den löpande texten nämner dock inte detta i något av 

hans uttalanden. Han säger dock att han tror att Mijailo kan få ett uppburet liv vilket 

journalisten förmodligen har tolkat som att han kan betraktas som en hjälte i fängelset. 

Formuleringen ”mördaren blir hjälte” framstår som ett konstaterande vilket är mycket 

svårt att motivera. Ingen borde rimligtvis kunna veta hur framtiden kommer att te sig. Det 

skulle kunna antas att Mijailo kommer att betraktas som en hjälte i fängelset men då 
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borde det stå ”mördaren kan bli hjälte” vilket tydliggör att det handlar om spekulationer. 

Rubriken kan därför även anses bryta mot paragraf två i de pressetiska publicitetsreglerna 

som fastslår att det ska vara möjligt att skilja på faktaredovisning och kommentarer. 

Huvudrubriken är formulerad så att det verkar som om hela artikeln kretsar kring Leif 

GW Perssons uttalanden vilket också är missvisande då han enbart uttalar sig i sex 

meningar i den löpande texten. Huvudrubriken som citeras här saknar därmed täckning i 

den löpande texten och bryter alltså både mot paragraf två och tre:  

”Mördaren blir hjälte”. Leif GW Persson om Mijailovics liv i cellen  

Paragraf fjorton handlar om att en person misstänkt för brott alltid betraktas som oskyldig 

i lagens mening om fällande dom inte föreligger, samt att utgången av en skildrad 

rättssak bör redovisas. Denna artikel redovisar delar ur den fällande domen mot Mijailo. 

Det är ofta av tids- och utrymmesskäl omöjligt att återge en rättssak i sin helhet vilket gör 

att journalisterna noga bör överväga vilka delar som är mest viktiga att lyfta fram för att 

ge en representativ bild av helheten (Axberger, 1994:77). Fokus i denna artikel ligger 

dock inte på att redovisa domen i sin helhet utan texten koncentrerar sig på vad den 

fällande domen innebär för Mijailo vilket gör att artikeln inte kan anses bryta mot 

paragraf fjorton i de pressetiska publicitetsreglerna.             
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7. Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel presenteras slutsatser kring uppsatsens analys- och resultatdel. De utvalda 

artiklarna diskuteras här som en helhet i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar.  

I uppsatsens resultatdel analyserades de utvalda artiklarna systematiskt var för sig i 

kronologisk ordning för att kunna tolka texternas underliggande betydelser. I detta kapitel 

kommer de dock att diskuteras som en helhet. Detta möjliggör att vi kan dra slutsatser 

kring hur nyhetsrapporteringen förändrades från den första artikeln till den sista, samt att 

vi kan föra ett resonemang kring texternas övergripande intertextuella kopplingar. Då de 

tio utvalda artiklarna har skrivits ut från mediearkivet (Aftonbladet) och PressText 

(Expressen) har det varit omöjligt att se vad som är ingress och underrubriker i texterna. 

Därför kan denna uppsats inte analysera eller dra slutsatser kring detta. Det är även 

viktigt att poängtera att de utvalda artiklarna enbart utgör en mycket liten del av alla de 

texter som Aftonbladet och Expressen publicerade om Mijailo. Analysen och slutsatserna 

i denna uppsats är därmed enbart baserade på de tio utvalda artiklarna. Resultatet hade 

förmodligen sett annorlunda ut om uppsatsen baserats på andra artiklar. Då denna uppsats 

utgår från en kvalitativ metod är målet att nå en djupare förståelse kring dessa enskilda 

texter. Metoden handlar därför till stor del om att tolka artiklarna för att kunna förstå dem. 

Detta resulterar i att uppsatsens analys och slutsatser blir subjektiva. Den diskussion som 

förs i detta kapitel hade förmodligen sett annorlunda ut om någon annan skrivit uppsatsen.  

För att denna uppsats ska uppnå en hög reliabilitet och validitet har det varit väsentligt att 

i analys- och resultatdelen grunda våra påståenden på de teoretiska utgångspunkter som 

tidigare presenterats i uppsatsen. I detta kapitel kommer vi dock att redogöra för våra 

egna slutsatser och föra en diskussion kring analysen av artiklarna utifrån uppsatsens 

frågeställningar (se kapitel 1.3). Slutsatserna formuleras därmed med hjälp av olika 

underrubriker för att säkerställa att de argument som presenteras är relevanta i 

förhållande till uppsatsens frågeställningar. Den teoretiska generalisering som uppsatsen 

kan bidra till bygger på de tio utvalda artiklarna och vad de kan berätta om Expressens 

och Aftonbladets, och därmed kvällspressens, nyhetsrapportering vid krissituationer.   
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7.1 Hänsyn till de pressetiska publicitetsreglerna 

Det är viktigt att poängtera att de pressetiska publicitetsreglerna inte är några lagar som 

måste tillämpas i det journalistiska arbetet. De fungerar istället som rekommendationer 

och vägledning. Då journalisternas egen branschorganisation, Svenska Journalist-

förbundet, varit med och utformat reglerna förväntas det ändå att dessa etiska föreskrifter 

ska följas. Om en journalist bryter mot dessa regler och tidningen upprepade gånger 

klandras av Pressens Opinionsnämnd leder detta till att tidningens läsare kan tappa 

förtroendet för dess nyhetsrapportering. På sikt påverkar detta synen på journalistkåren 

och tidningsbranschen negativt. Ingen av de artiklar som har analyserats i denna uppsats 

har blivit fälld av Pressens Opinionsnämnd. Vi har dock i analysen kunnat se hur 

journalisterna ofta tänjer på och många gånger åsidosätter de pressetiska 

publicitetsreglerna. De flesta paragraferna förutsätter att journalisterna ska fatta egna 

beslut kring vad som till exempel är av uppenbart allmänintresse. Detta resulterar i att det 

är upp till varje enskild journalist att bedöma vad som är etiskt korrekt att publicera vilket 

bidrar till nya etiska gränsdragningar. Vi ställer oss tveksamma till huruvida de 

pressetiska reglerna i dagsläget är tillräckliga. De skulle behöva uppdateras med konkreta 

formuleringar som minimerar utrymmet för journalisternas egna tolkningar.   

I krissituationer, likt mordet på Anna Lindh, ställs det höga krav på journalisterna. De 

förväntas leverera nyheter snabbt då allmänhetens behov av information är starkt. Det 

höga arbetstempot och den hårda konkurrensen gör att tidningarna ofta publicerar lösa 

rykten eller spekulationer. De pressetiska publicitetsreglerna borde bli ännu viktigare i 

dessa situationer men de analyserade artiklarna visar att journalisterna då tar begränsad 

hänsyn till de etiska rekommendationerna. Den viktigaste och mest grundläggande 

paragrafen i de etiska reglerna kan anses vara den första som fastslår att massmedierna 

ska förmedla korrekta och allsidiga nyheter. Genom att enbart beskriva ett perspektiv av 

en händelse eller förstora detaljer kan journalisterna förmedla ett missvisande intryck 

utan att egentligen ljuga. I flera av de analyserade artiklarna förekommer formuleringar 

som skapar en viss uppfattning hos läsarna. Vid en djupare analys framgår det att dessa 

dolda betydelser ofta kan skapa ett visst förhållningssätt hos läsarna. Genom att texterna 

innehåller både faktaredovisande information och journalistiska kommentarer kan 
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spekulationer ofta uppfattas som sakliga uppgifter. Detta förmedlar en missvisande bild 

och resulterar i att sanningen ofta förvrängs. De paragrafer som involverar ett 

resonemang kring ett uppenbart allmänintresse kan många gånger närmast inbjuda till 

etiska övertramp. I de utvalda artiklarna publicerar journalisterna många gånger privata 

uppgifter som kan uppfattas som kränkande för de enskilda individer som exponeras i 

texterna. Det är möjligt att journalisterna använder termen allmänintresse för att motivera 

detta vilket gör att publiciteten ofta riskerar att kränka privatlivets helgd. Det är viktigt att 

begreppet inte likställs med information som kan anses intressera allmänheten utan att det 

förs ett resonemang kring vilken nytta uppgifterna har för samhället i stort. Detta skulle 

förmodligen bli tydligare om paragraferna istället innehöll begreppet samhällsintresse.    

En av paragraferna i de pressetiska publicitetsreglerna fastslår att journalisterna ska visa 

offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Vad som är etiskt korrekt att 

publicera varierar därmed mellan varje situation. Det bildas en speciell diskurs då en 

offentlig och för samhället betydelsefull person mördas vilket gör att de utvalda artiklarna 

har ett visst förhållningssätt till de personer som nämns i texten. De personer som skildras 

som goda, till exempel Anna Lindh och Eva Franchell, visas respekt och hänsyn medan 

Mijailo som får representera det onda i artiklarna ofta kan anses kränkas. Det är som sagt 

upp till varje journalist att avgöra vad som i sammanhanget är relevant att avslöja om 

honom. Då han tidigt utpekas som Anna Lindhs mördare betraktas han närmast som en 

offentlig person vilket förmodligen kan anses rättfärdiga den omfattande publiceringen. 

Mijailo har inte uttalat sig personligen i någon av de artiklar som analyserats i denna 

uppsats vilket bidrar till att rapporteringen kan uppfattas som ensidig och partisk. Det 

faktum att han förmodligen inte velat tala med journalisterna får dock inte hindra 

tidningarna från att förmedla information om honom och polisutredningen.   

Det är i samtliga analyserade artiklar svårt att bedöma huruvida journalisterna föregriper 

den rättsliga processen. Mijailo ska betraktas som oskyldig innan det föreligger en 

fällande dom mot honom. Detta är dock svårt i flertalet artiklar då han erkänner att det 

var han som mördade Anna Lindh samtidigt som den omfattande bevisningen också talar 

för hans skuld. Artiklarna utpekar honom tidigt som Anna Lindhs mördare genom att 
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texten citerar källor som är säkra på detta. Journalisterna skriver därmed aldrig själva att 

de anser att Mijailo är skyldig utan redovisar enbart uttalanden, samt polisutredningens 

och rättegångens utveckling. Han betraktas visserligen aldrig som oskyldig då den 

ensidiga rapporteringen och alla negativa beskrivningar tidigt förmedlar en bild av 

honom som Anna Lindhs mördare. Det faktum att journalisterna kan ha starkt positiva 

känslor för Anna Lindh, samt att det finns en påtaglig strävan att snabbt gripa mannen 

som mördade henne kan påverka nyhetsrapporteringen. Journalisterna kan därmed 

förmodas ha svårt att förhålla sig objektivt och sakligt till rapporteringen av Mijailo. 

Sammanfattningsvis framgår det av de analyserade artiklarna att journalisterna hade svårt 

att ta hänsyn till de pressetiska publicitetsreglerna vid skildringen av Mijailo.   

7.2 Förändring över tid 

Det visade sig att ju längre tid det gick och ju fler artiklar som publicerades om Mijailo, 

desto svårare blev det för oss att analysera vilken hänsyn Aftonbladets och Expressens 

journalister tog till de pressetiska publicitetsreglerna. Detta kan bero på att de flesta etiska 

övertramp redan begåtts, samt att vi upplever de uppgifter som redan publicerats som 

korrekta. Då ett påstående upprepas många gånger upplevs det som mer trovärdigt. Även 

om det i början kan ifrågasättas så uppfattas det senare som en sanning. Uppgifterna kan 

dock vara felaktiga då journalisterna också kan resonera att de påståenden som redan 

publicerats ett antal gånger borde vara sanna. Detta är felaktigt då den andra paragrafen i 

de pressetiska publicitetsreglerna fastslår att journalisterna är skyldiga att kontrollera 

sakuppgifter även om de har publicerats tidigare. Det finns en risk att spekulationer och 

felaktiga uppgifter förstärks genom att de publiceras kontinuerligt utan att ifrågasättas.  

Det är värt att notera att tidsperioderna mellan de analyserade artiklarna är olika. Det är 

till exempel ungefär fyra månader mellan det första och andra publiceringsdatumet 

medan det enbart är några dagar mellan det tredje och det fjärde datumet. Detta gör att 

det kan vara problematiskt att analysera nyhetsrapporteringens förändring över tid. Det är 

dock sex månader mellan det första och sista datumet vilket gör att vi kan se 

övergripande förändringar. De analyserade artiklarna från dagen efter att Mijailo greps av 

polisen handlade främst om att beskriva honom och det brott han misstänktes ha begått. 
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Ju längre tiden gick, desto mer kunskaper förutsatte journalisterna att läsarna hade. Detta 

framgick bland annat i ett flertal av de analyserade artiklarnas huvudrubriker. 

Journalisterna gick från att redogöra för vad som hade hänt till hur det kunde ha hänt och 

varför det hände. Det var tydligt att fokus flyttades från huruvida Mijailo var skyldig till 

hans möjliga mordmotiv och tillvägagångssätt i och med hans erkännande. Skildringen av 

Mijailo hölls därmed vid liv genom att det hela tiden framkom nya uppgifter. Kontexten 

utökades från att först beskriva Mijailos liv i Sverige och förmedlingen av en entydig bild 

av mordets konsekvenser till att skildra ett bredare perspektiv på överfallets omfattning. 

Journalisterna koncentrerade sig inledningsvis på att beskriva Anna Lindh som det 

främsta offret och fortsatte sedan att bredda offerbilden till att även inkludera Anna 

Lindhs familj, Eva Franchell, Mijailos familj och invånarna i hans tidigare hemstad. 

Slutligen framgick det av de analyserade artiklarna att Aftonbladets och Expressens 

skildringar av Mijailo inte förändrades speciellt mycket över tid. Han skildras som en 

psykiskt instabil och våldsam man och får i samtliga artiklar representera det onda.  

7.3 Likheter och skillnader mellan tidningarna 

Det sätt som journalisterna väljer att beskriva Mijailo på är mycket likartat mellan de 

båda tidningarna. Språkanvändningen i artiklarna utgör en stor likhet då journalisterna 

från både Aftonbladet och Expressen använder detaljerade beskrivningar och dramatiska 

formuleringar för att öka textens spänning. Både Aftonbladets och Expressens artiklar 

kännetecknas därmed av en stark narrativ dynamik där berättandet förs framåt med hjälp 

av aktörerna. Artiklarna byggs upp av uttalanden från anonyma eller namngivna personer 

och förstärks genom journalisternas förklarande text. Båda tidningarna väljer att citera 

praktiskt taget samma aktörer. Det är personer som i texten ges hög status och vars 

uttalanden bidrar med trovärdighet till artikeln. Dessa människor fungerar som experter 

och tillåts i texten inte enbart redovisa fakta utan även ofta föra fram sina egna åsikter 

och spekulationer. Tidningarna ställer dessa personer mot Mijailo då deras uttalanden 

ofta talar för att han ljuger. Genom att det är så kallade experter som uttalar sig så kan 

detta bidra till att läsarna uppfattar deras ord som mer trovärdiga vilket gör att den 

negativa bild av Mijailo som förmedlas av tidningarna förstärks. Samtliga analyserade 

artiklar är även uppbyggda kring samma tema. Det handlar om en kamp mellan det onda 
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och det goda som symboliseras av bland annat striden mellan Mijailo och Anna Lindh, 

samt mötet mellan honom och Eva Franchell.   

Det är svårt att urskilja konkreta skillnader i de analyserade artiklarna mellan de båda 

tidningarna. Detta är visserligen logiskt då de tillhör samma tidningsgenre och 

konkurrerar på samma marknad. Det finns dock mindre märkbara skillnader i de enskilda 

artiklarna mellan de båda tidningarna. I Aftonbladets artikel från den 25 september 2003 

väljer journalisten att ange att 24-åringen enbart är på sannolika skäl misstänkt för mordet 

på Anna Lindh. Detta kan anses rättfärdiga de uppgifter om kön, ålder och nationalitet 

som sedan presenteras i artikeln. Expressens journalist väljer istället att citera en anonym 

källa som i artikeln hävdar att det inte är någon tvekan om att den misstänkte 24-åringen 

är den man som filmades av övervakningskamerorna på NK. Det är dock svårare att 

identifiera den misstänkte mannen i Expressens artikel då den texten inte återger lika 

många uppgifter om 24-åringen. Dessa skillnader kan bero på att journalisterna delvis har 

valt att uppmärksamma olika aspekter i de analyserade artiklarna. Det är lättare att se till 

specifika skillnader i de artiklar som publicerades den 16 januari 2004 då de utvalda 

artiklarna i både Aftonbladet och Expressen från detta datum handlade om Eva Franchells 

vittnesmål. I dessa artiklar framgår det hur Aftonbladets och Expressens journalister har 

tolkat och beskrivit Eva Franchell och hennes uttalanden olika. I Aftonbladets artikel står 

det att hon är hemskt nervös medan Expressens journalist skriver att hon är lite nervös. 

Skillnader mellan formuleringar i artiklarna behöver dock inte utgöra skillnader mellan 

Aftonbladet och Expressen utan kan variera mellan varje enskild journalist.  

Det märks att Aftonbladet och Expressen riktar sig till samma publik då journalisterna 

vinklar händelserna likartat och väljer att fokusera på så gott som samma aspekter. 

Sammanfattningsvis framgick det i analysen att det inte förekom några tydliga skillnader 

mellan Aftonbladets och Expressens skildringar av Mijailo. Detta tyder på att tidningarna 

inom genren kvällspress utgör en relativt homogen nyhetsinstitution. Det kan antas att de 

likartade förutsättningarna och den hårda konkurrensen mellan tidningarna leder till att 

journalisterna delar en liknande syn på vad som kännetecknar en bra nyhet. De utvalda 

artiklarna kan därmed anses ha en stark koppling till varandra. 
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7.4 Intertextuell koppling 

Det finns en stark intertextuell koppling både mellan de olika styckena inom en och 

samma text och mellan de olika artiklarna. Samtliga artiklar innehåller ett antal 

upprepningar vilket gör att dessa påståenden upplevs vara extra viktiga. Huvudrubriken 

består ofta av ett citat hämtat från artikelns löpande text vilket gör att rubriken får en 

stark intertextuell koppling till övrig text. De uttalanden som citeras i artiklarna förklaras 

i den journalistiska texten vilket ytterligare förstärker texternas inbördes kopplingar. Det 

går dock aldrig att förstå en text som ett enskilt verk då texter är beroende av varandra. 

Artiklarna som analyseras i denna uppsats tillhör samma diskurs och har därmed en stark 

koppling till varandra. Texterna handlar till stor del om samma saker och återger liknande 

citat från ett antal källor. Vid de senare publiceringsdatumen går det att känna igen de 

flesta påståendena från tidigare artiklar. Artiklarna som publicerades sist kan anses bygga 

vidare på det som de tidigare artiklarna redovisade. Journalisterna behöver därmed inte 

upprepa till exempel att Mijailo hade en svår barndom utan kan förutsätta att läsarna 

redan vet detta efter att ha läst tidigare publicerade artiklar.  

Med de förkunskaper som läsarna har så skapar de egna intertextuella kedjor. Varje 

enskild artikel utgör en del av den övergripande intertextuella kedja som består av 

samtliga artiklar inom diskursen om nyhetsrapporteringen kring mordet på Anna Lindh. 

Artiklarna innehåller delvis intertextuella ord, såsom NK-mannen, som bär på ett 

symboliskt bagage från tidigare texter. Begreppet NK-mannen skapades tidigt inom 

denna diskurs och bidrog sedan till att artiklarna som innehöll detta ord blev en del av en 

intertextuell kedja. Journalisterna som skrev de analyserade artiklar som publicerades sist 

kunde därmed då de nämnde NK-mannen utnyttja begreppets historiska innebörder som 

skapats av de tidigare artiklarna. Avslutningsvis förhåller sig de utvalda artiklarna till 

varandra genom att de bekräftar och förstärker de påståenden och uttalanden som 

förekommer i texterna. De artiklar som analyserades sist kunde genom att 

rekontextualisera ett tidigare påstående redogöra för bakgrunden kring artikelns handling 

samtidigt som texten kunde följa med händelsernas utveckling och blicka framåt. 

Journalisterna till de senaste texterna kunde därmed genom att använda de tidigare 

artiklarna som utgångspunkt bredda kontexten inom diskursen. 
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8. Förslag till vidare forskning 

Detta kapitel presenterar andra aspekter kring denna uppsats frågeställningar som skulle 

vara intressanta att forska vidare om.  

I detta uppsatsarbete har det varit viktigt att begränsa frågeställningarna vilket har 

resulterat i att ett antal andra intressanta forskningsfrågor har fått åsidosättas. Vi har i 

denna uppsats valt att undersöka hur Anna Lindhs mördare skildrades i Aftonbladet och 

Expressen. Det skulle dock ha varit intressant att mer ingående studera hur Anna Lindh 

skildrades i tidningarna i samband med att hon mördades. Det skulle förmodligen också 

vara givande att genomföra en kvantitativ analys där fokus låg på en kategorisk indelning 

med syfte att avgöra vilka aspekter kring mordet som det publicerades flest artiklar om. 

Då skulle det också vara möjligt att inkludera fler tidningar i analysen och därigenom till 

exempel utöka studiens jämförande ansats. Det vore i en sådan analys intressant att 

jämföra till exempel hur nyhetsrapporteringen om Mijailo såg ut i morgon- och 

kvällstidningar, lokal- och rikstäckande press eller inrikes- och utrikestidningar. Det vore 

även intressant att undersöka hur Mijailo skildrades i ett större antal artiklar under en mer 

begränsad tidsperiod, samt att inkludera en bildanalys i undersökningen.  

Andra förslag på vidare forskning skulle kunna vara att genom en intervjuundersökning 

med verksamma journalister studera om, och i så fall hur, de pressetiska reglerna behöver 

uppdateras för att anpassas efter dagens journalistiska arbetssituation. Det skulle även 

vara intressant att djupare studera Pressens Ombudsmans arbete och Pressens 

Opinionsnämnds verksamhet.        
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Bilaga 1 

Fina betyg - men ensam - 24-åringen skickades till Belgrad -   
kom tillbaka tyst och inåtvänd   

Publicerad i Aftonbladet 2003-09-25 
Utskriven från mediearkivet 2005-11-11 
Skriven av Camilla Norström  

Ensam och annorlunda. Blyg i skolan och bitter på livet. - Jag minns honom som väldigt 
inåtvänd och svår, säger en klasskamrat.  

Aftonbladet har talat med klasskamrater och vänner till mannen som sedan i går är på 
sannolika skäl misstänkt för mordet på Anna Lindh.  

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.  

Alla minns honom som mycket ensam.  

"Blev aldrig mobbad"  

Ingen kommer ihåg att han någonsin verkade ha en kompis. 
- Han blev arg väldigt lätt så det var ingen i klassen som ville ha med honom att göra. 
Men han blev aldrig mobbad, han var för storvuxen för att bli retad, säger en av hans 
förra klasskamrater.  

Den anhållne är född i Sverige, men delvis uppvuxen i forna Jugoslavien varifrån hans 
föräldrar kommer.  

Mamman och pappan flyttade till Sverige i början av 1970-talet och bosatte sig i en 
välbärgad Stockholmsförort. När sonen var sex år gammal skickade de honom och hans 
två år äldre syster tillbaka till Jugoslavien. Syskonen bodde med morföräldrarna i en liten 
stad nära Belgrad och gick i skolan där i flera år.  

Utan mamma och pappa - de stannade i Sverige för att tjäna ihop till uppehället.  

Svårt att återvända  

I ett av kriminalvårdens yttranden berättar 24-åringen att han inte vet varför föräldrarna 
gjorde så här. Men han upplevde det som mycket svårt att återvända till Sverige.  

Han var 13 år, saknade kompisar och hade nästan glömt bort det svenska språket. Skolan 
blev svår. Innan han kunde börja högstadiet var 24-åringen tvungen att gå ett år i 
förberedelseklass.  
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Men han klarade ett medelbetyg i nian och fick flera VG på gymnasiet, bland annat i 
företagsekonomi och naturkunskap, dessutom ett MVG i matematik. Ändå blev 
gymnasiet ett misslyckande.  

Kände sig utanför  

Han var den ende med invandrarbakgrund och kände sig utanför. 
- Han var alltid tyst, men kunde få små raseriutbrott utan någon särskild anledning. Det 
hände att folk skrattade åt honom för det, säger en tjej till Aftonbladet.  

- När han hade något att säga vågade ingen säga emot, säger en annan person. 
24-åringen har berättat hur jobbigt han hade det hemma under den här tiden. Han bråkade 
ofta med sin pappa. Sonen dög inte och fick ofta skäll.  

Med ett år kvar på gymnasiet hoppade 24-åringen av det samhällsvetenskapliga 
programmet.  

- Han bara försvann helt plötsligt och det gick en massa rykten om att han mördat någon, 
säger en tjej som gick i 24-åringens klass.  

Knivhögg sin pappa  

Det hade han inte. 
Men han dömdes till skyddstillsyn för att ha knivhuggit sin pappa i ryggen under ett 
familjebråk. Därefter flyttade han med sin mamma och storasyster till en stad söder om 
Stockholm.  

Under en kort period bodde han på ungdomshem för att "komma bort från allt". Han har 
berättat att det var den bästa tiden i hans liv, men han flyttade senare hem till sin mor. 
Hon har försörjt honom genom åren - han har bara haft några ströjobb i bland annat 
byggbranschen, på restaurang och på en städfirma.  

En av hans arbetsgivare polisanmälde honom för utpressning. Krögaren driver en 
välbesökt turistkrog i Stockholm.  

- Vi har brutit alla kontakter sedan flera år tillbaka. Jag har inte träffat honom sedan 1999 
när det här inträffade. Det är en ung skitstövel, säger krögaren.  

För tre år sedan flyttade 24-åringen med modern och systern till en förort söder om 
Stockholm, men enligt honom själv blev han utslängd i februari för två år sedan och 
tvingades bo hos kompisar.  

Men under senare tid tycks modern och sonen ha försonats.
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Bilaga 2  

Han rakade av sitt hår. "Det är ingen tvekan om att han är NK-
mannen"  

Publicerad i Expressen 2003-09-25 
Utskriven från PressText 2005-11-11 
Skriven av Anders Fallenius  

Det var en vän till 24-åringens familj som tipsade polisen om att han kunde vara 
mördaren.   

Dagen efter mordet rakade han också av sig allt sitt hår och sina ögonbryn.   

- Trots att håret nu är borta råder det ingen tvekan om att det är han som filmades av 
övervakningskamerorna på NK, säger en poliskälla.   

De senaste dygnen har polisens spanare i hemlighet följt 24-åringen dygnet runt. Hans liv 
har också kartlagts på andra sätt.   

- Det är en yrkes-kriminell individ som är psykiskt instabil och lätt blir våldsam, 
konstaterar en polisman.   

Enligt Expressens poliskällor sökte 24-åringen dagen efter mordet upp en kamrat. Han 
var då desperat och krävde att kamraten skulle klippa hans hår.  

Rakade av sig allt   

Det slutade med att 24-åringen i stället rakade av sig allt hår.   

En vän till mannen berättar att han också rakade av sig sina ögonbryn.   

- Han såg väldigt konstig ut, berättar vännen.   

En frisör med salong i Salén-gallerian har berättat för polisen att en man efter mordet 
rusade in och bad om en klippning. Frisören bad dock mannen att återkomma eftersom 
det inte fanns tid.   

Strax före mordet fotograferades en man av övervakningskamerorna inne på NK - en 
person som polisen hela tiden misstänkt är identisk med mördaren.   

När polisen offentliggjorde bilderna för att få allmänhetens hjälp att identifiera mannen 
var det ingen som tipsade om 24- åringen.   
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Enligt Expressens uppgiftslämnare kontaktade dock en person till slut polisen. Personen 
känner 24-åringens familj och kunde lämna information som gjorde honom högintressant 
i utredningen.   

- Andra personer har också kunnat lämna väsentliga uppgifter om honom, säger en källa.   

24-åringen fortfarande renrakad på huvudet när han greps.  

Utseendet stämmer   

Polis och åklagare är dock säkra på att han är identisk med mannen som filmades på NK.   

- Utseendet stämmer in i minsta detalj med kamerabilderna, säger en källa.   

Polisen har ett stort antal bilder av den misstänkte mördaren som tagits av olika 
övervakningskameror. Flera av bilderna är av högre kvalitet än de som hittills 
offentliggjorts.   

Den misstänkte mördaren filmades bland annat inne på varuhuset Pub. Morddagen stals 
där också en morakniv av exakt samma typ som Anna Lindh mördades med.   
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Bilaga 3  

I farfars hemby talar alla om mordet - och frågar sig varför   

Publicerad i Aftonbladet 2004-01-08 
Utskriven från Mediearkivet 2005-11-11 
Skriven av Per-Ola Ohlsson  

I Mijailo Mijailovics forna hemstad råder det förstämning och sorg. Alla frågar sig - 
varför?  

Huset i Mladinovac i Serbien ligger tyst och mörkt när Aftonbladet kommer dit. I går fick 
farföräldrarna beskedet att deras älskade sonson erkänt att han mördat utrikesminister 
Anna Lindh.  

Farfar är inte hemma  

Gången upp till det idylliska huset är nyskottad och det syns att någon nyligen varit där. 
Men ingen öppnar när vi knackar på.  

Pressen på det äldre paret är stor. Flera gånger har den 78-årige farfadern, som själv bott 
och arbetat 28 år i Sverige, bett svenska folket om ursäkt.  

Sonsonens erkännande är det allmänna samtalsämnet bland serber vi träffar. 
- Jag hörde det på morgonnyheterna när jag drack kaffe. Alla jag pratat med frågar sig 
varför han mördade just Anna Lindh. Hon var inte någon fiende till Serbien, säger 
taxichauffören Sead Hamzic, 29.  

Flera av de serbiska tidningarna beskrev i går Mijailo Mijailovic som ett vilset barn som 
under skolåldern splittrades mellan föräldrarna i Sverige och farföräldrarna i Mladinovac. 

Alla i Serbien har kunnat läsa om bråket mellan föräldrarna och att det var därför Mijailo 
Mijailovic skickades till Mladinovac för att gå de första sex åren i grundskolan.  

Kvällstidningen Vecenje novosti skriver att svenska journalister försökt hitta ett 
mordmotiv i Mijailo Mijailovics sociala bakgrund. De uppger också att 25-åringen i 
svensk media beskrivs som udda och enstöring.  

- Jag har hört att han skulle ha psykiska problem. Det kan vara den enda förklaringen till 
att han utförde mordet, säger Sead Hamzic.  

"Det är oförklarligt"  

Det nyförälskade tonårsparet Jovana och Dejan, båda 16 år gamla, som vi träffar i 
Mladinovacs centrum, är för unga för att minnas Mijailo Mijailovic när han bodde där.  
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Men de liksom alla andra beklagar att han satt deras stad på kartan. 
- Det han gjort är hemskt och oförklarligt. Nu förknippas vår hemstad med en mördare, 
säger Dejan.    
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Bilaga 4  

Polisen tror honom inte. Här är utredarnas version hur han planerade 
mordet på Nk  

Publicerad i Expressen 2004-01-08 
Utskriven från PressText 2005-11-11 
Skriven av Anders Fallenius och Christian Holmén  

Polisen tror att Mijailo Mijailovic ljuger.   

Mordutredarna är övertygade om att han medvetet valde ut Anna Lindh som sitt offer på 
NK.   

Ett tänkbart motiv: Hämnd för utrikesministerns stöd för Natos bombningar av Serbien 
våren 1999.   

- Det första knivhugget var så våldsamt så att det gick rakt genom benet i Anna Lindhs 
underarm, säger en poliskälla till Expressen.   

Enligt den ännu hemliga mordutredningen är det ingen tvekan om att Mijailovic 
verkligen var ute efter att döda Anna Lindh.   

Det finns två längre filmsekvenser på Mijailovic tagna av NK:s övervakningskameror på 
plan två. Den andra är tagen bara några sekunder innan han tar sig ner till plan ett och 
attackerar Anna Lindh.   

Enligt Expressens poliskällor skiljer det flera minuter mellan de olika filmsekvenserna.   

Befann sig utom synhåll   

Polis och åklagare misstänker att Mijailovic under de minuterna befunnit sig på en plats 
på plan två som inte övervakas av kameror - en balkongliknande del där man har klar sikt 
över dels den stora huvudentrén och plan ett där Anna Lindh promenerade runt i affärerna.   

Polisens utredare är övertygade om Mijailovic stod där när han fick syn på 
utrikesminister Anna Lindh och hennes väninna när de var på väg mot rulltrappan på 
gatuplanet.   

Det var, enligt vittnen, ingen tvekan om att han valt ut Anna Lindh som sitt offer.   

- Han störtade mot henne som en målinriktad torped, säger en poliskälla.   

- När han rusade fram knuffade han undan en person innan han kastade sig över Anna 
Lindh med ett våldsamt första knivhugg.   
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Skyddade sig med armen   

Anna Lindh hann bara få upp ena armen till skydd och det våldsamma hugget gick rakt 
genom benet i underarmen.   

Mijailo Mijailovic höll fast i knivskaftet. Enligt mordutredningen riktade han minst 
ytterligare fyra hugg som träffade Anna Lindhs mellangärde och trasade sönder hennes 
lever.   

Tidigare har det spekulerats i att Mijailovic på ett mycket speciellt sätt dragit kniven åt 
sidorna för att åstadkomma största möjliga skada på de inre organen.   

Enligt uppgift tillbakavisas detta i polisutredningen.   

"Du fick vad du förtjänade"   

Två vittnen säger i polisförhören att de hörde Mijailo Mijailovic säga till den döende 
Anna Lindh:   

- Du fick vad du förtjänade.   

Polis och åklagare tror inte att Mijailovic planerade dådet i förväg. Däremot misstänks 
han ha bestämt sig för att döda Annan Lindh när han fick syn på henne på NK.   

Motivet kan, enligt poliser med insyn i utredningen, vara att Anna Lindh uttalade 
förståelse för Natos bombningar av Serbien våren 1999.   

- I hans värld kan hon ha blivit symbolen för förnedringen av serberna. Han var 
förblindad av hat, säger en poliskälla.   

Vice överåklagare Agneta Blidberg säger till Sveriges Radio att motivbilden inte ingår i 
hennes gärningsbeskrivning.   

- Däremot så kommer det förmodligen i förhör med den misstänkte att ställas frågor till 
honom vilket motivet är, säger Blidberg.    
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Bilaga 5  

Här slutar Anna Lindhs sista dag - Hon laddade för tv-debatten på 
motionscykeln  Mijailovic gick sömnlös på tredje eller fjärde dygnet   

Publicerad i Aftonbladet 2004-01-13 
Utskriven från mediearkivet 2005-11-11 
Skriven av Aftonbladet (ej namngiven reporter)  

Onsdagen den 10 september 2003 ser ut att bli en fin dag: sol och moln, nästan 20 grader 
varmt. För Anna Lindh, född 1957, ett namn i svensk politik sedan 1969 och nu Sveriges 
utrikesminister, är det sista dagen. På sätt och vis också för Mijailo Mijailovic, född 1978, 
en ensam kille med psykiska problem. Aftonbladet har kartlagt dygnet som skulle sluta 
med Anna Lindhs död.  

Anna Lindh sitter kvar vid frukostbordet i den vita villan i Nyköping den här morgonen. 
Sönerna, David och Filip, är i skolan, maken Bo på sitt jobb.  

Dagen innan träffade hon Georgios Papandreou, Greklands utrikesminister, i Norrköping 
och på kvällen framträdde de tillsammans på Medborgarplatsen i Stockholm. I dag skulle 
hon varit i Sundsvall enligt programmet. Men det mötet har hon ställt in: EMU-debatten 
är inne i en kritisk slutspurt och för Anna Lindh, drottning på den Ja-sida som ligger 
under i opinionsmätningarna, är den stora debatten i TV 4 den här kvällen viktig och hon 
måste förbereda sig mycket noga.  

Klockan åtta är en telefonkonferens med Ja-kampanjens ledning inbokad. Sen har hon ett 
par timmar på sig att läsa på och slipa argument och formuleringar. Hon gör det säkert 
som hon brukar: på motionscykeln, mitt ibland alla böcker och tidningar.  

Sällan har hon varit med om en sådan vecka: lördagen på utrikesministermöte i Italien, 
tv-debatt på måndagen, torgmöten i Tensta, Norrköping, Stockholm " Och nu: avgörande 
debatter i tv i kväll, på fredag och på lördag.  

Hon behöver verkligen den här förmiddagen för sig själv.  

Mijailo Mijailovic är hemma i lägenheten i Tullinge. Han bor där med mamma, ibland är 
också pappa där.  

Kvällen innan har han tagit sina piller mot depression och mot schizofreni (Remeron och 
Zeldox).  

Han har inte sovit i natt heller. Är det tredje eller fjärde natten han är vaken? Han har 
ingen riktig koll längre.  
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Han har inget jobb att gå till och inget särskilt att göra på dagarna, inga tider att passa och 
han mår inte alls bra sedan han blev utsläppt från psyket; han är trött och känner sig jagad, 
har hallucinationer och hör röster som säger att han ska "göra saker".  

Anna Lindh måste ringa några viktiga samtal: till Dan Svanell, pressekreteraren, till 
Johan Ehrenberg och till Lars Leijonborg, de två andra på Ja-sidan i kvällens tv-debatt.  

Svanell läser upp den intervju i onsdagens Aftonbladet där hon presenteras som Ja-
drottning och där rubriken är "Anna Lindhs program är stentufft".  

Hon undrar vad han tycker om texten.  
Den är okej, svarar Svanell. 
Vid tio ringer hon Ehrenberg, författare och chefredaktör på tidningen ETC. De pratar 
taktik inför debatten.1015 minuter, mer behöver de inte för att vara överens om delar av 
upplägget: Ehrenberg tänker föra fram att ett Nej leder till högerpolitik i Sverige, precis 
som det blev i Danmark.   

Anna Lindh gillar argumentet. 
Sen ringer hon till folkpartiledaren som berättar att han minsann sprungit på Papandreou, 
hennes kollega och vän, kvällen innan och undrar lite bekymrat hur hon klarar av den 
hektiska slutspurten med alla resor, torgmöten debatter och resor.  

Anna Lindh suckar men säger att det är roligt och att det ska bli kul i kväll.  

Vad gör Mijailo Mijailovic den här förmiddagen? De många polisförhören med honom 
ger inga detaljerade upplysningar.  

Han berättar att han klär på sig för att ge sig in till stan och dra runt i olika affärer som 
han brukar. Den här dan tar han sina gröna Diesel-byxor, svarta skor, den gråa 
munkjackan med Nike-märket och kepsen med inskriften Justdoit ovanför skärmen. 
Under jackan bär han som vanligt skottsäker väst.  

Morakniven, som han haft sedan han tillfälligt jobbade på ett bygge, ligger i kökslådan. 
Han stoppar den i fickan. Han brukar ha den med sig för att han tror att någon ska "hoppa 
på" honom.  

I fickan på de gröna byxorna ligger också en eurosedel, reklam för Ja-sidan, och ja-
propaganda från folkpartiet som han fått dagen innan utanför Åhléns varuhus.  

Vid halv tolv är Anna Lindh på väg mot stationen i Nyköping. Hon har byxor och tröja 
och samma ljusbruna mockajacka som hon bar dagen innan.  

Bekanta som ser henne säger att hon, som alltid brukade ha så bråttom, verkar ta det 
mycket lugnt den här vackra sensommardagen.  



 

III

 
Hon korsar Nyköpingsån på Stadsbron, sneddar över Stora torget, stannar till där och 
köper frukt i ett av stånden.  

11.50 går tåget. En av medresenärerna minns att Anna Lindh sitter och jobbar ombord. 
Annars hände det ofta att hon gav sig tid att samtala eller till och med att hjälpa 
serveringspersonalen att plocka undan.  

12.55 är hon framme på Stockholms central.  

Då, någon gång efter lunch, är Mijailo Mijailovic också på väg mot stan. Han åker 
pendeltåg från Tullinge, precis som vanligt, och han tänker gå runt i centrum, utan något 
särskilt mål, också det precis som vanligt.  

Anna Lindh promenerar snabbt. Hon korsar Vasagatan, passerar entrén till 
regeringskansliet Rosenbad och slinker in på Panini, ett kafé som är populärt bland UD-
anställda. Klockan är över ett och det är ingen rusning längre. Hon får sin tortilla med 
getost, ruccola, valnötter och honung.  

I korsningen vid Fredsgatan möter hon Håkan Östman, departementsvakt. De har sällskap 
till Gustaf Adolfs torg och småpratar under den korta promenaden.  

Kvart över ett är Anna Lindh inne på UD. 
Här väntar dagens enda publika framträdande förutom kvällens tv-debatt: en halvtimmes 
chatt med Göteborgs-Postens läsare.  

Hon gillar den typen av direktkontakt med medborgarna, precis som hon gillar att träffa 
folk på skolor och arbetsplatser och torgmöten.  

Tv-debatter däremot, sa hon så sent som dagen innan, är ofta "för fräna", bra argument 
går förlorade i korthuggna och tuffa formuleringar, de personliga påhoppen är bara 
irriterande.  

Men nu är hon på gott humör och äter sin wrap där uppe på webbredaktionen under 
takåsarna på Arvfurstens palats.  

Prick två avslutar hon chatten: "Jättekul att vara med. Tack för frågorna och hej då!!!"  

Mijailo Mijailovic vandrar planlöst. Han "kollar runt lite i affärer". Han är inne på 
varuhuset Pub. Han handlar inget. Han har inga pengar.  

På UD har Anna Lindh och Dan Svanell tagit sig ner till utrikesministerns arbetsrum, den 
k-märkta 1700-talssalongen med de dyrbara möblerna och det berömda och nästan 
ovärderliga skrivbordet där Anna Lindh till skrivunderlägg har ett collage som sönerna 
gjort.  
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Svanell och några medarbetare från UD, partiet, finansen och Göran Perssons kansli ska 
ge Anna Lindh en sista duvning inför den viktiga tv-debatten.  

De andra spelar euromotståndare och tvingar med mothugg Anna Lindh att skärpa sina 
ja-argument.  

Hon klarar det galant, verkar mycket laddad och är på gott humör, enligt Dan Svanell. 
Mötet kan avslutas i förväg.  

Det passar Anna Lindh bra: hon har redan avtalat träff med bästa väninnan Eva Franchell, 
hennes tidigare pressekreterare. Anna Lindh vill ha nya kläder i tv-studion och Franchell 
ska hjälpa henne att shoppa som så ofta tidigare.  

Så här har de sms:at varandra: 
Anna till Eva, 8 september klockan 22.34: 
Är du i stan. Shoppingtid? 
Eva till Anna klockan 22.47: 
Jag är i stan hela veckan utom fredag ... 
Anna till Eva, 9 september klockan 19.04: 
Förlåt såg sent. Kan vi tex shoppa 15.00 i morgon. 
Eva till Anna klockan 19.17: 
15.00 går jättebra. 
Eva till Anna, 10 september klockan 08.22: 
Är du på UD, ska jag knalla dit strax efter tre. 
Strax efter halv fyra lämnar de båda väninnorna UD. En man i receptionen minns att de 
vinkar till honom som de brukade.  

Via Malmtorgsgatan tar sig Anna Lindh och Eva Franchell till Gallerian. Där inne finns 
kampanjarbetare för Ja-sidan.  

De får ett glatt tillrop från utrikesministern när hon passerar: 
Jag behöver ingen information! 
Småpratande går de båda väninnorna genom Gallerian. De pratar om "allt mellan himmel 
och jord: ungarna, jobb, människor vi mött, mat".  

I butiken Jackpot är det total utförsäljning och Anna Lindh hittar snabbt, utan att prova, 
en likadan tröja som Eva Franchell redan tidigare köpt och har på sig. Hon betalar 120 
kronor med sitt kort. Kvittot visar att klockan är 15.51.  

Mijailo Mijailovic är på väg mot Hamngatan. I hörnet vid Regeringsgatan kommer han in 
på varuhuset NK. Klockan är runt 16.00.  

Han ska "gå runt", titta på kläder, säger han i förhören. Han tänker inte handla, bara titta. 
När förhörsledaren invänder att filmerna från övervakningskamerorna visar att han inte 
verkar särskilt intresserad av butikernas kläder svarar han:  
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Men det finns ju snygga tjejer. 
Kanske har han Anna Lindh under uppsikt i flera minuter. Kanske upptäcker han henne 
just innan han rusar mot henne med kniven i handen. Ingen klarhet ges i 
förundersökningen.  

Nästan samtidigt kommer Anna Lindh och Eva Franchell in på NK. De tar samma entré 
som Mijailo Mijailovic.  

Mycket snart ska deras vägar mötas. 
Anna Lindh och Eva Franchell åker rulltrappan till plan 1, damavdelningen. 
Mijailovic är nu på plan två. Det finns flera hundra bilder från övervakningskamerorna 
som visar hur han går fram och tillbaka, till synes helt utan mål och utan att någon gång 
intressera sig för utbudet på avdelningen för herrkläder eller fritidsutrustning.  

Kanske står han vid räcket mot ljusgården och iakttar Anna Lindh och Eva Franchell när 
de snabbt tar sig genom plan 1. De går "varvet runt": är inne på NK Kvinna, på French 
Connection, på Rills. Donna Karen går de förbi, där har de "inte råd att handla".  

På Turnover ringer Anna Lindh en av sina assistenter för att fråga vad tv sagt om kläder: 
Inte för pastellfärgat, blir svaret.  

I butiken New House säger Anna Lindh att hon letar efter en tröja att ha på sig i tv, hon 
ville inte ha kavaj för det blir för varmt. För expediten berättar hon också att hon tänker 
ha byxor, inte kjol.  

Inne på NK Designers betalar en kund just som Anna Lindh är inne i butiken. Kvittot är 
stämplat 16.12.  

Sista butiken blir Filippa K. 
Jäkligt underligt att vi gick in där, säger Eva Franchell i polisförhöret. 
Där handlar varken Anna eller jag kläder. Vi går helt enkelt inte i dem.  

Mijailo Mijailovic har sett Anna Lindh. 
Han berättar: 
Jag var desperat " så hörde jag röster som talade till mig " så fick jag syn på Anna Lindh 
och sen gick jag till attack.  

Han vet vem hon är. Han känner igen henne från tv och från affischer som sitter uppe 
överallt på stan.  

Vad är det för röst som talar till honom i denna stund? 
En jugoslavisk. Jag tror det är Jesus. Att han har valt ut mig.  

Eva Franchell ser i högra ögonvrån hur Mijailovic kommer rusande. Han springer 
"skitfort".  
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Han kommer med en sådan fruktansvärd fart att det nästan svischar om honom. Han 
kastar sig mot Anna. Kastar sig! Det var det mest fruktansvärda jag har sett i hela mitt liv.  

Eva Franchell är övertygad om att Mijailovic har ett enda mål: Anna Lindh. 
Det är det enda jag är säker på, att han var ute efter att attackera Anna. Ville han hugga 
ner en kärring då hade han huggit ner mig för jag stod närmare honom.  

Franchell ser aldrig någon kniv, hon tycker att Mijailovic slår med knutna händer mot 
Anna Lindhs mage. Men hon ser hur Anna Lindh drar ihop sig och försöker skydda sig 
med sin väska.  

Mijailo Mijailovic minns inte alls hur många hugg han delar ut. Men han minns att allt 
går mycket fort.  

Eva Franchell slår till honom och de tittar varandra en kort sekund i ögonen innan han 
backar och springer därifrån, nedför rulltrappan.  

När Eva Franchell vänder sig mot Anna Lindh ser hon blodet som börjar sprida sig från 
såren i magen.  

Jag har blivit knivhuggen, säger Anna Lindh med matt röst.  

Mijailo Mijailovic tappar den blodiga morakniven i rulltrappan. Knivslidan ligger kvar i 
fickan. Han slänger den i en papperskorg utanför NK. Han kastar också bort den blåa 
kepsen.  

Medan han springer längs Regeringsgatan och sedan genom Salénhuset och ner till 
Dramaten där han tar en taxi hem till Tullinge, försöker sjukvårdsutbildade NK-kunder 
hjälpa Anna Lindh.  

Larmet till SOS klockas 16.14.23. Med hjälp av vita tröjor från Filippa K försöker man 
stoppa Anna Lindhs blödande. Eva Franchell ringer Bo Holmberg på residenset i 
Nyköping. Det är Anna Lindh som sagt till henne att hon måste göra det och förklara för 
Bo att han genast ska ta sig hem till sönerna i villan.  

En undersköterska som dras in i folkhopen runt den skadade utrikesministern berättar:  

Jag börjar med att hälsa på henne. Det är så man gör för att bilda sig en uppfattning om 
hur pass medveten en skadad person är. Hon har stora, vackra ögon. Hon är vid 
medvetande men för kraftigt chockad för att kunna svara.  

Först efter några sekunder inser sköterskan att det är Anna Lindh som ligger blödande på 
golvet.  
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Huggen är "fasansfulla" konstaterar hon medan hon använder sin sjal för att binda om 
Anna Lindhs arm och sedan lägger ett tryckförband runt hennes buk medan Eva 
Franchell försöker bilda mur mot alla nyfikna som tränger på.  

Efter sex minuter är ambulans på plats, en minut senare också de första poliserna. På bår 
bärs den allt blekare utrikesministern ut från NK. 16.33 går ambulansen till Karolinska. 
16.39 är den framme vid akutintaget. 17.00 är Anna Lindh på operationsbordet.  

Mijailo Mijailovic har hunnit med en sak innan han kastar sig i taxin: ett frisörbesök. Han 
verkar nästan desperat, är orolig och går fram och tillbaka i salongen men får ingen tid. 
Efter ett par minuter ger han sig av.  

Medan taxin väntar nedanför hans bostad i Tullinge hämtar Mijailo Mijailovic en väska 
och nya kläder i sitt rum. Mamman är hemma och han berättar för henne vad han gjort 
innan han ger sig i väg. Taxin kör honom till Hovsjö där han slänger de blodiga kläderna 
i skogen och byter om.  

På Karolinska har all expertis samlats. 
Mängder av blod går åt för transfusioner. Anna Lindh är träffad i arm och bröst och buk 
och de hugg som skadat levern orsakar stora blödningar.  

Strax efter åtta kommer hennes man Bo Holmberg till sjukhuset, senare på natten också 
hennes föräldrar.  

Mijailo Mijailovic tar sig hem till bekanta i Södertälje. Han frågar var barnen är och säger 
att han tänkt ta med dem ut på en pizzeria. Han sitter där hela kvällen och "kollar på tv 
och pratar lite och så".  

När nyheterna berättar om knivdramat på NK säger han: 
Vad har hänt? Hur har det gått till? 
Mellan 23.00 och 24.00 lämnar han lägenheten sedan han först rullat ihop sin jacka och 
bett om en plastpåse att stoppa ned den i. Han tar sedan nattbussen från Södertälje hem 
till Tullinge men vill inte stanna där utan ringer en kompis som kommer och hämtar 
honom vid ett.  

Just då gör läkarna ett tillfälligt avbrott i den operation som nu pågått i åtta timmar. 
Klockan 02.00 återupptas den. Klockan 03.00 berättar talesmän för operationsteamet på 
en presskonferens att läget för utrikesminister Anna Lindh "är något förbättrat men 
fortfarande kritiskt".  

Hemma hos kamraten i Solna beklagar sig Mijailovic över att han mår jättedåligt och att 
han måste äta en massa piller. Han tjatar om att han måste klippa sig, säger att han har 
med sig en hårklippningsapparat och ber kompisen hjälpa till. Men kamraten vill sova 
och Mijailo Mijailovic stannar ensam uppe och följer nyheterna hela natten på text-tv.  



 

VIII

 
Det stod att det inte var något allvarligt, en armskada. Jag hoppades hela tiden att hon 
skulle överleva, säger han.  

Klockan 05.29 dör Anna Lindh.  
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Bilaga 6  

ÅTALET. SÅ BLEV HAN NK-MANNEN. 
Polisens bildjämförelse avslöjade honom - sen kom erkännandet  

Publicerad i Expressen 2004-01-13 
Utskriven från PressText 2005-11-11 
Skriven av Ola Hansson  

Han teg i 104 dagar. Trots överväldigande bevisning vägrar Mijailo Mijailovic svara på 
förhörsledarnas frågor om mordet på Anna Lindh.   

Först när han läst den 1 000 sidor tjocka mordutredningen ändrar han taktik. Då förklarar 
han plötsligt att en röst beordrat honom att attackera Anna Lindh.   

- Jag tror det var Jesus. Att han valt ut mig, säger Mijailo.   

Redan dagen efter gripandet hade utredarna bevis för vem som hållit i mordvapnet. Då 
kom ett preliminärt besked från England om att Mijailo Mijailovics DNA fanns på 
morakniven.  

Förhörsledarna hoppades att detta skulle räcka för att få fram ett erkännande. Men 
Mijailo betraktade den engelska utredningen som ett påhitt.   

3 oktober nämner Mijailo för första gången de inre rösterna och Jesus. Förhörsledarna 
som hittills inte lyckats föra något vettigt samtal med Mijailo om mordet griper 
halmstrået. De hoppas att samtalen kring Jesus ska hjälpa dem framåt. Och så blir det 
också.   

Men inte förrän 7 januari. Då ger Mijailo Mijailovic upp och berättar om sin rädsla och 
de inre rösterna. Att han hade en skottsäker väst och kniv för att skydda sig. Att ordern 
om attack kom från Jesus.  

24 september 2003  
Första förhöret kl 11.15-11.19.  
Närvarande: Mijailo Mijailovic.  
Förhörsledare Marianne Öman.  
Kriminalinspektör Eiler Augustsson.   

Mijailo Mijailovic får veta att han anhölls i sin frånvaro 09.35 på förmiddagen - tre kvart 
innan polisen stormade in i hans föräldrars lägenhet och grep honom. Mijailo vet att han 
misstänks för mordet på Anna Lindh.  

Nu sitter han mitt emot rutinerade förhörsledarna Marianne Öman och Eiler Augustsson, 
som bland annat förhörde Malexandermördarna.  



 

II

 
Öman: I samband med den här brottsdelgivningen så delges du att du har rätt till offentlig 
försvarare och den här försvararen har rätt att närvara vid förhör och även det här förhöret.   

Mijailo: (tyst)  

Ö: Har du förstått vad jag har sagt?   

M: Tom Cruise.   

Ö: Vad sa du, Mijailo?   

M: Jag är Tom Cruise.   

Augustsson: Du är misstänkt för ett mycket allvarligt brott, Mijailo. Vi vill gärna att du 
säger namnet på en advokat som du har förtroende för.   

M: Min bror Tom Cruise.   

A: Om du inte har ett namn kommer domstolen att förordna en advokat.   

M: Peter Althin.   

A: Om inte Peter Althin kan åta sig uppdraget? Har du något annat namn på en advokat?   

M: Tom Cruise.   

Ö: Vi avslutar förhöret och klockan är 11.19.   

25 september  
Nytt förhör kl 12.10-12.29.  
Närvarande: Mijailo Mijailovic.  
Advokat Peter Althin.  
Förhörsledare Eiler Augustsson.  
Kriminalinspektör Marianne Öman.   

Mijailo Mijailovic får åter höra att han misstänks för mordet. Den här gången har han 
advokat Peter Althin bredvid sig. Polisen har växlat förhörsledare, nu är det Eiler 
Augustsson som styr förhöret.  

Varken Mijailovic eller Althin vet att mordutredarna har ett förhandsbesked från 
laboratoriet i England som binder Mijailovic till den röda morakniv som Anna Lindh 
mördades med.  

Taktiken är att visa upp en del av bevisen. Mijailovic ska till att börja med få titta på 
bilderna av "NK-mannen".   



 

III

 
Augustsson: Har du förstått vilket brott du är misstänkt för?   

Mijailo: (tyst)   

A: Kan du svara på den frågan?   

M: (tyst)   

A: Du sitter och tittar in i väggen. Vad funderar du på?   

M: Jag är Tom Cruise.   

A: Du är Tom Cruise. Tycker du om Tom Cruise?   

M: Han är min bror. Han ska skaffa tjej till mig.   

A: Har du något att säga angående den här misstanken?   

M: Jag har inte gjort nått?   

A: Du har inte gjort någonting?   

M: Nej.   

A: Kan du berätta för oss vad du gjorde 10 september i år? Var du på NK?   

M: Jag var med Tom Cruise i Hollywood.   

Öman: Jag har några bilder här som jag tänkte du skulle titta på och se. Känner du igen 
mannen på bilden?   

Mijailovic tittar på tre olika bilder av "NK-mannen" men är helt oförstående. Han känner 
varken igen kläderna eller mannen som bär dem. Han förnekar att han haft en Nike-keps 
av den typ som "NK-mannen" bär. Det blir en del rund-prat kring sport och varumärken. 
Sedan låter Eiler Augustsson bomben brissera.   

A: Vi har ett förhandsbesked från ett laboratorium i England. Och där säger man att på 
den här kniven, alltså mordvapnet, finns det DNA-överensstämmelse med den misstänkte 
Mijailovic. Och det är du.   

M: Jag är Tom Cruise.   

A: Jag är säker på att din advokat har förstått detta. Det har också en bit från brottsplatsen 
på NK påträffats en keps som liknar kepsen på bilderna.   

Augustsson berättar om DNA-fläckar i kepsen och att de kommer från Mijailovic.  



 

IV

 
M: Och och?   

A: Kan du förklara detta?   

M: Du kan förklara. Du vet allt du berättar så där. Du vet allt. Jag har inget att förklara. 
Jag har inte gjort något.   

A: Jag ber dig bara fundera på den här saken och prata med din advokat.   

M: Jag har inget att fundera på. Du pratar om saker du drömt om. Du vet inte vad du 
pratar om.   

A: Det skulle vara bra för dig själv, att du förklarar. Det skulle vara bra för dina anhöriga.   

M: Du tror att du är nåt, vad är du för nåt, vem är du?   

A: Jag är en polis.   

M: Och? Och bara för att du är polis tror du att du är någonting. Kommer hit och spelar 
Allan ballan polis och det där. Tror du att jag är rädd för dig för du är polis?   

Augustsson avslutar förhöret och Mijailovic vill gå in på sitt rum.   

Althin: Vänta, jag vill prata med dig.   

M: Nej, jag orkar inte.   

A: Förhöret avslutas klockan 12.29.   

1 oktober  
Nytt förhör kl 09.34-10.26.  
Närvarande: Mijailo Mijailovic.  
Advokat Peter Althin.  
Förhörsledare Marianne Öman.  
Kriminalinspektör Eiler Augustsson.   

Öman: Mijailo. Är det okej att jag kallar dig Mijailo? Hur upplever du din situation här 
just nu? Du har ju suttit här en dryg vecka nu på Kronobergshäktet. Har du funderat 
någonting på varför du är här?   

M: Ni håller en oskyldig man.   

Mijailo och Öman småpratar om Mijailos sömnproblem och hans mediciner. Om 
läkarbesök och besök på psykvården. Besparingar inom vården. Om att han brukar titta 
på video. Mijailo berättar att han känner sig ensam. Att han inte har några kompisar.   



 

V

 
Öman: Varför slutade du skolan?   

Mijailo: Man var mobbad i skolan.   

Ö: Varför?   

M: Ja, jag var överviktig och så där. Jag var kraftigt överviktig. Man blev retad för det 
och mobbad i skolan och isolerad. Jag mådde jättedåligt.   

Via småprat om familjen leder förhöret tillbaka mot det som det egentligen handlar om - 
mordet på Anna Lindh. Förhörsledarna påminner om den starka tekniska bevisningen. 
Men Mijailo fortsätter att neka till allt.   

Förhöret avslutas kl.10.26.   

3 oktober  
Nytt förhör kl 09.32-10.29.  
Närvarande: Mijailo Mijailovic.  
Advokat Peter Althin.  
Förhörsledare Eiler Augustsson.  
Kriminalinspektör Marianne Öman.   

Mordutredarna gör ett nytt försök att få Mijailo att berätta. De vet att de har rätt man.  
Mijailo berättar att han inte hört eller sett något om händelserna på NK.   

Mijailo: Jag vet bara att hon blev mördad, liksom. Sen vet jag inte mer.   

Augustsson: Har du någon uppfattning om vad som hände? Hur gick det till?   

M: Ja det var någon som gick liksom, gick och döda henne liksom. Men sen vet jag 
ingenting liksom hur det gick till. Jag är inte polis liksom så.   

Augustsson undrar vad Mijailo tror om personen som gjorde det. Om det kan finnas ett 
politiskt motiv. Han tar upp kepsen, DNA-spåren, filmen från NK.   

Mijailo är mer osäker vid detta förhör. Han ifrågasätter nu om DNA-analysen verkligen 
är okej? Och om tiderna på NK-filmen stämmer.  

A: Har du någon uppfattning om vad personen kan ha gjort när han attackerat Anna 
Lindh? Vad skulle du själv ha gjort?   

M: Nej, men jag skulle aldrig attackera Anna Lindh.   

Augustsson berättar nu för Mijailo om förhöret med mamman. Han blir alltmer snärjd.   

A: Hon har berättat att du sagt till henne att du har attackerat Anna Lindh?  
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M: Nej, det har aldrig hänt. Jag vet inte vad hon fått det ifrån.   

Marianne Öman tar över förhöret och leder in samtalet på grubblerierna och ensamheten. 
Mijailo berättar nu för första gången om sina hallucinationer.   

Augustsson: Hur uppfattar du dom här bilderna då?   

M: Ja, det kan bli så där att man ser Jesus eller såna.   

A: Att du ser Jesus, och vad gör Jesus då?   

M: Man känner sig som övervakad av Jesus. Han följer varje rörelse och varje...   

A: Hur är Jesus mot dig? Är han ond på dig?   

M: Ja.   

A: Känner du att han gör dig illa?   

M: Ja, i och med att man är så här olycklig och att man inte har haft någon tjej och - på 
det sättet.   

A: Talar han om för dig vad du ska göra för att bli lycklig?   

M: Ja, det händer dagligen. Man blir trött i hjärnan och sen mår man mycket dåligt. Man 
känner tryck i huvudet. Press.   

7 oktober  
Nytt förhör kl 16.02-16.13.  
Närvarande: Mijailo Mijailovic.  
Advokat Peter Althin.  
Förhörsledare Marianne Öman.  
Kriminalinspektör Eiler Augustsson.   

Mordutredarna har tidigare på dagen fått definitiva besked från England. Det ÄR Mijailo 
Mijailovics DNA som finns på mordvapnet. Mijailo hävdar att utredningen är 
oprofessionell.  

Mijailo: Jag tänker inte berätta. Jag kan inte svara på några frågor. Jag har inte gjort detta. 
Jag har inget med detta att göra.   

Augustsson: Menar du att vi manipulerat det här då?   

M: Ja. Jag vet inte hur ni har skött det och så där. Men det är mycket som tyder på att det 
är oprofessionellt. Det har inte gått rätt till helt enkelt.  



 

VII

 
A: Men det är ju så, Mijailo, att det är faktiskt så att du på något sätt hållit i den här 
kniven. Förstår du vad de här resultaten innebär för dig?   

M: Jag har ingenting med det här att göra. Jag var inte på NK den här dagen. Jag tänker 
inte svara på fler frågor. Du kan hålla tusen förhör om du vill.   

Förhöret avslutas klockan 16.13   

10 oktober  
Nytt förhör kl 12.02-12.04.  
Närvarande: Mijailo Mijailovic.  
Advokat Peter Althin.  
Förhörsledare Eiler Augustsson.  
Kriminalinspektör Marianne Öman.   

Augustsson berättar att förhöret ska handla om Mijailos mediciner. Men Mijailo tiger och 
säger inte ett knyst. Förhöret är slut efter två minuter.   

14 oktober  
Nytt förhör kl 10.06-10.31.  
Närvarande Mijailo Mijailovic.  
Advokat Peter Althin.  
Förhörsledare Marianne Öman.  
Kriminalinspektör Eiler Augustsson.   

Förhörsledaren berättar om utredningsresultaten. Om de starka bevisen. De hoppas att 
Mijailo ska erkänna. De vet att ett erkännande bör komma förr eller senare.   

Utredarna vädjar till Mijailos samvete. De ber honom fundera över den tekniska 
bevisningen. Men Mijailo svarar inte på några frågor.   

Mijailo: Jag vill inte prata med dig, förstår du inte det, har du svårt att förstå det? Jag vill 
inte prata med dig.   

Augustsson: Jag tror att du vill berätta. Det är du som knivhuggit Anna Lindh.   

M: Nej, jag har inte gjort någonting. Jag vill inte prata med dig. Prata med dig själv. Vi 
lever i en demokrati eller hur? Jag behöver inte svara på några frågor om jag inte vill.   

A: Vår erfarenhet av personer som har genomfört såna här grova våldsbrott, det är att 
dom har behov av att prata.   

M: Men jag har inte det där behovet.     



 

VIII

 
A: Den enda som har svaren är du, Mijailo. Ingen annan. Anna Lindhs man och barn vill 
ha reda på varför det här hände och hur det hände. Hela Sverige vill ha reda på varför det 
hände och även ute i världen vill man ha reda på det och den ende som kan ge dom här 
svaren det är du, Mijailo. Man får faktiskt ta ansvar för det man gjort.   

M: Jag har inte gjort någonting.   

Mijailo svarar inte på fler frågor och förhöret avslutas klockan 10.31.   

22 oktober  
Nytt förhör kl 13.05-13.26.  
Närvarande Mijailo Mijailovic.  
Advokat Peter Althin.  
Förhörsledare Marianne Öman.  
Kriminalinspektör Eiler Augustsson.   

Mijailo ställs på nytt inför uppgifterna som mamman lämnat. Om kartläggningen av vad 
han gjorde dagarna efter mordet. Förhörsledarna vädjar till Mijailo att han ska erkänna 
men kommer ingen vart.   

Förhöret avslutas klockan 13.26.   

28 oktober  
Nytt förhör kl 13.00-13.30.  
Närvarande: Mijailo Mijailovic.  
Advokat Peter Althin.  
Förhörsledare Eiler Augustsson.   

Augustsson överlämnar en skriftlig översättning av vittnesutsaga från Jonathan Paul 
Whitaker vid The Forensic Science Service. Uppgifterna rör undersökningen av den kniv 
som användes vid mordet på Anna Lindh. Förhöret ställs in eftersom Mijailo deklarerar 
att han inte tänker svara på några frågor.   

3 november  
Nytt förhör kl 11.10-11.46.  
Närvarande: Mijailo Mijailovic.  
Advokat Peter Althin.  
Förhörsledare Eiler Augustsson.  
Chefsåklagare Krister Petersson.   

Augustsson frågar hur Mijailo mådde dagarna kring 10 september. Det inleds ett samtal 
om psykvården och att Mijailo hotat och ofredat en läkare där.   

Augustsson: Du älskar henne fortfarande?   

Mijailo: Ja. Nej, men hon har anmält mig för att bli av med mig.  



 

IX

 
A: Och du kan inte acceptera detta?   

M: Nej.   

Samtalet glider över i Mijailos problem att få kontakt med kvinnor.   

M: Jag känner mig mycket misslyckad på något sätt. Totalt misslyckad person. Det är en 
ond cirkel som man inte kommer ur. Man blir fast i en ond cirkel.   

Augustsson försöker komma in på bevisningen, men då slutar Mijailo svara på frågorna. 
Det blir inga fler svar.   

Förhöret avslutas klockan 11.46.   

11 november  
Nytt förhör kl 14.04-14.09.  
Närvarande: Mijailo Mijailovic.  
Advokat Peter Althin.  
Förhörsledare Eiler Augustsson.  
Kriminalinspektör Marianne Öman.   

Utredarna gör ännu ett försök. Men Mijailo hävdar att han mår dåligt och vill inte prata.   

Förhöret avslutas 14.09.   

20 november  
Slutförhör kl 13.08-13.40.  
Närvarande Mijailo Mijailovic.  
Advokat Peter Althin.  
Förhörsledare kriminalinspektör Håkan Ström.  
Tf överåklagare Agneta Blidberg.   

Mijailo får en sista genomgång av hur utredningen ligger. Vilka tekniska bevis som finns.  
Han förnekar allt. Mijailo har inte haft någon keps, han har inte klippt sig, han var inte på 
NK, han känner inte igen kniven, han vet inte hur hans DNA hamnat på kniven, hur Anna 
Lindhs blod hamnat på hans byxor. Tystnad.   

Ström: Var det du som dödade Anna Lindh på NK den 10 september.   

M: (Tystnad)   

S: Hade Jesus någon del i mordet på Anna Lindh?   

M: (Tystnad)   



 

X

 
S: Vad säger du? Känner du igen det, att Jesus skulle ha någon del i mordet på Anna 
Lindh?   

M: (Tystnad)   

Förhöret avslutas klockan 13.40   

6 januari 2004  
Nytt förhör kl 16.10-17.04.  
Närvarande: Mijailo Mijailovic.  
Advokat Peter Althin.  
Förhörsledare Mikael Neselius.  
Tf överåklagare Agneta Blidberg.   

Mijailo har själv begärt ett nytt förhör. Han har sett förundersökningen och har nu 
bestämt sig för att berätta.   

Mijailo Mijailovic: Jag åkte in till Stockholm den 10 september och så kollade jag runt 
lite i affärer. Jag var på Pub och sen var jag - gick jag längs vad heter den där gatan. 
Hamngatan. Så var jag på NK och så, jag mådde jättedåligt, jag var desperat och jag 
visste inte vad jag skulle göra. Så hörde jag röster som talade till mig och så. Så fick jag 
syn på Anna Lindh och sen sprang jag till attack. Sen sprang vi därifrån och tappade 
kniven vid, i rulltrappan. Sprang till, genom, ut genom entrén och sen tog jag en taxi vid 
Kungliga Dramaten och åkte hem till Tullinge. Åkte hem till Tullinge och tog, där tog jag 
en väska med, och såg min mor, vad heter det, hon hade, hon satt i mitt rum och då så sa 
jag till henne att jag hade gjort det där.   

Mijailo berättar om dagarna före och efter mordet vad han gjorde, vem han besökte. Han 
berättar om en inre röst som uppmanar honom att gå till attack.   

M: Rösterna kommer då och då. De försvann då men dom kom tillbaka på kvällen, 
samma kväll. Det var väl då som jag visste att jag gjort något mycket allvarligt och 
mycket dumt.   

Förhöret avslutas klockan 17.04   

7 januari  
Nytt förhör kl 15.07-16.05.  
Närvarande Mijailo Mijailovic.  
Advokat Peter Althin.  
Förhörsledare Mikael Neselius.  
Chefsåklagare Krister Petersson.   

Neselius: Mijailo, du är ju tidigare delgiven misstanke för mord.   

Mijailo: Jag har erkänt det.  



 

XI

 
N: Kan du repetera.   

M: Jag har erkänt det.   

N: Du erkänner mordet?   

M: Ja. just det.   

Mijailo berättar om 10 september och får än en gång se filmerna på "NK-mannen". 
Mijailo berättar att det är han som filmats på NK. Han berättar om en röst som ger order.   

Petersson: Vem är det då, den här rösten?   

M: Jag vet inte, jag tror det är Jesus. Att han har valt ut mig.   

N: Du menar att Jesus skulle välja ut dig, att ta livet av Anna Lindh?   

M: Inte speciellt henne, det kunde ha varit någon annan också.   

P: Kan man inte ifrågasätta vad rösten säger?   

M: Det var en slump att jag stötte på henne. Det var en mycket olycklig situation.  
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Bilaga 7  

Hon mötte sin mardröm igen -  
Vännen berättar: Anna försökte försvara sig med sin handväska   

Publicerad i Aftonbladet 2004-01-16 
Utskriven från mediearkivet 2005-11-11 
Skriven av Kerstin Nilsson  

För första gången på fyra månader möts deras blickar igen. Förra gången var på NK den 
10 september, ögonblicket efter att han gång på gång har huggit kniven i Anna Lindh.  

Under några oändligt långa sekunder stirrar Eva Franchell, 52, och Mijailo Mijailovic, 25, 
på varandra, innan hon, med kvävd röst, säger:  

- Ursäkta, jag tycker att det här är väldigt otäckt. 
Eva Franchell är här för att vittna om vad som hände på NK den där eftermiddagen i 
september. En eftermiddag som börjar med två flamsande väninnor på shoppingrunda - 
och slutar i blod, skräck, kaos och en förlamande landssorg.  

En eftermiddag som fortfarande spelas upp, igen och igen, inuti Eva Franchell.  

- Just den här bilden, när han kommer rusande mot mig, den återkommer i mina 
mardrömmar jämt, säger hon.  

När hon tar plats i vittnesbåset, snett framför Mijailo Mijailovic, är hon klädd i svart 
kostym och en chockrosa topp.  

Hon tittar inte på Mijailo Mijailovic när hon kommer in i rättssalen - och han tittar inte på 
henne. Att det är obehagligt att sitta här - och att hon är hemskt nervös, som hon själv 
säger, kan vem som helst förstå.  

Men det märks inte. Hon är makalöst lugn.  

I sex år var Eva Franchell pressekreterare åt Anna Lindh, med åren blev de också mycket 
nära vänner. Hon berättar hur de den här eftermiddagen flamsande, men effektivt, 
avverkar den ena butiken efter den andra på damavdelningen på plan 1 på NK.  

- Vi gick förbi alla dyra affärer, Armani och Donna Karan och allt vad de heter, och då sa 
vi "och här har vi inte råd att handla, och här har vi inte råd att handla - och här har vi inte 
råd att handla". Och så gick vi förbi en affär som heter Kookaï "och de kläderna går vi 
inte i". Så där gick vi och skojade.  

Eva Franchell berättar hur går de in på Filippa K, runt det låga vita bordet och fram till de 
blå kavajerna med blommor på.  



 

II

 
- Det var sån typisk "Anna-färg". Hon står kvar en stund och tar i den. 
Det är då Mijailo Mijailovic kommer - och den glada eftermiddagen förbyts i kaos.  

Det går fort, även om Eva Franchell minns det i ultrarapid.  

- Han störtar över gångstråket, mellan mig och metallbågen, direkt på Anna. Han kastar 
sig mot henne och trycker in henne i metallställningen. Det ser ut som han boxar henne i 
magen och han trycker sig mot henne. Jag ser ingen kniv, men situationen är fruktansvärt 
aggressiv. Jag blir jätterädd.  

Enligt rättsläkaren Henrik Druid, som vittnar en stund senare, hugger Mijailo Mijailovic 
Anna Lindh minst fem, högst nio gånger - beroende på hur många hugg som först har gått 
genom Anna Lindhs armar innan de träffat kroppen.  

Eva Franchell ser inga hugg, hon ser bara hur Mijailo Mijailovic med båda händerna 
framför sig liksom slår, "boxar" Anna Lindh i magen, en två, tre gånger - och hur hon 
förgäves försöker försvara sig med sin stora, svarta Marimekko-väska, som hon bär på 
högra axeln. Med bägge händerna drar hon i axelremmen för att få fram väskan, mellan 
sig och Mijailovic. Därför går huggen igenom armarna också.  

Eva Franchell säger att hon själv slår Mijailo Mijailovic på armen och hon beskriver hur 
han då vänder sig om och tittar ned på henne.  

- Så smalnar han med ögonen, säger hon - och hennes röst hakar för första gången upp sig.  

Hon ser Anna Lindh segna ned - och hon vet det inte då, men ska senare upptäcka att hon 
själv har bitit sönder två framtänder och slitit upp en gammal benskada.  

För första gången under deras vänskap kallar hon Anna Lindh för "gumman" - varför vet 
hon inte.  

- "Hur är det, gumman?" säger jag. 
Hon förstår först inte att Anna Lindh är allvarligt skadad. Det tar en stund, men när Anna 
Lindh säger "jag är knivstucken", ser hon.  

- Det väller ut blod. Hon har en svart tröja, men den blir blöt.  

När chefsåklagare Krister Nilsson ber henne titta direkt på Mijailo Mijailovic drar hon ett 
djupt andetag. Sedan tittar hon - det är han som inte vill titta på henne. Hon känner igen 
ögonen - och kindknotorna.  

- Det skiljer några kilo, i sådana fall, säger hon. 
Sedan orkar hon inte mer - och chefsrådmannen Göran Petersson ber Mijailovic titta åt 
något annat håll.  



 

III

 
När rättsläkaren Henrik Druid, den som obducerade Anna Lindh, går igenom skadorna på 
hennes kropp på storbildskärmen, tittar Mijailo Mijailovic inte upp.  

Inte en enda gång lyfter han blicken. 
Han sitter som fastfrusen, med böjd nacke, och blicken ned i bordet. 
Mijailovic vill inte se. 
Lika lite som han vill svara på frågor.     
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Bilaga 8  

Väninnan: det ser perverst ut. Eva, 52, berättar om sekunderna på NK  

Publicerad i Expressen 2004-01-16 
Utskriven från PressText 2005-11-11 
Skriven av Tommy Schönstedt  

Det är ett smärtsamt möte.   

Eva Franchell, 52, har mardrömmar om hur en man kommer springande och kastar sig 
över hennes vän Anna Lindh.   

- När jag upptäcker att Anna är illa däran, då ser jag inte honom mer.   

Det var fyra månader sedan.   

Nu sitter de fem meter från varandra och Eva Franchell tar ett djupt andetag innan hon 
orkar se in i Mijailo Mijailovics ansikte.   

Eva Franchell har inte jobbat sedan mordet 10 september, men hoppas snart komma 
tillbaka till regeringskansliet.   

Hon är hemma för att hennes ben ska krya på sig. Eva skadades vid mordet på Anna 
Lindh. Inte av själva attacken - Mijailovic rörde henne aldrig - utan av anspänningen.   

- Jag bet sönder två framtänder och slet upp en gammal benskada; jag har fortfarande 
kvar en blödning i benet. Det kände jag inte då.   

Drabbad av mardrömmar   

Och så har hon sina mardrömmar.   

- Bilden av när han kommer rusande mot mig, den återkommer jämt i mina mardrömmar. 
Det minns jag nästan tydligare än själva mordet.   

För att se om hon minns rätt eller om hon förstärkt Mijailovics spurt inför attacken i 
mardrömmarna har Eva Franchell varit på NK och stegat.   

De lärde känna varandra när Eva Franchell jobbade för socialdemokratiska partistyrelsen, 
och hon värvades 1994 av Anna Lindh som pressekreterare.   

Eva Franchell har inte sett Mijailo Mijailovic sedan 10 september, inte annat än på 
polisens bilder. Hon är lite nervös inför mötet.   

Tittar ner i bordet  



 

II

 
Det tycks också Mijailo Mijailovic vara, han tittar hela tiden rakt ned i bordet framför sig 
när hon berättar om hur de två kvinnorna kom in på Filippa K i NK-huset:   

- Nästan längst fram hängde några blå kavajer med blommor, typisk Annafärg, så både 
Anna och jag reagerade på kavajerna. Men jag sa att de var för spräckliga.   

- Jag ser en man som kommer rusande emot oss, jag ser att det är någon som kommer 
som är oerhört avvikande från allting. Han kommer rakt mot oss och jag upplever det 
som fruktansvärt hotfullt.   

- Han springer... störtar, snarare över gångstråket direkt på Anna.   

- Han trycker sig mot henne, jag ser ingen kniv, men situationen är fruktansvärt aggressiv 
och jag blir jätterädd.   

- Det ser perverst ut, som han trycker sig mot henne. Jag blir hemskt illa berörd och arg. 
Jag uppfattar det som djuriskt.   

- Anna försöker försvara sig med en stor väska som hon skulle fylla med kläder. Hon 
sliter fram den mot honom och försöker få bort honom. Det såg ut som om hon försökte 
dra väskan mellan sig och mannen.   

- Jag slår till honom med min högerarm mot hans vänsterarm. Då vänder han sig mot mig 
och tittar ned på mig; jag uppfattar honom som lång. Och så smalnar han med ögonen. 
Jag uppfattar det som om han backar undan.   

"Anna är illa däran"   

- När jag upptäcker att Anna är illa däran, då ser jag inte honom mer.   

- Först sa jag: "Hur gick det? Hur är det?" Sen sa jag något som jag aldrig någonsin kallat 
henne för - jag sa "gumman" till henne. "Hur är det, gumman?" Hon är ändå min gamla 
chef.   

Chefsrådmannen Göran Nilsson ger Mijailovic order:   

- Kan du titta upp och inte titta ned. Titta på Eva.   

Eva Franchell tar ett djupt andetag, vänder blicken mot Mijailovic och säger:   

- Ögonen och kindknotorna stämmer. Sen tror jag att det skiljer några kilo.    
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Bilaga 9  

Mijailovic mötte livstidsdomen med total tystnad  

Publicerad i Aftonbladet 2004-03-24 
Utskriven från mediearkivet 2005-11-11 
Skriven av Lennart Håård  

Tyst tog Mijailo Mijailovic emot sin livstidsdom för mordet på Anna Lindh. Han fick ett 
eget exemplar och gick sedan ensam in i sin cell. Jag ringde till honom och i morgon (läs 
i dag) ska vi träffas, säger advokat Peter Althin.  

Peter Althin vill inte berätta hur hans klient reagerade över domen, men enligt vad 
Aftonbladet erfar så drog Mijailovic sig tillbaka.  

"Sa ingenting"  

Han sa nästan ingenting på hela kvällen, säger en källa. 
I dag kommer Althin till Kronobergshäktet och tar hissen upp till Mijailovics avdelning.  

"Svaga punkter"  

Peter Althin menar att det finns flera svaga punkter i domen:  

Frågan om uppsåtet att döda. Något motiv är inte utrett, det är en svaghet därför att det 
har med uppsåtsfrågan att göra.  

Tingsrätten påstår att Mijailovic såg Anna Lindh under flera minuter, men det finns ingen 
bevisning. Här ligger kärnfrågan: var det en impulshandling eller ett planerat mord?  

Tingsrätten påstår att det inte fanns en inre röst som styrde Mijailovic utan hänvisning till 
psykiatrisk utredning.  

I den viktiga frågan om påföljden gick inte tingsrätten till botten när det gäller den 
rättspsykiatriska undersökningen.  

Stockholms tingsrätt skriver att det inte finns några förmildrande omständigheter. Mijailo 
Mijailovic ska därför dömas till lagens hårdaste straff.  

Nöjd åklagare  

Jag är mycket nöjd med domen, säger chefsåklagare Krister Petersson. 
Vi anser att det var ett brutalt och aggressivt anfall. 
Det tyckte även tingsrätten. 
Mordet var ingen impulshandling, enligt tingsrätten. Mijailovic såg Anna Lindh inne på 
NK och hade sedan gott om tid att planera gärningen och invänta rätt tidpunkt för dådet.  
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Blir inte trodd  

Han överföll Anna Lindh på ett medvetet sätt och höll i kniven med båda händerna när 
han utdelade knivhuggen.  

Rätten tror inte heller att Mijailovic styrdes av en inre röst som sa åt honom att attackera 
Anna Lindh.  

Överåklagare Agneta Blidberg var i går på konferens i Idre och kommenterade domen 
kortfattat:  

Vi har lagt fram målet på det sätt som vi vill och vi har fått det resultat vi eftersträvade. 
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Bilaga 10  

"Mördaren blir hjälte". Leif GW Persson om Mijailovics liv i cellen  

Publicerad i Expressen 2004-03-24 
Utskriven från PressText 2005-11-11 
Skriven av Anders Fallenius och Lena Lindehag  

Minst tio, elva år i ett hårdbevakat fängelse - kanske ännu längre.  

Anna Lindhs mördare Mijailo Mijailovic, 25, är en medelålders man när han blir fri.   

Tv i cellen, gratis gym, bättre mat än på pensionärshemmen väntar - och framför allt:   

MijailoMijailovic kan betraktas som en hjälte i fängelset om han sköter sina kort.   

- Jag tror att han kommer att få ett mycket uppburet liv, säger professor Leif GW Persson 
till Expressen.   

Mijailo Mijailovic har fått sin dom. Eftersom han inte ansågs vara tillräckligt psykiskt 
störd när han "synnerligen rationellt och kallsinnigt" mördade Anna Lindh och att han 
hade god tid på sig att ångra sig den där dagen på NK, dömdes han till livstids fängelse.   

Det innebär oftast 12-17 år bakom lås och bom.   

Första anhalten blir Kumlafängelset. Där ska det göras en så kallad risk- och 
behovsbedömning, vilket betyder att kriminalvården vill ha svar på två frågor:   

Är han farlig - i så fall hur farlig?   

Behöver han psykisk vård i fängelset?   

Kumla, Hall eller Tidaholm  

Sannolikt hamnar Mijailovijc på Kumla, Hall eller Tidaholmsanstalten. Men det kan 
också i ett annat fängelse om han behöver mycket psykiatrisk vård.   

- Vi har fängelser med stödavdelningar och särskilda psykiatriska avdelningar, säger 
Christer Isaksson, säkerhetschef på kriminalvårdsstyrelsen.   

Mijailo Mijailovic kan skatta sig lycklig att han inte blev förklarad alltför psykiskt sjuk. 
Efter den rättspsykiatriska undersökningen sa han:   

- Jag är nöjd med beslutet och utlåtandet. Jag är till och med mycket nöjd.   

En källa säger:  



 

II

 
- Men det handlar väl någonstans om att han inte dömts ut som ett psykfall. I kriminella 
kretsar är det en skam att bli stämplad som psykiskt sjuk.   

Mijailovijc kan få en uppburen ställning i fängelset - om han klarar av livet innanför 
murarna.   

Althin ett plus   

Han har mördat en utrikesminister och han har sagt till en läkare att han mördat en annan 
människa innan han gav sig på Anna Lindh.   

- Dessutom kan han ha vissa indirekta fördelar av att ha haft Althin som advokat. Flera 
tunga kriminella har ju försvarats av honom, säger en poliskälla.   

Professor Leif GW Persson är säker:   

- Jag tror att Mijailovijc kommer att få ett mycket uppburet liv. Det är beklagligtvis så att 
sådana där figurer får automatiskt hög status på anstalterna. Många av hans landsmän 
sitter dessutom där. Han kommer nog inte att ha några problem med att finna sig väl till 
rätta.   

- Dessutom får han tre mål vällagad mat om dagen, som i kvalitet vida överträffar den 
som serveras på sjukhus, pensionärshem, skolor och dagis.    


