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Abstract
From reporting to sensationial
What has happened to the journalistic approach in the Swedish tabloid Aftonbladet during 20
years? That is illustrated in this essay by a comparison and analysis of the first three weeks of
published articles concerning the murders of Olof Palme and Anna Lindh after their deaths re-
spectively. The media market in Sweden had changed, with more actors and new distribution
channels to the general public, which meant that Aftonbladet had to face a greater competition to
keep their position on the market. We saw that this increase in competition resulted in various
changes in the journalism in Aftonbladet, e.g. changing from a reporting approach to a sensatio-
nal, which can be partly explained by the demands of the readers. One part of professionalization,
the critical approach, had been abandoned to the benefit of profit-making. This essay also con-
cerns what has affected the journalistic change; we have seen a connection between readers, soci-
ety and Aftonbladet.
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Sammanfattning
Syftet med uppsatsen är att se hur Aftonbladets rapportering om Olof Palme och Anna Lindh
mordet skiljer sig åt. För att uppnå syftet är uppsatsens frågeställningar:
Hur skriver Aftonbladet om mördarna 1986 respektive 2003?
Hur beskrivs morden 1986 och 2003?
Hur ser Aftonbladets nyhetsvärdering ut 1986 respektive 2003?
Hur är dramaturgin uppbyggd 1986 respektive 2003?
Hur skriver Aftonbladet om de misstänkta personerna 1986 respektive 2003?
Hur skriver Aftonbladet om de anhöriga 1986 respektive 2003?
Hur skriver Aftonbladet om polisarbetet 1986 respektive 2003?
Hur förklarar Aftonbladet att mordet kunde ske 1986 respektive 2003?
Hur förklarar Aftonbladet sin rapportering 1986 respektive 2003?
Hur skriver Aftonbladet om Olof Palme och Anna Lindh?

Vi exemplifierade Aftonbladets journalistik genom en kvalitativ studie med textanalyser på artik-
lar om mordet på Olof Palme och Anna Lindh. Vi antog att det skulle vara en skillnad i rapporte-
ringen eftersom medierna genomgått stora förändringar under de år som skiljde morden åt. Vi
valde två lika händelser för att lättare kunna urskilja förändringar och likheter.

En fallstudie låg till grund för uppsatsen eftersom en sådan studie anses vara lämplig när forskaren
vill förklara, förstå eller beskriva stora företeelser som inte är enkla att undersöka med en annan
metodik. Vi gjorde en kvalitativ textanalys på de artiklar som var publicerade under de tre första
veckorna efter morden. Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare
kunskap än den fragmentiserad kunskap som ofta fås vid kvantitativa undersökningar. Vi sam-
manfattade artiklarna och lät citat exemplifiera de olika temana som återkom i texterna. Genom
att jämföra texterna kunde vi se förändringarna inom Aftonbladets journalistik. På grund av tids-
skäl gick det inte att göra en textanalys på den totala mängden artiklar som skrevs under de två
dåden. Men rapporteringen hann gå igenom flera skeenden på tre veckor som kunde ge en bild av
helheten. Avgränsningen var att analysera nyhetsartiklar och till vis del löpsedlar eftersom det är
nyhetsjournalistikens förändring vi ville analysera.

Den största skillnaden i rapporteringen 1986 och 2003 var att sensationsjournalistiken var mer
utbredd 2003. Efter Anna Lindh mordet fick Aftonbladets läsare detaljerade uppgifter om de
olika misstänkta mördarna. 1986 var journalistiken mer restriktiv och av refererande karaktär.
Slutsatsen blev att kvällspressen ständigt har ett vinstkrav på sin rapportering, det kravet kommer
från den förändrade mediemarknaden. Allt fler aktörer agerar på marknaden och det leder till att
publiken har fått flera valmöjligheter. Publiken tycks efterfråga mer sex, skvaller och brott i
kvällspressen, det speglade Aftonbladets innehåll då de drevs av ett vinstintresse. Eftersom kvälls-
tidningarna måste sälja lösnummer varje dag präglar det deras sätt att skildra verkligheten. Medi-
erna är tvingade att fokusera på sin framställning, de hotas ständigt av att konsumenten ska välja
ett annat medium. Det leder till att kvällspressen i många fall prioriterar det märkliga och ovanli-
ga framför det vardagliga. Det kunde vi se i vår undersökning genom att Aftonbladet 2003 prio-
riterade privata och avslöjande detaljer ur de misstänkta mördares liv.

En annan skillnad mellan 1986 och 2003 års rapportering var hur Aftonbladet använde sig av
dramaturgi. Materialet från 2003 var mer tillspetsat och journalisterna gjorde djärva beskrivning-
ar. 2003 använde sig journalisterna av olika vittnen och personer som gav en verklighetskänsla i



Johanna Nilsson och Therese Nilsson
Från referat till sensation

4

texterna, detta användes också 1986 men inte i lika stor utsträckning som 2003. Det berodde dels
på det ökade vinstkravet och dels på hur journalisterna använde olika källor. I undersökningen
har vi kunnat se att professionaliseringen av yrket har påverkat journalistiken i Aftonbladet. Fram
till 1960-talets mitt hade den speglande och rapporterande journalistiken präglat medierna. Det
kom successivt att ersättas eller kompletteras av en granskande och kritisk yrkesattityd. Den här
utvecklingen gick att se i vårt material från 1986. Journalistiken var på väg att professionaliseras,
journalisterna var till en viss del kritiska till uppgifterna från till exempel vittnesmålen. 2003 var
journalisterna däremot inte refererande, de var kritiska till bland annat psykvården. Men de hade
förlorat sitt kritiska förhållande till källor, 2003 var det vanligast med någon form av anonym
källa. För att uppnå en fullgod professionalisering krävs ett kritiskt förhållningssätt till källorna.
Förhållningssättet till källorna har påverkats av Aftonbladets vinstkrav.

Det finns skillnader i det etiska förhållningssättet 1986 respektive 2003. Vinstintresset har kom-
mit att motverka den etiska diskussionen i Aftonbladet. Tidningen tjänade ekonomiskt på detal-
jerade texter, de fick ingen vinst genom att hålla sig inom de etiska ramarna.

Vi konstaterade att de rådande tankarna och normerna i samhället påverkade journalistiken. Av
det drog vi slutsatsen att det inte bara är mediemarknaden som påverkade journalistiken utan att
även samhället påverkade. Men det kan vara så att mediemarknaden påverkade samhället och
läsarna som i sin tur påverkade journalistiken. Det finns ett beroendeförhållande mellan samhäl-
let, publiken och medierna.
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1 Inledning
”Där, vid hörnet Sveavägen, Tunnelgatan, dök den oväntade okände mannen upp. Den man
som sköt två skott, den man som mördade Olof Palme. Bara sju timmar efter det att han på
sitt tjänsterum hade sagt, - 1986 är de stora möjligheternas år för freden.”

(De sista timmarna i Olof Palmes liv)

”På golvet låg utrikesministern, vit i ansiktet, med uppspärrade ögon och blödande sår i ma-
gen. Bredvid satt väninnan på huk och klappade försiktigt hennes panna. Så slutade deras
shoppingrunda. Så slutade Anna Lindhs liv”

(Hon ville köpa en jacka – Anna Lindhs väninna
berättar om minuterna före överfallet på NK)

Ovanstående citat är från de två största polisutredningarna i Sverige, tillika två av de största me-

diehändelserna. Nästan 20 år skiljer mellan citaten, vad har hänt med journalistiken under den

tiden?

På bara 50 år har mediemarknaden förändrats radikalt. I slutet av 1990-talet vidgades medie-

marknaden och pressen ställdes inför nya villkor som framförallt handlade om läsarnas möjlighe-

ter att ta del av medier. Nya datorbaserade medier, som internet, började konkurrera om läsarna

(Bergström, Wadbring & Weibull, 2005:49). De förändringar som inträffat i mediestrukturen

och på mediemarknaden under senare decennier har gett upphov till ett allt mer kommersiellt

medieinnehåll. Medier ska i första hand vara lönsamma och i andra hand informativa. Även ny-

hetsförmedlingen inriktas i högre grad mot nyheter som är billiga att producera samtidigt som de

ska locka en så stor publik som möjligt (Hvitfeldt & Nyberg, 2005:23).

Hur kan den här förändringen ha påverkat journalistiken? Yrket är långt ifrån detsamma som

femtio år sedan (Engblom, 2001:259). Tyngdpunkten i yrkesrollen började förskjutas från den

enskilda medarbetaren till det journalistiska kollektivet, journalistyrket började professionaliseras.

(Engblom, 2001:264). Kan professionaliseringen ha påverkat journalistiken i Aftonbladet? En

förändrad yrkesroll borde i sin tur ge en förändrad journalistik.

Nyhetsutbudet visar idag en trend mot nyheter med en annan inriktning än information om vik-

tiga frågor. Journalistiska nyhetsvärderingar som vikt och relevans sätts åt sidan för nyheter som

är sensationella och dramatiska som väcker stor uppmärksamhet (Ghersetti, 2001:310). Den på-

gående medieutvecklingen sker i ett snabbt tempo. Inslag och texter ska produceras i ett högt

tempo av allt färre anställda. Hur blir journalistiken påverkad av den här utvecklingen, om medi-

er ens blir påverkade.
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Mordet på Anna Lindh och Olof Palme är två extraordinära händelser där det krävs mycket av

journalisterna. De har en stor press på sig att snabbt få fram de allra senaste uppgifterna, det är

under press som det går att urskilja journalistikens komponenter och därmed möjliggöra en jäm-

förelse mellan två år. Vid omfattande och betydelsefulla händelser är det än viktigare att mediesy-

stemet fungerar, enligt statistik säljs det fler kvällstidningar vid sådana tillfällen (Ekholm,

070403). Ovanstående resonemang leder fram till syftet med den här uppsatsen.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är att se hur Aftonbladets rapportering om Olof Palme och Anna Lindh

mordet skiljer sig åt.

För att uppnå syftet är uppsatsens frågeställningar:
Hur skriver Aftonbladet om mördarna 1986 respektive 2003?

Hur beskrivs morden 1986 och 2003?

Hur ser Aftonbladets nyhetsvärdering ut 1986 respektive 2003?

Hur är dramaturgin uppbyggd 1986 respektive 2003?

Hur  skriver Aftonbladet om de misstänkta personerna 1986 respektive 2003?

Hur skriver Aftonbladet om de anhöriga 1986 respektive 2003?

Hur skriver Aftonbladet om polisarbetet 1986 respektive 2003?

Hur förklarar Aftonbladet att mordet kunde ske 1986 respektive 2003?

Hur förklarar Aftonbladet sin rapportering 1986 respektive 2003?

Hur skriver Aftonbladet om Olof Palme och Anna Lindh?

För att svara på frågeställningarna kommer Aftonbladets journalistik exemplifieras genom text-

analyser på artiklarna om mordet på Olof Palme och Anna Lindh. Artiklarna ligger till grund för

den jämförande analysen av tidningens journalistik. Vi antar att det kommer vara en skillnad i

rapporteringen eftersom medierna genomgått stora förändringar under de år som skiljer mellan

morden och mediernas förändringar bör ha påverkat journalistiken.
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1.2 Avgränsningar
En kvällstidnings utgivningstider gör att de kan vara först med stora nyheter. Det här ställer stora

krav på att journalisterna snabbt kan leverera artiklar för att kunna ge sina läsare de allra senaste

nyheterna.

Det är ett medvetet val att det är två lika händelser som ligger till grund för analysen, det blir lät-

tare att kunna urskilja förändringar och likheter. Sex slumpmässigt valda veckor kunde ha resulte-

rat i en ovanlig händelse och en vardagshändelse, då hade det inte gått att göra en rättvis jämförel-

se. På grund av tidsskäl går det inte att göra en textanalys på den totala mängden artiklar som

skrevs under de två dåden, tre veckor ger ändå en bra grund till analysen. Rapporteringen hinner

gå igenom flera skeenden som kan ge en bild av helheten.

Vi avser att analysera nyhetsartiklar och till en viss del löpsedlar. Debatt, nöje, kultur, sport, leda-

re och andra personligt skrivna texter utelämnas i den här uppsatsen. Detta för att det är nyhets-

journalistikens förändring som avses att analysera. Det är texterna som har funnits under mord-

vinjetterna som har analyserats, fanns artiklarna om morden på andra sidor i tidningen har de

analyserats ifall de har berört utredningarna samt varit en nyhetsartikel. Minnesbilagorna är inte

analyserade i den här uppsatsen, då vi anser att bilagan inte tillhör ordinarie nyhetsplats. Afton-

bladet 1986 publicerade med jämna mellanrum texter skrivna av nära vänner till Olof Palme, de

publicerades under vinjetten ”Till minne av Olof Palme”. De här texterna används inte vidare i

analysen då de är skrivna av privatpersoner och inte av journalister.

Många av artiklarna under ”Olof Palme vinjetten” handlar om Ingvar Carlsson som blir den nye

statsministern och hur regeringens arbete fortsätter. De artiklarna är med i analysen. Så småning-

om tillkommer det ytterligare en vinjett som behandlar Ingvar Carlssons nya regering och flera

sidor ägnas åt det varje dag. De artiklarna är inte med i analysen eftersom uppsatsen begränsar sig

till artiklarna som publicerades under ”Olof Palme vinjetten”. Artiklarna som publicerar i de olika

minnesbilagorna båda 1986 och 2003 är inte heller med i analysen. Detta för att den inte tillhör

ordinarie nyhetsplats, minnesbilagorna var i stort sett en sammanställning av alla artiklar som

tidningen hade publicerat.

Den här uppsatsen avser inte att lägga fokus på en analys av bilderna. Även om bilder och bild-

texter är journalistiska måste det vara avgränsning som är rimlig inom tiden för uppsatsen. Vi

kommer att nämna bilder som är extraordinära och om det i sin tur har något sammanhang med
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texterna. En bildanalys skulle vara intressant för en annan uppsats med liknande frågeställning.

Fokus ligger på nyhetstexterna och därför har även rubrikerna tagits med i analysen.

1.3 Metod
Vi avser att göra en fallstudie. Fallstudier anses vara lämpliga när forskaren vill förklara, förstå

eller beskriva stora företeelser (Backman, 1998:49). Uppsatsens analys vilar på en kvalitativ un-

dersökning där det görs en tematisk analys av de artiklar som är publicerade under de tre första

veckorna efter morden. Genom att jämföra texterna går det att urskilja förändringarna inom Af-

tonbladets journalistik.

Syftet med kvalitativa undersökningar är att få en djupare kunskap än den fragmentiserade kun-

skap som ofta fås vid kvantitativa undersökningar (Davidsson & Patel, 2003:102). Kännetecken

för en kvalitativ metod är att författaren har rikligt med information om ett område. Forskaren

använder sig av observationer, till exempel en intervjumall utan fasta frågor. Ett annat typiskt

kännetecken är att forskaren är intresserad av sammanhang och strukturer (Holme & Solvang,

1991: 78). Kvalitativa metoder har sin styrka i att de visar en djupare förståelse för helheten, en

sådan helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för olika sammanhang (Holme & Solvang, 1991:

79).

I kvalitativa studier är ambitionen att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörder. Fors-

karen vill beskriva uppfattningar om någonting. Begreppet validitet (giltigheten) i en kvalitativ

studie gäller hela forskningsprocessen. I en kvalitativ studie ses reliabiliteten (pålitligheten) mot

bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället (Davidsson & Patel,

2003:102). Validiteten i en kvalitativ studie är inte enbart helt relaterad till själva datainsamling-

en, istället strävar forskaren efter god validitet i forskningsprocessens samtliga delar (Davidsson &

Patel, 2003:103). Inom forskningen är det vanligt att författaren utformar och tillämpar egna

varianter och tolkningar av kvalitativ metod. Därför är det svårt att sätta upp exakta regler för hur

en kvalitativ undersökning ser ut (Davidsson & Patel, 2003:118). Slutprodukten av en kvalitativ

bearbetning är ofta en text där citat varvas med egna kommentarer och tolkningar (Davidsson &

Patel, 2003:120). En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha inre logik där olika delar kan

relateras till en helhet. De tolkningar som forskaren gör, bör presenteras så att läsaren kan bilda

sig en egen uppfattning av trovärdigheten (Davidsson & Patel, 2003:105).
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Eftersom det inte finns en bestämd metod för hur en kvalitativ bearbetning ska genomföras,

måste läsaren kunna följa hur forskaren har genomfört undersökningen (Davidsson & Patel,

2003:120). Det innebär att forskare noga beskriver forskningsprocessen så att läsarna kan bilda sig

en egen uppfattning om alla de val som forskaren har gjort. Det gäller allt om hur forskningspro-

blemet har uppkommit, forskarens förförståelse, hur information samlats in och sammanställts.

En redovisning av detta kan stärka giltigheten i en kvalitativ undersökning (Davidsson & Patel,

2003:106).

Många kvalitativa studier innebär att skriva ut intervjuer, eller som i denna uppsats att samman-

fatta vad artiklarna handlar om. I en sådan process sker en mer eller mindre medveten påverkan

av analysunderlaget. Vid till exempel transkribering av en intervju försvinner ofta gester, mimik,

betoningar och liknande. Därför är det viktigt för validiteten att forskaren är medveten om och

reflekterar över de val som görs i hanteringen av informationen och hur det kan påverka analysen

(Davidsson & Patel, 2003:105). Innan en undersökning genomförs har forskaren ofta en upp-

fattning om vilket resultat han eller hon vill uppnå, vilket kan påverka slutresultatet. Därför krävs

förförståelse för att bättre förstå hur forskaren kan påverka den slutliga produkten (Backman,

1998: 35).

En kvalitativ analys kan genomföras på olika sätt. Forskaren kan ta sin utgångspunkt i den samla-

de informationen och sedan välja ut centrala teman som man vill belysa eller också kan forskaren

utgå från vissa enskilda utsagor och utifrån detta bygga upp en totalförståelse av materialet (Hol-

me & Solvang, 1991: 146). I den här uppsatsen tas utgångspunkten i helheten och därefter väljs

teman ut. Enligt Holme och Solvang ska temana dokumentera de uppfattningar vi ger uttryck

för. Citat från det insamlade materialet i den här uppsatsen ska vara ett hjälpmedel i vår fram-

ställning.

1.4 Tillvägagångssätt
Vi har använt oss av mikrofilm för att få tillgång till Aftonbladets texter. Internetarkiv, såsom

Presstext och Mediearkivet, känns osäkra att använda då det finns en risk att inte alla artiklar

finns publicerade där. Dessutom ger det en bättre helhetskänsla av att se artiklarna tillsammans

med bilder och rubriker i en papperstidning. Artiklarnas innehåll har sammanfattats, vad de har

för rubrik, vem som har skrivit den och på vilken sida den är publicerad. I nästa fas noterades

teman som återkom i fler än tre artiklar, vi tog ut citat som kunde exemplifiera dessa teman. De
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valda temana exemplifierade journalistiken allra bäst under den tidsperioden. En jämförelse mel-

lan temana från  1986 och 2003 resulterade i vilka skillnader och likheter det fanns i journalisti-

ken. Därefter kunde slutsatserna dras med hjälpt av tidigare forskning.

En annan forskare skulle ha kunnat urskilja andra teman. Det beror på att alla har sin uppfattning

om vad som krävs för att det ska bli nedskrivet som ett tema. I analysen togs sedan de mest ka-

rakteristiska temana från respektive rapportering med. Eftersom vi var två stycken som såg samma

teman i artiklarna anser vi att det är ett säkert tillvägagångssätt för frågeställningen.

1.5 Förförståelse
Som nämndes under 1.4 Tillvägagångssätt har alla sin uppfattning om vad som ska klassificeras

som teman och förförståelsen har påverkat vår klassificering. Vår uppfattning av vad kvällstid-

ningar innehåller är att det är lättsamma artiklar och väldigt nöjesinspirerade men ändå välskrivna

reportage. Det här kan ha påverkat resultatet i uppsatsen eftersom vår förförståelse kan ha påver-

kat vår tolkning av vad artiklarna innehåller och vilket budskapet är med dem. Men eftersom vi

har varit medvetna om denna förförståelse anses vi att risken att resultat och analys ska ha blivit

påverkade har minimerats. Ett väl redovisat tillvägagångssätt ökar reliabiliteten i studien.
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2 Teori och tidigare forskning
2.1 Om kommunikation och spegelbilder
Kommunikation är en samarbetshandling som bland annat förutsätter ett ”språk”. Språk är ett

system av tecken med överenskomna betydelser och av regler för hur tecken organiseras för att

uttrycka olika saker. Det finns en rad oskrivna regler för hur meddelande eller texter ska se ut i

olika sammanhang för att vi ska kunna känna igen och läsa dem på rätt sätt (Nerman, 1981:19).

Vad en journalist skriver bestäms av hans eller hennes föreställningar om världen som journalisten

delar med sin publik. I ett massmedium är dessa föreställningar bestämda av vad det är för medi-

um och vilka föreställningar den har om världen (Nerman, 1981:21). Hur den färdiga produkten

kommer att se ut avgörs redan när journalisten får i uppdrag att skriva en viss artikel och i vilket

medium den ska publiceras (Nerman, 1981: 28).

En vanlig bild av medier är att de ska spegla världen och ge läsaren en korrekt bild av det som har

hänt. Med spegelbilden innebär det att journalisten ska rapportera så korrekt och objektivt som

möjligt. Journalisten får inte ha egna åsikter och använda värdeladdade ord. Spegelbildsteorin

uppmärksammar inte att medierna är aktiva när de väljer vilka nyheter de ska publicera (Nerman,

1981:32).

Tanken är att media ska nå ut till så många som möjligt i samhället, men den potentiella publi-

ken ses som en samling anonyma konsumenter. Och därmed blir förhållandet mellan medier och

konsumenterna därefter. Förhållandet är oundvikligen ett envägsförhållande, ensidigt och oper-

sonlig. Det är en social och psyklogisk distans mellan sändaren och mottagaren. Förhållandet är

ofta beräknande och manipulativt ifrån sändarens sida (McQuail, 2005:55).

Runt 1900 skrev den franska sociologen Gabriel Tarde:

”technological developments made newspapers possible, newspapers promote the formation
of broader publics, and they, by broadening the loyalties of their members, create an exten-
sive network of overlapping and shifting groupings”.

Idag är de olika influenserna så sammanflätade att inget massamhälle eller modernt samhället är

möjligt utan varandra och de har även ett beroendeförhållande (McQuail:80).  Ömsesidigt bero-

ende antyder att media och samhälle kontinuerligt påverkar varandra. Media reagerar på kravet

från samhället på information och underhållning och medverkar till att förändra det sociala och

kulturella klimatet, vilket ger en ny efterfrågan efter kommunikation (McQuail, 2005:86). Målet
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med medier är ibland definierat i kulturella, professionella eller politiska termer men oftast är

målet att göra ekonomisk förtjänst. Medias syn på vad som är av allmänintresse sammanfaller ofta

med vad som intresserar allmänheten (McQuail, 2005:96).

2.2 Offentlighetsprincipen och de etiska reglerna
I Sverige finns offentlighetsprincipen som ger alla människor rätt att ta del av de dokument som

finns hos statliga och kommunala myndigheter, det gäller både dokument som har skrivits där

eller skickats in dit. I Sverige har det ansets vara viktigt att människor och massmedier har insyn i

vad som händer i staten och kommunerna. Många andra länder tycker att svenska myndigheter är

alldeles för öppna och att offentlighetsprincipen skadar mer än vad den hjälper. I EU har Sverige

arbetat för en ökad öppenhet (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=891348,  070501).

Offentligheten i Sverige har förändrats, i början av 1990-talet var det till exempel känsligt att

fotografera landets militärbyggnader. Drygt ett decennium senare behöver journalisten varken

befinna sig i Stockholm eller ha tillstånd från försvarsmakten för att ta bilder på militärbyggnader.

Istället räcker det med att ladda ner till exempel gratisprogrammet Google earth från internet.

Det som tidigare var förbehållet vissa underrättelseavdelningar är nu en fri tillgång

(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=512294, 070501)

De etiska reglerna finns för att skydda enskilda mot obefogat lidande genom publicering. Etiken

tar sig inte i första hand   uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning inför

publicitetsreglerna. I publicitetsreglerna går det att läsa:

• Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständighe-
terna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att
skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

• Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet
om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

• Framhäv inte berörda personers etiska ursprung, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet,
religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är
missaktande.

• Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig
om fällande dom inte föreligger. Den slutgiltiga utgången av en skildrad rättssak bör re-
dovisas (Pressens samarbetsnämnd, 2007:8).

2.3 En förändrad mediemarknad
I slutet av 1990-talet vidgades mediemarknaden och pressen ställdes inför nya villkor som fram-

förallt handlade om läsarnas möjligheter att ta del av medier. Publiken gavs flera valmöjligheter

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=891348
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=512294
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eftersom det fanns fler informations- och underhållningskanaler än tidigare (Bergström, Wad-

bring & Weibull, 2005:49). Sedan ett tiotal år tillbaka är mediemarknaden i Sverige fri och ett

helt nytt medium, internet, har tagit sig in på mediemarknaden (Johansson & Rabe, 1998:10).

Den gamla masspubliken är på väg bort och istället har det bildats små grupper som kan välja

utifrån sina egna intressen (Hvitfeldt & Nyberg, 2005:20).

De förändringar som inträffat i mediestrukturen och på mediemarknaden under senare decennier

har gett upphov till ett allt mer kommersiellt medieinnehåll. Innehållet ska i första hand vara lön-

samt och i andra hand informativt. En konsekvens av förändringarna är kraftigt ökad konkurrens

i kombination med likriktning av mediernas innehåll. Det har sammantaget lett till en ekonomisk

styrning av medieproduktionen. Även nyhetsförmedlingen inriktas i allt högre grad mot nyheter

som är billiga att producera samtidigt som de ska locka en stor publik (Hvitfeldt & Nyberg,

2005:23). Kommersialiseringen i medierna vidareutvecklas under rubriken 2.14 Kommersialise-

ringens påverkan på nyhetsmaterial.

2.3.1 Kvällspressens utveckling
Den svenska kvällspressen har sitt ursprung i en tidningsform som började växa fram på den eu-

ropeiska kontinenten under 1900-talets början. Dessa tidningar gick ofta under namnet tabloid-

press på grund av ett nytt mindre format. Valet av formatet innebar en anpassning för läsning på

bussen, spårvagnen eller tunnelbanan. Eftersom tidningen i Sverige kom ut på kvällstid har den

fått namnet kvällspress. Kvällspressen i Sverige skiljer sig från andra länders kvällspress eftersom

de innehåller ett relativt stort opinionsmaterial med kultursidor, kolumnister och politiska kom-

mentarer (Hadenius & Weibull, 2005:64).

Medan den abonnerande morgontidningen i stort sett säljer hela sin upplaga i början av året,

måste kvällstidningen sälja sin upplaga varje dag under några få timmar. Det färgar kvällstidning-

ens sätt att skildra verkligheten på. Morgontidningen kan vara allmänt redovisande medan kvälls-

tidningens val och presentation präglas av de tuffa försäljningsvillkoren (J Hultén, 1996:129). I

början av 1980-talet hade kvällspressen en ökande läsarskara men under 1990-talet tappade

kvällspressen som mest 38 procent av sina regelbundna läsare. Kring 1998 började kurvan åter-

igen att stiga (Bergström, Wadbring & Weibull, 2005:58). Branschkritiken som växte fram mot

kvällspressens typiska sensationsjournalistik blev början på det som idag är dagspressens publice-

ringsregler (Hadenius & Weibull, 2001:305). För Aftonbladet har dess mjukare journalistik och
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det ökade underhållningsinslag som introducerades på 1930-talet medfört en stigande upplaga.

Från början ingick inte sensationsjournalistiken i de svenska kvällstidningarna, den svenska

kvällspressen hade snarare funktionen som komplementjournalistik eftersom de flesta även läste

en morgontidning. Genom att vara ett komplement kan kvällspressen förutsätta att det allmänna

redan blivit redovisat i dagspressen och kan därför välja att belysa vissa områden (Hadenius &

Weibull, 2001:307).

2.3.2 Kvällspressen möter en ökad konkurrens
Kvällstidningarna konkurrerar med tv och dagstidningar, tv innehåller en stor del sensationsjour-

nalistik som tidigare var typiskt för kvällstidningarna. Kvällstidningarna möter konkurrensen på

främst tre sätt: för det första skär de ner bland personalen på redaktionerna, tanken är att journa-

listerna ska producera lika mycket fast de är färre. Det är en strategi för att redaktionerna ska

kunna spara pengar. För det andra ger redaktionerna ut specialbilagor i stort sett varje dag och för

det tredje ändrar kvällstidningarna sitt innehåll. Tidningarna innehåller mer sex, skandaler, brott

och det blir allt mer kändisjournalistik. Den svenska kvällspressen har europeiska förebilder i t ex.

Sun och Mirror. De personer som är kända från annan media blir exponerade i kvällspressen och

deras liv dramatiseras för att upplagorna ska öka. Kvällstidningarna driver i många fall kampanjer

och skapar opinioner som i sin tur skapar nyheter. På det här sättet blir det ett enklare innehåll

som kan produceras av ett färre antal journalister (Hvitfelt & Nygren, 2005:37).

Mediernas problem är inte främst ekonomin utan mottagarnas begränsade uppmärksamhet.

Kvällspressen försöker erövra mediekonsumenternas tid och stimulera deras vilja att fortsätta läsa.

Medierna är tvingade att fokusera på sin framställning, de hotas ständigt av att konsumenten väl-

jer ett annat medium. Kvällstidningarna har korta artiklar för att läsaren ska orka läsa hela tid-

ningen. Det leder till att kvällspressen i många fall prioriterar det märkliga och ovanliga framför

det vardagliga (Ljunggren & Bookwell, 2003:33). Steve Coz skriver i sin artikel, ”When Tabloids

Cross the Line”, om hur de amerikanska kvällstidningarna iscensätter nyheter för att locka till sig

läsare. Han menar att det är allmänhetens frågor som gör att kvällspressen skriver om kändisars

privatliv, det är det som publiken efterfrågar (Coz, 1997).

2.3.3 Professionalisering av journalistyrket
Fram till 1950-talets slut betraktades journalistyrket som ett kall med oreglerade, långa arbetstider

och låga löner. Men tyngdpunkten i yrkesrollen började förskjutas från den enskilda medarbeta-
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ren till det journalistiska kollektivet, journalistyrket började professionaliseras. Flera olika forska-

re, bland annat Furhoff och Engblom, betonar vikten av journalistutbildning i processen av en

professionell yrkesroll (Engblom, 2001:264). De samlade utbildningsinstanserna gör att rekryte-

ringen sker på ett annat sätt än vad det gjorde förr då en person kunde ta sig in i yrket på flera

olika sätt. (Engblom,  2001:265).  Ännu i början av 2000-talet fanns stora variationer i journalis-

ternas utbildning och bakgrund men generellt har en påtaglig höjning av utbildningsnivån skett.

Yrket kräver idag mer specialkunskaper, journalistyrket är långt ifrån detsamma som för femtio år

sedan (Engblom, 2001:259). Samtidigt som utbildningen och rekryteringen fick en fastare

struktur etablerades nya journalistiska förhållningssätt. Fram till 1960-talets mitt hade den speg-

lande och rapporterande journalistiken präglat alla medier. Journalisten använde sig till stor del av

nyhetstelegram, det kom successivt att ersättas eller kompletteras av en granskande och kritisk

yrkesattityd. Journalisten blev mer aktiv och självständigt granskande mot sina källor (Engblom,

2001:269).

Professionaliseringen utvecklades tidigare i radio och TV än i dagspressen, förmodligen berodde

det på att etermedierna inte hade lika tydliga styrsystem som tidningarna där partipresstraditionen

fortfarande var stark. Att telegramjournalistiken tonades ner till förmån för en mer aktiv journa-

listik innebar att den mediala dagordningen försköts från de traditionella källorna till medierna.

Journalisterna gjorde anspråk på att själva bestämma vilka frågor som skulle tas upp och hur de

skulle behandlas, myndigheter, näringsliv och politiker blev därmed mer granskade av medier.

Kärnan i den granskande journalistiken var att den skulle ske i medborgarnas tjänst. En av de

främsta uppgifterna var att belysa missförhållanden, avslöja maktmissbruk och undersöka sam-

hällets baksidor. Parallellt med det nya idealet levde dock den traditionella refererande och rap-

porterande journalistiken kvar (Engblom, 2001:268).

De positiva effekterna av professionaliseringen är att journalisterna strävar efter objektivitet, integ-

ritet och självständig granskning. En annan viktig faktor är att journalisterna är bättre utbildade

idag, det gör att de lättare kan förstå ett komplext samhälle (Engblom, 2001:269). Men det finns

också kritiska röster. Det som ligger bakom professionaliseringen har lett till en homogenisering

av nyhetsvärderingen. Flera innehållsanalyser under senare decennier visar på stora likheter i ny-

hetsbedömningarna mellan tidningarna och etermedierna. En markant ökning av underhåll-

ningsmaterialet, sportsidorna och bildmaterialet kan märkas i alla slags tidningar. Medierna blir

alltmer lika varandra, de redigeras och tillverkas efter samma mall. I bästa fall kan detta leda till
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kvalitetshöjning men det kan också resultera i enfald och likriktning (Engblom, 2001:270). Ny-

hetsutbudet visar idag en trend mot nyheter med en annan inriktning än information om viktiga

frågor. Journalistiska värderingar som vikt och relevans sätts åt sidan för nyheter som är sensatio-

nella och dramatiska och som väcker stor uppmärksamhet, dessutom anpassas de till kortare läs-

tid. I detta medieinnehåll blir personcentreringen alltmer påtaglig (Engblom, 2001:310).

2.4 Mediers arbete med nyheter
Alla nyhetsmedier har sin egen definition av vad som är en nyhet. Generellt får en nyhet som

innehåller till exempel, politik, brott, olyckor, elitpersoner, sensation, stor plats i medier (Hvitfelt,

2003:20). En intressant frågeställning är om nyhetspubliken faktiskt önskar nyheter som är så

sakliga som möjliga. Om en tidningsläsares motiv för konsumtion av nyhetsmaterial är en stunds

förströelse kan han eller hon vilja ha nyheter som är spännande, att en nyhet beskrivs på ett kor-

rekt sätt har då mindre betydelse för läsaren. Det handlar om vilka förväntningar läsaren har på

vad som ska vara en nyhet (Hvitfelt, 2003:19). Vissa saker blir stora nyheter och andra små bero-

ende på hur det passar mediernas sätt att arbeta. Det leder också till drevjournalistik (Engblom,

2001:270).

I undersökningen har det noterats på vilken sida en artikel är publicerad och var på sidan den är

publicerad, därför att sidnummer speglar nyhetsvärdet för artikeln.  Detta för att kunna se om det

är någon skillnad i nyhetsvärderingen 1986 jämfört med 2003. Sidnummer till samtliga artiklar

återfinns i referenslistan.

2.4.1 Schablonbilder
Den enskilda människan skapar bilder när han eller hon skriver och talar, det är precis också vad

medierna gör. Skillnaden är att medierna gör det under bestämda villkor (Nerman, 1981:33).

Medier arbetar med schablonbilder, de bygger på och uttrycker varje gång lika och förenklade

föreställningar om världen. Schabloniseringen kan ses som en följd av att det just är en fråga om

massproduktion och masskommunikation. Mediernas schablonbilder gör det lättare för läsaren att

känna igen sig. Läsaren känner igen en schablonroll, vänjer sig vid den och accepterar det läsar-

beteende som mediet erbjuder (Nerman, 1981:38).

Att erbjuda sådan läsning som många tar till sig, och därmed säljs bra, kan gå ut över texternas

verklighetsförankring. Läsarna tror att de ser på världen när de läser tidningen men egentligen ser

de på en konstruerad värld. Det blir problematiskt när det som publiken läser inte stämmer över-
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ens med vad som faktiskt har hänt (Nerman, 1981:39). Mediernas grundläggande uppgift är att

berätta om verkligheten, inte att skapa läsning (Nerman, 1981:40).

2.4.2 Dramaturgi i medier
Medier anses idag vara så självklara att vi tar dem för givna i vår vardag. Vi upplever mycket av

verkligheten genom dem, vi ser med dem - men har svårare att se dem och hur de strukturerar

vårt sätt att förhålla oss till omvärlden (McLauhan, 1999:9). McLauhan anser att det som främst

kännetecknar dagens medier är deras förmåga att stuva om i de traditionella sätten att uppfatta

verkligheten. Medierna utgör olika språk, det vill säga att varje enskilt medium har specifika vill-

kor som möjliggör vissa framställningsformer (McLauhan, 1999:10).

Det är inte bara kvällspressen som använder sig av dramaturgi utan även andra mer så kallade

seriösa medier (Case, 1995:11). Nyhetsjournalistiken uppmuntrar delen framför helheten, hän-

delsen framför tolkningen och den rätar ut och förenklar sammanhanget. Journalisten kan aldrig

skriva om helheten eftersom det inte säljer, nyhetsjournalistiken ser tillvaron som en serie mo-

ment som journalisten kan dramatisera till spännande läsning (Nerman, 1981:42). Artiklar kan

vara mer eller mindre dramatiska, ett sätt att skapa dramatik är att få artikeln att stå för sig själv.

När kvällspressen skapar läsarmaterial av nyheterna vinklar de artikeln på en person och gör där-

med artikeln mer personlig (Nerman, 1981:31).

De dramaturgiska greppen syftar till att fånga publikens uppmärksamhet och till att beröra och

underhålla. Dramaturgi lyfts fram och begrepp som saklighet och relevans tonas ner. Medierna

använder sig av olika tekniker för att få ett material som publiken fastnar för, materialet ska vara

medieanpassat (Hvitfelt & Nygren, 2005:230). I kvällspressen skriver journalisterna i regel korta-

re än i morgontidningarna. Kvällspressen förenklar, lyfter fram och trappar upp sina berättelser

(Nerman, 1981:50). Genom att låta personer tala förenklas historien samtidigt som den gestaltas,

händelsen blir konkretare för läsaren. Det gäller att skapa spänning men också att hålla liv i läs-

ningen. Resultatet blir att världen blir betraktad som ett spännande drama som är skapat av me-

diet (Nerman, 1981:51). Enligt medieforskarna Nord och Strömbäck finns det en fara med att

sensationsjournalistiken breder ut sig, journalistiken är på väg bort från en informerande diskurs

mot en underhållande och mer dramatiserad diskurs (Nord & Strömbäck, 2004:242). Medierna

saluförs under andra rubriker än underhållning och publiken fortsätter att tro att medierna speg-

lar verkligheten (Johansson & Rabe, 1998:24).
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2.4.3 Kommersialiseringens påverkan på nyhetsmaterialet
Medieorganisationer har blivit allt mer som andra företag, kravet är att mediet ska attrahera en

sådan stor publik som möjligt. Professorerna Ekström och Nohrstedt drar slutsatsen att det är

kommersialiseringen och den ökade konkurrensen som har omformat de journalistiska idealen.

Men det går inte att dra slutsatsen att kommersialiseringen och den ökade konkurrensen automa-

tiskt leder till sämre journalistik. Konkurrensen kan sätta press på att producera så bra journalistik

som möjligt, bättre nyheter av högre kvalité och att tillfredställa konsumenternas krav (Ekström

& Nohrstedt, 1996:48).

Nyhetsmaterialet påverkas av det faktum att kommersiella tidningar måste sälja prenumerationer,

lösnummer och annonsplatser. Nyheterna ska vara attraktiva och billiga och på grund av det kra-

vet begränsas möjligheterna till genomarbetning, källkontroll och undersökande journalistik. De

ekonomiska faktorernas påverkan varierar mellan olika medier med avseende på företagets storlek,

marknadsläge och publikens sammansättning (Hvitfelt 2003:13). I förlängningen av den här ut-

vecklingen kommer informationsflödet att bli ännu mer individualiserat. Allt fler medier närmar

sig kvällstidningarnas sätt att arbeta medan kvällstidningarna allt mer liknar de typiska skvaller-

tidningarna (Ljunggren & Bookwell, 2003:80).

I slutet av 90-talet är kändisjournalistiken mer utbredd än någonsin. Förändringarna i medie-

strukturen banade väg för denna typ av journalistik, marknadens avreglering och kommersialise-

ring ändrade villkoren för svenska medier och därmed även journalistiken. Sedan 1970-talet har

de stora internationella medieföretagen expanderat kraftigt och utvecklats till mediekonglomerat,

de är i sin tur knutna till de största investerarna. De största mediekonglomeraten både konkurre-

rar och samarbetar med varandra (Ghersetti, 2001:308). Journalistiken är en vara bland andra,

produktionsprocessen styrs av ekonomiskt tänkande. I den marknadsreglerade mediestrukturen är

mediernas egentliga vara inte det innehåll de producerar utan den publik de kan sälja till annon-

sörerna. Prenumerationer och lösnummerförsäljning utgör endast en mindre del av mediernas

totala inkomster. Det är annonsintäkterna som avgör utbud och utgivning (Ghersetti, 2001:309).

2.4.4 Källor påverkar innehållet
Källor kan vara muntliga, skriftliga eller fysiska, det finns skillnader med avseende på deras till-

gänglighet och tillförlitlighet. En liten del av informationen som journalisterna använder sig av

bygger på egna observationer. Det är vanligare med muntliga och skriftliga källor och de muntliga
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källorna är allra vanligast. Journalister väljer att fråga de personer som finns tillgängliga och som

kan ha väsentliga uppgifter. Samtidigt är det möjligt att dessa personer har begränsade kunskaper

om vad som har hänt (Hvitfelt, 2003:14). Journalisten måste utföra sitt arbete snabbt för att

komma med i nästa tidning och det snabba tempot leder till att det ibland inte finns tid till att

kontrollera källorna (Hvitfelt, 2003:15). Journalister har i dag inte samma tillgång till exklusiv

information, en privatperson kan själv finna information och sprida den på exempelvis internet.

Vårt kunskapssamhälle innebär att informationen är en råvara som i princip är gratis (Ljunggren

& Bookwell, 2003:76).

2.5 Brott i medier
Under det senaste decenniet har det förts en diskussion om relationen mellan medier och brotts-

lighet bland medieforskare. Det har skett mot bakgrund av det som ibland karakteriseras som det

postmoderna samhällets besatthet av brott, särskilt våldsbrott, både i form av underhållning, po-

pulärkultur och i form av nyhetsförmedling. Medier och brott utgör ett allt mer oskiljaktigt par

(Pollack, 2001:9). Inom medieforskningen har intresset för medier och brott i stor utsträckning

varit koncentrerat till representationen och effekterna av våld (Pollack, 2001:10). Brottsberättel-

sers popularitet har en lång historia som föregår massmediernas inträde i samhället. Synen på vad

som är ett brott och vem som är brottsling varierar över tid och förändras tillsammans med sam-

hället. Nyheter uppmärksammar det avvikande, det annorlunda och det exceptionell. Brottsligt

beteende uppfyller kraven på avvikelser och har därför genom journalistikens historia utgjort ett

av dess mer centrala stoff (Pollack, 2001:101). Brottslighet uppfyller kraven på mediedramaturgi

och passar nyhetsproduktionens villkor. Medierna kan ingripa i rättsmaskineriet och påverka

händelseutvecklingen. De är även centrala för politiker och andra aktörer som har intresse i frågor

som rör brott och straff. Brottslingen kan också erbjudas plats för att, liksom offentliga personer,

kommunicera med mediernas publik (Pollack 2001:13).

Intresset för våldsbrott i pressen var mycket stort under 1980- och 90-talen. Underhållningsvåldet

var också mycket utbrett under 90-talet. Medieforskaren Fairclough beskriver anpassning hos

medierna som en allmän samhällsförändring i riktning mot större kommersialisering (Pollack,

2001:129). Kriminaljournalistiken har länge varit en stor del av kvällspressens journalistik, det

finns en brottsrapportering i nästan alla medier och det är inte bara rapportering utan även spe-

kulationer. Det finns en oro över att mediernas rapportering kan påverka en rättvis rättegång

(Pollack, 2001:125). Brott är en säljande produkt som tycks ha betydelse för kvällspressens lös-
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nummerförsäljning. Organisatoriska och professionella rutiner sätter villkor för journalistens ar-

bete och formar nyheterna. Vid seklets början producerade journalisten rättegångsreferat, det har

utvecklats till den professionelle kriminalreportern (Pollack, 2001:100). Att brott utgör ett tack-

samt material för journalistiken kan i viss utsträckning förklaras av rättväsendets funktion. Upp-

täckten och rapporteringen av brott är endast början på den process som sedan kommer att pågå

under en längre tid, något som gör att samma historia kan återanvändas och byggas på under pro-

cessens olika faser (Pollack, 2001:16).

2.5.1 Framställning av brott i medier
När journalister skriver om brott kartläggs händelseförloppet minut för minut. Det viktiga blir att

hålla liv i läsningen fram till vändpunkten, själva gripandet. Efter ett par dagar finns det risk att

tempot går ner ifall det inte händer något nytt i jakten på den misstänkte. I det läget är det vanligt

att medierna börjar göra egenfabricerade nyheter. Media beskriver brottslingarnas tidigare liv,

vänner och familj får berätta, ofta under dold identitet. Med tiden sker även en viss fördjupning,

medierna berättar mer ingående om brottslingarnas tidigare liv och eventuella brott. Även här

börjar medier med spekulationer hur långa straff de kan få. Till huvudartiklarna kan det även

komma sidoartiklar som en spin-off-effekt, dessa ger i sin tur upphov till ytterligare artiklar (Ols-

son, 1991:103).

Under 2003 uppmärksammades ett flertal våldsdåd i Sverige där människor miste livet eller ska-

dades svårt, dåden definierades av media som vansinnesdåd (Höijer & Rasmussen, 2005:5). Be-

greppet vansinnesdåd innebär att det inte finns någon relation mellan offret och förövaren och att

offret råkade befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. Ett vansinnesdåd kan även ha politiska mo-

tiv, det kan exemplifieras med terrordåd. Vid våldsdåd som inträffat i Sverige har gärningsmän-

nen blivit beskrivna som psykiskt sjuka. (Höijer & Rasmussen, 2005:5).

Många i samhället vittnar om att de kände sig överösta med information vid mordet på Anna

Lindh. En hel del av informationen var bara spekulationer vilket i sin tur ledde till en informa-

tions- och medietrötthet (Höijer & Rasmussen, 2005:28).

2.6 Offentliga personer i media
Media och offentliga personer har ett komplicerat förhållande. När media hjälpt personen att få

ett rykte, kommer media i sin tur att utnyttja deras kändisskap. Flera offentliga och kända perso-

ner vittnar om att det är påfrestande att läsa om sig själv och att behöva dementera rykten. Of-
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fentliga personer förväntas alltid vara tillgängliga för intervjuer för pressen och de måste hela tiden

prestera för att inte riskera att få negativ publicitet i media. Media fungerar på det här sättet för

att kunna sälja sina tidningar (Saltzman, 2003:65). Kändisjournalistik handlar om att komma

offentliga och kända personer in på livet. Ett nyckelord är intimitet, det vill säga berättelser om

sådant som rör den närmaste och personliga och familjära sfären (Ghersetti, 2001:298).
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3 Bakgrund
Här nedan presenteras sådan bakgrundsinformation som anses vara relevant för att förstå de

sammanhang som artiklarna förekommer i.

3.1 Aftonbladet
Aftonbladet är en socialdemokratisk kvällstidning med huvudredaktion i Stockholm.

Under 1970-talet hade Aftonbladet en sjunkande upplaga. Vändningen inleddes i början av

1980-talet då redaktionen började arbeta med ambitionen att vara en nyhetstidning. 1996 var

Aftonbladet åter landets största kvällstidning.

I mars 1995 tillfördes nyheter till webben och numera finns cirka 80 procent av artiklarna från

papperstidningen också på webben. Ungefär 800 000 besöker Aftonbladets webb varje vardag.

1996 köpte den norska mediekoncernen Schibsted 49,9 procent av Aftonbladet, medan LO be-

höll resterande 50,1 procent och därmed kontrollen över tidningens politiska inriktning

(www.ne.se, 070330).

Här nedan följer ett utdrag från Aftonbladets policy:

”Medieföretaget Aftonbladets uppdrag är att effektivt konkurrera på tidningsmarknaden, In-
ternet och i andra mediekanaler. 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.”

(www.koncernen.aftonbladet.se/tidningen/policy/, 070504).

På Aftonbladets webbsida finns den redaktionella uppbyggnaden beskriven samt hur Aftonbladets

journalistisk ska bedrivas. Målet är att innehållet ska spegla det svenska folkets intressen. Det görs

genom att tidningen erbjuder både så kallade mjuka och hårda nyheter. Aftonbladet ska i rap-

porteringen stå på läsarnas sida vilket innebär att journalistiken ska presenteras utifrån ett per-

spektiv som läsarna kan identifiera sig med. På webbsidan poängteras att det som publiceras i

tidningen ska vara sant. Det påpekas även att Aftonbladet är lösnummerförsåld och därför måste

redaktionen varje dag övertyga läsarna om att tidningen är värd att köpa. Målet är att Aftonbladet

ska vara ett känslomedium som ska tala direkt till läsaren

(www.koncernen.aftonbladet.se/tidningen/journalistiken/, 070504).

http://www.ne.se
http://www.koncernen.aftonbladet.se/tidningen/policy
http://www.koncernen.aftonbladet.se/tidningen/journalistiken
http://www.koncernen.aftonbladet.se/tidningen/journalistiken
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3.2 Olof Palme – statsministern som sköts till döds
Olof Palme (1927-1986) var socialdemokratisk statsminister 1969-76 och från 1982. Han sköts

ihjäl på Sveavägen i Stockholm den 28 februari 1986 (www.ne.se, 070330).

Mordet på Olof Palme är en av de mest omfattande och uppmärksammade polisutredningar i

Sverige. Först drygt två och ett halvt år efter mordet anhölls en medelålders förtidspensionerad

missbrukare med en lång rad noteringar i kriminalregistret som misstänkt för mordet. Mannen,

Christer Pettersson, åtalades för mordet och det visade sig att den helt avgörande bevisningen var

att Olof Palmes maka Lisbet Palme pekade ut honom som gärningsman. De båda juristdomarna i

tingsrätten reserverade sig dock mot domen och ville frikänna honom med motiveringen att be-

visningen inte var tillräcklig. Även i hovrätten var Lisbet Palmes vittnesmål avgörande för utgång-

en: en enig hovrätt frikände Christer Pettersson i november 1989 med den huvudsakliga moti-

veringen att det inte kunde uteslutas att Lisbet Palme och övriga vittnen misstagit sig vid identifi-

eringen.

Mordet på Olof Palme och polisutredningen har från början varit kantad av kritik och stridighe-

ter. Säkerhetspolisen, Säpo, har fått kritik för att Olof Palme var obevakad under mordkvällen.

Det har funnits brister i polisutredningen och det förekom interna diskussioner och utredningar

inom poliskåren. Så kallade privatspanare har följt egna spår som de offentliggjort i tidningar och

böcker samtidigt som den officiella mordutredningen pågått (www.ne.se, 070330).

3.3 Anna Lindh – utrikesministern som höggs ihjäl
Anna Lindh (1957–2003) var socialdemokratiskt statsråd från 1994, och utrikesminister från

1998. Hon ansågs av många att vara den självklara efterträdaren till Göran Persson som partileda-

re för socialdemokraterna.

Anna Lindh knivskars den 10 september 2003 på varuhuset NK i Stockholm och avled dagen

därpå av skadorna. Dådet skedde mitt under slutspurten av folkomröstningen om införandet av

euro i Sverige (www.ne.se, 070330).

Det var ett stort polisuppbåd som letade efter gärningsmannen och händelsen fick omedelbart

stor uppmärksamhet i medierna. På flera håll i landet hölls manifestationer mot våldet i samhället

och folkomröstningens slutfas präglades också av mordet. Några dagar efter mordet grep polisen

en man misstänkt för dådet men han avfördes från utredningen. Allmänheten och medierna befa-

http://www.ne.se
http://www.ne.se
http://www.ne.se
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rade då att mordet skulle förbli ouppklarat. Kritik riktades också mot Säpo för att Anna Lindh vid

tillfället saknade livvaktsskydd. Två veckor efter mordet, 24 september, greps och anhölls Mijailo

Mijailovic. Han förnekade gärningen men häktades två dagar senare på sannolika skäl misstänkt

för brottet. Trots den tekniska bevisningen fortsatte han att neka. Den 12 januari 2004 åtalades

Mijailovic för mord. Tingsrätten konstaterade att det var Mijailovic som dödat Anna Lindh men

beslutade samtidigt att han skulle genomgå rättspsykiatrisk undersökning. Mijailovic dömdes för

mord till livstids fängelse. Enligt den rättspsykiatriska undersökningen hade han inte haft en så-

dan allvarlig psykisk störning att det förhindrade ett fängelsestraff (www.ne.se, 070330).

3.4 Kartläggning av terroristorganisationer
I början av Palmeutredningen förekommer många spekulationer om att olika terroristorganisa-

tioner låg bakom mordet. Det här tar sig även uttryck i flera av Aftonbladets artiklar. I fortsätt-

ningen används benämningen terrorister, utan att lägga några värderingar i den, då använda käl-

lor använder den termen.

Baader-Meinhof var en västtysk terroristgrupp som var verksam mellan 1970 och sent 1980-tal.

Baader-Meinhof kallade sig själva för Rote-Armee-Fraktion (RAF, röde armé fraktionen). Grup-

pen beskrivs i medierna under den här tiden som ytterst farlig för samhället. I april 1975 genom-

fördes en aktion mot den västtyska ambassaden i Stockholm av en liknande grupp, Socialistiska

Patientkollektivet. Bland annat togs ambassadören som gisslan. Två personer ur gisslan och en av

gruppmedlemmarna dödades (www.ne.se, 070501).

EAP, Europeiska arbetarpartiet, är en internationell, antisocialistisk och antifacklig organisation.

Den grundades 1974 i Västtyskland. Organisationen bedriver propaganda i flera länder, bland

annat i Sverige (www.ne.se, 070509).

PKK, det kurdiska arbetarpartiet, grundades 1978. PKK vilar på en marxistisk grund och för se-

dan 1984 en väpnad kamp för en turkisk-kurdisk federation (www.ne.se, 070509).

3.5 Psykvården
För att lättare förstå varför Aftonbladet lägger fokus på psykvården efter mordet på Anna Lindh är

det relevant med en viss bakgrundsinformation. Psykiatrivården diskuterades vid flera tillfällen i

riksdagen under 2003 på grund av flera så kallade vansinnesdåd det året. Under 2001 och 2002

ökade antalet stora rättpsykiatriska undersökningar med tolv procent. Regeringen beslutade 2003

http://www.ne.se
http://www.ne.se
http://www.ne.se
http://www.ne.se
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att tillsätta en psykiatrisamordnare för att det skulle leda till ett ökat samarbete mellan instanserna

(www.ne.se, 070501).

3.6 Misstankegrader
En person som är misstänkt inom processrätten kan med en viss grad av sannolikhet antas var den

som begått brottet. Den lägsta misstankegraden är skäligen misstänkt. Den som är skäligen miss-

tänkt måste underrättas om vad han eller hon misstänks för och om att man har rätt att anlita en

försvarare. När en person blir på sannolika skäl misstänkt kan personen under vissa omständig-

heter häktas, när utredningen har nått åtal kallas den misstänkte för tilltalad (www.ne.se 070501).

http://www.ne.se
http://www.ne.se070501
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4 Analys
Här nedan presenteras teman från de båda rapporteringarna, de visar vad som är utmärkande i

texterna för den undersökta perioden. Jämförelsen och analysen av temana presenteras också här.

I kapitel 5 finns en avslutande diskussion.

4.1 Sammanfattning av mordutredningarna
När Olof Palme mördades dröjde det innan polisen hade någon misstänkt för brottet. De fåtal

personer som förhördes släpptes fort eftersom de visade sig vara oskyldiga. Polisen hade vittnes-

uppgifter som inte överensstämde och de hade ingen bild av mördaren. Aftonbladet fick infor-

mation från dagliga presskonferenser och vittnen som berättade om vad de hade sett. Polisutred-

ningen och därmed Aftonbladets rapportering var annorlunda vid mordet på Anna Lindh. Det

fanns vittnen som lämnade liknande uppgifter samt att den misstänkta mördaren fanns på över-

vakningskamerorna. Även polisens spaningsarbete gick bättre. Polisen hade två personer miss-

tänkta för mordet som förhördes grundligt och mördaren greps inom tre veckor.

4.1.1 Refererande och sensationsartiklar
Det mest utmärkande draget är att 2003 års journalistik var mer sensationsinriktad än 1986 års.

Det stärks av tidigare forskning om att kvällspressen innehåller alltmer sex, skandaler, brott och

kändisjournalistik än tidigare (se till exempel kapitel 2.3.2 Kvällspressen möter en ökad konkurrens).

Ett annat utmärkande drag för 2003 års Aftonbladet är att journalisterna skriver om det som

eventuellt hänt på ett så dramatiskt sätt som möjligt. Samtidigt hade Aftonbladet 2003 en väldigt

läsarinriktad rapportering med till exempel olika sammanställningar av polisutredningen.

1986 är journalistiken till stor del av refererande karaktär men vi kan se början på en annan ut-

veckling. Men majoriteten av artiklarna är av redovisande karaktär, journalisten skriver refererade

om vad som har hänt, till exempel:

”Statsminister Olof Palme är död. Han sköts ned på öppen gata mitt i Stockholm klockan
23.20 i natt. Olof Palme dödförklarades klockan 00.06 på Sabbatsbergs sjukhus. Efter atten-
tatet samlades regeringen omedelbart till krismöte i Rosenbad. Ingvar Carlsson, 51, övertog
då Olof Palmes samtliga befogenheter som statsminister. Polisen grep tidigt imorse två män
misstänkta för mordet, men det är oklart om de har något med dådet att göra.”

(Aftonbladets löpsedel 860301)

Ett annat citat som kan exemplifiera den redovisande karaktären på texterna är:
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”Det krismöte som pågick i morse tycktes bli långvarigt. Till regeringsrummet på sjunde vå-
ningen bars mat och dryck upp.”

(Rosenbad kl 00.45: Regeringen i krismöte, 860301)

Polisens presskonferenser redovisas ofta med ”fråga och svar”-modellen. Journalisterna ställer de

sedvanliga frågorna som varför den misstänkte personen släppts och när han blev släppt. Polis-

chefen får frågor om det fortsatta spaningsarbetet (Holmérs dom: det är en häxprocess, 860320).

Professionaliseringen av journalistyrket har förändrat och utvecklat journalistiken i Aftonbladet

mellan 1986 och 2003. Fram till 1960-talet präglade den rapporterande och speglande journalis-

tiken de svenska medierna. 1986 syntes den här utvecklingen i att många artiklar var av refere-

rande och saklig karaktär, det handlade om att informera sina läsare. Eftersom Aftonbladet i bör-

jan av 1980-talet inledde arbetet med att vara en nyhetstidning, gav det uttryck i de refererande

artiklarna. Men en del artiklar visar på en utveckling bort från den refererande journalistiken. Det

syns tydligast i kritiken de riktar mot polisen och sättet de beskriver de misstänkta personerna på.

Vilket diskuteras senare i analysen.

4.1.2 Nyhetsvärdering
Undersökningen har visat hur Aftonbladets nyhetsvärdering har förändrats. Ett exempel från

1986: Aftonbladet rapporterar om att den förste misstänkte mannen blivit släppt på fri fot och att

polisen har gripit en annan man. Uppgiften att en ny man är gripen publiceras sist i en längre

artikel på sidan 6 (Mördaren: en vältränad 40-åring, 860302). Den första artikeln som presente-

rar att det kan vara en terroristorganisation som ligger bakom mordet på Olof Palme publiceras

på sidan nio och får lite plats (Terrorexpert: Det liknar ett dåd av Abu Nidal, 860302). De nyhe-

ter tidningar prioriterar publiceras på sidor i början av tidningen eller på mittuppslaget. Med

2003 års nyhetsvärdering skulle artikeln förmodligen ha publicerats på en mer framstående plats.

2003 krävdes det att det mest intresseväckande fanns tidigt i tidningen för att fånga läsarens in-

tresse.

Nyhetsvärderingen skiljde sig även på flera andra sätt, 1986 flyttades fokus från mordet på Olof

Palme till den nya regeringen. Många av artiklarna under ”Olof Palme vinjetten” handlar om Ing-

var Carlsson som blir den nye statsministern och hur regeringens arbete fortsätter. Ingvar Carls-

sons tidigare politiska bana och liv kartläggs i flera artiklar (Idag styr han Sverige 860301). Flera

artiklar lägger fokus på Ingvar Carlssons första dag som statsminister (Första arbetsdagen,

860303). Så småningom tillkommer det ytterligare en vinjett som behandlar Ingvar Carlssons nya

regering och flera sidor ägnas åt det varje dag. Fokus förflyttades bort från polisutredningen och
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diskussionen om motivet till mordet. 2003 mördades Anna Lindh samma vecka som folkomröst-

ningen om EMU, det påverkade inte nyhetsrapporteringen om henne på samma sätt som den nya

regeringen gjorde med Olof Palme. Aftonbladet berättade om EMU-omröstningen men hade

fortsatt fokus på Anna Lindh och polisutredningen. Det här kan vara en konsekvens av att Afton-

bladet måste locka läsarna till att köpa tidningen och att mordet på Anna Lindh var en händelse

som gav bättre artiklar med spännande dramaturgi och verkliga människor.

Den undersökta perioden 2003 visar att Aftonbladet prioriterar artiklar som kan ge läsaren en

snabb förståelse för vad som har hänt i mordutredningen. Aftonbladet 2003 sammanställer vid

flera tillfällen vad som händer i utredningen, vad som hände under mordet, hur Anna Lindh till-

bringade sina sista timmar, vad som hände på sjukhuset när läkarna försökte rädda hennes liv och

så vidare. Aftonbladet sammanställer även polisens viktigaste bevis mot mördaren. Aftonbladet

listar för- och nackdelar med de olika bevisen och hur de ska kunna fälla mördaren (Här är sex

heta spår, 030912). Det är viktigt för Aftonbladet att vinna nya läsare eftersom de är ett kommer-

siellt medium, det gör dem bland annat genom att göra sammanställningar av utredningen. Läsa-

ren förstår snabbt händelseförloppet och de kan då ta till sig Aftonbladets andra artiklar om mor-

det. Det i sin tur är en positiv konsekvens för Aftonbladet i och med att de får sälja fler lösnum-

mer.

Aftonbladet 2003 har i flera artiklar hänvisningar till andra medier, både press och etermedier.

Det är möjligt att Aftonbladet inte har fått uppgifterna bekräftade och därför blir tvungna att

hänvisa till exempelvis Svenska Dagbladet (Mördaren ville skada så mycket som möjligt, 030914)

När 35-åringen släpps talar han ut i Ekots lördagsintervju, Aftonbladet publicerar utdrag ur den

intervjun:

”Dagarna efter mordmisstankarna beskriver han som kaotiska. För att ”landa” igen spelar han
golf och går promenader. Mannen är mycket kritisk till hur han har blivit behandlad av me-
dia och polisen. Det tyngsta ansvaret, menar 35-åringen, bär polisen, som läckte den bild
som enligt hans mening ledde till det felaktiga utpekandet. – Det tyder på en desperation hos
polisen, en sensationslystnad som saknar motstycke.”

 (”Jag är ingen brottsling” – 35-åringen talade ut om tiden i häktet, 030928)

Det här citatet visar på två saker, dels att Aftonbladet låter 35-åringen tala ut på nyhetsplats och

dels att Aftonbladet inte har en egen intervju med 35-åringen utan citerar från intervjun i Ekot.

Det finns inte något att jämföra med under 1986 undersökta period då Aftonbladet bara publice-

rade egna nyheter och artiklar från nyhetsbyråer som till exempel TT. Aftonbladet 2003 hade att
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välja på att inte berätta hur 35-åringen upplevde misstankarna mot honom, eller att berätta om

det och hänvisa till ett annat medium. Medborgarna hade större valmöjligheter vilket medium de

skulle vända sig till och för att Aftonbladet inte skulle förlora någon läsare var de tvungna att

publicera intervjun trots att det inte var deras egna.

Aftonbladet 2003 strävade efter att vara först med de allra senaste uppgifterna om mordutred-

ningen. Det var en skillnad jämfört med 1986 då Aftonbladet hellre väntade med att publicera

uppgifter tills de var helt säkra på att uppgifterna var sanna. Det här kan ses som en konsekvens

av den förändrade mediemarknaden. Pressen ställdes inför nya villkor i slutet av 1990-talet, det

var främst nya datorbaserade medier som började konkurrera om läsarna (se kapitel 2.3 Den nya

mediemarknaden). Den utvecklingen leder till ett mer kommersiellt medieinnehåll, till en ekono-

misk styrning av medieproduktionen. Eftersom medierna har anpassat sig alltmer till marknaden

kan slutsatsen att det är läsarnas efterfrågan som har förändrat journalistiken i Aftonbladet dras.

Det för att det är läsarna som till stor del försörjer tidningen, utan läsare skulle Aftonbladet inte få

några annonsörer.  Den här anpassningen speglades även i Aftonbladets nyhetsvärdering som har

setts i undersökningen.

4.1.3 Vem beskylls för dådet?
Likheterna mellan de båda rapporteringarna är att det inte är den misstänkte mördaren som får

skulden, utan i de här två fallen är det Säpo och psykvården som får skulden för att morden kun-

de ske. Under den första rapporteringsdagen 1986 riktas det kritik mot Säpo för att Olof Palme

var oskyddad under mordnatten, kritiken återfinns i flera artiklar. I en artikel har journalisten

skrivit, eftersom det inte står varifrån uppgifterna kommer måste vi anta att det är journalistens

egna ord, i ingressen:

”Ledande politiker och industrimän världen över är dygnet runt skyddade av livvakter. Men
Säpo släppte skyddet av den svenske statsministern bara därför att privatpersonen Olof Palme
bett att få slippa sina livvakter. Var det rätt handlat?”

(Varför skyddade inte Säpo Palme?, 860302)

De ansvariga cheferna uttalar sig i artikeln och de tycker inte att det finns någon anledning till

självrannsakan från deras sida (Varför skyddade inte Säpo Palme?, 860302). Kritik av den svenska

polisen hördes även från andra länder (Förstämning i Rio, 860302).

Till Olof Palmes begravning kommer många av världens ledare och presidenter. Det säkerhetspå-

draget blir uppmärksammat i flera av Aftonbladets artiklar:
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”Medan kritiken mot polisen och Säpo växer för att attentatet mot Olof Palme lyckades och
att mördaren undkom ställs nästa stora, brännande fråga. Hur ska 100 statschefer från hela
världen kunna skyddas hundraprocentigt mot ett attentat vid begravningen av Olof Palme
nästa lördag?
– Det man kan verkligen fråga sig. Jag utgår ifrån att det kan vi inte, säger en hög Säpotjäns-
teman till Aftonbladet.”

(Världens stora kommer till begravningen, 860305)

Artikeln berättar att svensk polis inte har resurser och erfarenhet av välplanerade terroristdåd, som

utländsk polis har (Världens stora kommer till begravningen, 860305).

Flera artiklar i Aftonbladet 2003 handlar om att den misstänkte 24-åringen har sökt psykisk vård

tidigare i sitt liv och att han bad om hjälp direkt efter mordet. Flera experter är upprörda över att

han inte fått vård i samband med de andra brott han har blivit dömd för (”Han borde ha fått

vård” Den misstänkte 24-åringen gick fri trots grova brott, 030927). Vansinnesdåd är ett ämne

som återkommer i flera av Aftonbladets artiklar under den undersökta perioden 2003. Artiklarna

riktar kritik mot att psykvården inte fungerar, Birgitta Sevefjord, ytterst ansvarig för psykvården i

Sverige, säger i en artikel:

”– Det räcker med att gå ut på gator och torg för att inse detta. Speciellt illa är det i Stock-
holm där alltfler hemlösa och psykiskt sjuka driver runt utan vård och omsorg från samhället.
Det är en stor mänsklig tragedi.”

 (1500 psykfall lever på gatan, 030913)

Mordet på Anna Lindh jämförs med de andra vansinnesdåden som skedde under sommaren 2003

(”Han borde ha fått vård” Den misstänkte 24-åringen gick fri trots grova brott, 030927). Afton-

bladet redovisar vad olika experter tycker om problemet. Alla är upprörda över att det inte satsas

mer pengar på psykvården och problemet är att det är platsbrist. Artikeln avslutas med:

”Allt fler hamnar på gatan där de utgör en fara både för sig själva och andra.”
(Sveket mot de psyksjuka – Många brottslingar söker vård – men får ingen hjälp, 030927)

Löpsedeln den 28 september 2003 visar att ”Aftonbladet granskar offren för våld från psyksjuka som

vården inte räckte till för”.

Rapporteringen ger intrycket av att Aftonbladet ville hitta en syndabock. Fanns det en syndabock,

som dessutom hade ett ansvar som till exempel Säpo, kunde Aftonbladet få artiklar med tydliga

konflikter och på ett tydligt sätt kunna redovisa vilka brister det fanns i till exempel Säpos bevak-

ning. Artiklar med en tydlig konflikt ökar nyhetsvärdet.
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4.1.4 Självkritik
Chefredaktören 2003, Anders Gerdin, kommenterade Aftonbladets rapportering i olika artiklar

under den senare undersökningsperioden och han ansåg att ”nära familjemedlemmar” gav en ”ny-

anserad bild” av den misstänkte personen. Anders Gerdin och redaktionschefen Niklas Silow för-

klarade att de misstag som skett i rapporteringen berodde på att journalisterna arbetade under

”hård tidspress” (”Aftonbladets chefredaktör: Därför får han vara anonym”, 030927).

Två veckor efter mordet på Anna Lindh kommenterar chefredaktören Anders Gerdin och redak-

tionschef Niklas Silow de misstag som de tycker att Aftonbladet har begått under rapporteringen:

”Misstag har begåtts i rapporteringen om Anna Lindhs misstänkte mördare. Det medger Af-
tonbladets chefredaktör Anders Gerdin och redaktionschefen Niklas Silow. – Under hård
tidspress kan det hända att saker slinker med som inte borde ha gjort det, säger de båda. Där-
emot försvarar de den massiva publiceringen kring 35-åringen.”

 (”Tidspress- då begås misstag”, 030923)

Den här tidspressen har tillkommit med den förändrade journalistiken och mediemarknaden.

Aftonbladets journalister var tvungna att leverera det senaste innan konkurrenten gjorde det, allt

för att läsarna skulle välja deras tidning. Men vi anser även att det är förlegat att använda tidspress

som ett argument för en felaktig rapportering. Tiden finns, Aftonbladet hade tid att ta del av

omfattande utredningar och att leta reda på en familj i Jugoslavien, frågan är istället vad Afton-

bladet valde att prioritera. Trots att Aftonbladet 2003 säger sig vara självkritiska blir det ingen

förändring i artiklarna trots chefredaktörens uttalanden.

De två cheferna svarar på olika frågor kring publiceringar i Aftonbladet, det framgår inte från vem

frågorna kommer eller vem som svarar på frågorna.

”Varför publicerar Aftonbladet uppgifter om 35-åringens sexuella läggning, barndom och
kändisbekanta innan han ens är åtalad för mordet?
– Vi vill ge en så komplett bild av mannen som möjligt. Om vi bara gick på officiella doku-
ment och domar skulle det ge uttrycket av ett monster. Genom att prata med hans omgiv-
ning kan vi nyansera bilden. [...] Aftonbladet har inte publicerat 35-åringens man med namn
på orter och den detaljerade beskrivningen av hans uppväxt och liv är det ändå många som
kan identifiera honom. Är inte det oetiskt?
 – Det är möjligt att vi gett för många ledtrådar för vissa personer, Men den breda allmänhe-
ten kan inte identifiera honom på det vi publicerat. Grundregeln är att vi inte publicerar
namn eller bild på misstänkta personer. Men varje fall är unikt. Pressetik har en flytande
gräns.”

 (”Tidspress- då begås misstag”, 030923)

Chefredaktör Anders Gerdin förklarar varför Aftonbladet låter 24-åringen vara anonym, trots att

andra svenska rikstäckande medier har publicerat namn och bild. Han hänvisar till de pressetiska
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reglerna. Han poängterar också att beslutet kan komma att ändras (Aftonbladets chefredaktör:

Därför får han vara anonym, 030927). Intressant är att Aftonbladet anser att de följde de etiska

reglerna eftersom de inte publicerade namn och bild på de misstänkta personerna. Diskussionen

borde istället handla om hur Aftonbladets identifierade uppgifter följer de etiska reglerna.

Aftonbladet 2003 ger intrycket att de måste förklara sin journalistik och det kan bero på att flera

medier blev ifrågasatta under rapportering om Anna Lindhs död. 1986 fanns det ingen självkritik

som blev publicerad i Aftonbladet. Självkritiken har vuxit fram med den ökade konkurrensen

mellan olika medier. Aftonbladet förklarar det med att de publicerar uppgifterna för läsarnas

skull, att de ska få de allra senaste uppgifterna. Och i och med att det inte var lika stor konkurrens

1986 hade Aftonbladet inte något behov av att förklara sin journalistik för läsarna.

4.2 Dådet
Det som är lika under både 1986 och 2003 är att Aftonbladet låter nära vänner och svenska folket

uttrycka sin sorg i tidningen, på det sättet blir läsarna en del av tidningen.

Flera artiklar dagen efter mordet på Anna Lindh beskriver vilken chock de svenska politikerna är i

(Perssons stora sorg, 030911). Margot Wallström och Mona Sahlin publicerar sitt avskedsbrev i

Aftonbladet den 15 september. Hela brevet finns inskannat på en sida med rubriken, ”Här är

kamraternas farväl ord för ord”. Flera artiklar berättar om den tv-sända högtiden som ska hållas i

den Blå Hallen (1300 gäster hyllar Lindh; Ledare från hela världens bjuds in till minnesceremoni

i tv, 030916). Aftonbladet publicerar artiklar med beskrivningar därifrån och utdrag från en del

av de tal som hölls. Det finns även kommentarer om det stora säkerhetspådraget (Vännerna och

världen kom – Nalin Pekgul bröt tystanden och talade vid minnesceremonin, 030915).

”Världens stora var på plats i Blå hallen. Men den verkliga storheten fanns denna dag inte i
kända namn, fina titlar och viktiga positioner. Den fanns längst fram till vänster, hos en man
som mist sin älskade och hos två pojkar som mist sin enda mamma, hos Bosse och David och
Filip.”

(”Tack, Anna, för allt du gav och den du var.
Vi går vidare nu. Mot framtiden, 030920)

Under flera dagar finns det sidor med hälsningar från svenska folket och även från utlandet. Det

svenska folket minns Anna Lindh och vad hon betydde för Sverige. Artikeln inleds med:

”Anna Lindh hade varit ute och shoppat med en väninna, Olof Palme hade för 17 år sedan
varit på bio med sin hustru.”

(Hela Sverige sörjer en älskad minister, 030912)
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I flera dagar kommer personer till entrén vid NK för att lämna blommor. Aftonbladet publicerar

flera artiklar som beskriver hur det ser ut och hur folk mår efter det som har hänt. Anna Lindh

beskrivs ofta som en förebild för många unga kvinnor i texterna (Folkets farväl till Anna Lindh,

030920).

Aftonbladet.se gav läsarna möjlighet att hedra Anna Lindh genom att lämna sina kondoleanser på

internet och efter drygt 12 timmar hade 220 920 gett sin hyllning. Tiotusentals namn publiceras

även i tidningen (Anna Lindh, vi saknar dig, 030914). 1986 fanns två tv-kanaler och internet var

ännu okänt. 2003 kunde Aftonbladet använda sig av internet och det har påverkat deras rapporte-

ring. Vi har inte undersökt vilka artiklar som publicerades på Aftonbladet.se, men utifrån vilka

artiklar som publicerades i papperstidningen kan vi se hur internet har påverkat journalistiken.

Eftersom internet ständigt uppdateras behöver inte papperstidningen innehålla de raka nyheterna

utan kan koncentrera sig på att göra fördjupningar. Den här möjligheten hade inte journalisterna

1986, då var de tvungna att presentera alla artiklar i papperstidningen. Det ledde till att många av

artiklarna blev redovisande eftersom det inte fanns plats att prioritera annat än de allra senaste

uppgifterna.

4.2.1 Dramaturgianvändning
Eftersom det är två extraordinära och liknande händelser som har undersökts går det att urskilja

hur Aftonbladet använde sig av dramaturgi i texterna. Likheten är att artiklarna byggdes upp med

hjälp av vittnen som fick berätta och gestalta olika händelser. Journalisterna 2003 var mer djärva

och de drog ofta beskrivningarna till sin yttersta spets. Aftonbladet använde sig av dramaturgi för

att sälja fler tidningar, dramaturgi är uppenbarligen något som uppskattas av läsarna.

Aftonbladet 1986 låter vittnen berätta vad de har upplevt. I en artikel intervjuas en ung tjej som

var en av de första som kom till mordplatsen:

”Vi satt i en bil, hörde skotten och rusade ut. Jag sprang fram till Olof Palme. Hans fru stod
böjd över honom och bara stirrade. Jag har läst om hjärtkompression och började ge hjärt-
massage medan en man började ge honom mun mot mun andning. Vi höll på i en minut in-
nan ambulansen kom. Men ingenting hjälpte. Palme var helt livlös och blodet bara vällde
fram ur munnen och bröstet”

 (Jag såg Palme skjutas till döds, 860301)

Väninnan som var med Anna Lindh berättar i Aftonbladet om timmarna innan överfallet. Arti-

keln inleds med ingressen:
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”På golvet låg utrikesministern, vit i ansiktet, med uppspärrade ögon och blödande sår i ma-
gen. Bredvid satt väninnan på huk och klappade försiktigt hennes panna. Så slutade deras
shoppingrunda. Så slutade Anna Lindhs liv.”

(Hon ville köpa en jacka – Anna Lindhs väninna
berättar om minuterna före överfallet på NK, 030919)

Dessa citat är typexempel på hur Aftonbladets journalister arbetar med att bygga upp dramatur-

gin i artiklarna. Likheterna mellan Aftonbladet 1986 och 2003 är att de utnyttjade den naturliga

dramaturgin som finns i en mordutredning med till exempel misstänkta, förhör, gripande och

vittnesmål. Det fanns även likheter i hur de använde personer som fick gestalta händelseförloppet

och berätta om de olika personerna som blev förhörda och misstänka. Förutom beskrivningar

använder journalisterna andra dramaturgiska grepp för att skapa mer spänning i texten och för att

bygga upp en känsla hos läsarna:

”Där, vid hörnet Sveavägen. Tunnelgatan, dök den oväntade okände mannen upp. Den man
som sköt två skott, den man som mördade Olof Palme. Bara sju timmar efter det att han på
sitt tjänsterum hade sagt, - 1986 är de stora möjligheternas år för freden.”

(De sista timmarna i Olof Palmes liv, 860302)

Språket är inspirerat av deckargenren. Ett exempel på att journalisterna vill bygga upp spänningen

i texten är följande:

”Mot kvällen avtar radiotrafiken märkbart, men vid midnatt görs någon dramatisk aktion
långt utanför Stockholm. Flera polisbilar är inblandade. De hörs mycket dåligt på radion och
är på minst fem mils avstånd. Men rösterna är upprörda. Något är på gång. Spaningsledning-
en i polishuset är förtegen och kommenterar inga enskilda spår. Men bekräftar att spanings-
arbete nu är intensivare än någonsin.”

( ...och patrull 2540 har hämtat en man till förhör, 860321)

Eftersom texterna innehåller en hel del dramaturgiska grepp, som till exempel språk inspirerat av

deckargenre och meningsuppbyggnad, blir det ett enklare innehåll som kan produceras av ett

färre antal journalister (om dramaturgi se kapitel 2.4.2 Dramaturgi i medier). Kvällspressen funge-

rar som ett komplement till morgontidningarna och kan därför ha ett lättsammare innehåll.

Journalisterna behöver inte förklara hela händelseförloppet utan de har möjligheten att vidareut-

veckla med fler sidoartiklar och göra fördjupningar.

Faran är att helheten och sammanhanget försvinner för dramaturgins skull. En annan aspekt är

att helheten försvinner om det inte finns någon dramaturgi i texterna. Dramaturgi kanske behövs

för att läsaren ska kunna ta till sig texten men det får inte bli på bekostnad av sanningshalten i

texterna. Vi anser att Aftonbladet 2003 använde sig av för mycket dramaturgi medan chefredak-

tören Anders Gerdin ansåg att eventuella fel i texterna var ett resultat av den tidspress som fanns.
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Vid Olof Palme-mordet fanns det ett sammanhang i texterna, vilket det också fanns det till en

viss del i artiklarna om mordet på Anna Lindh. 1986 nämndes de misstänktas nationalitet i ar-

tiklarna, vilket det även gjordes 2003. Men skillnaden är att Aftonbladet 2003 tog beskrivningar-

na till en mer intim nivå genom att skriva om de misstänktas sexualitet. Medieforskaren Nerman

anser att mediernas grundläggande uppgift är att berätta om verkligheten och inte att skapa läs-

ning. Skillnaden är att Aftonbladet 2003 skapade mer säljande läsning än skildring av verklighe-

ten, det för att uppfylla läsarnas efterfrågan.

4.3 Mördaren
Det räcker att en person har blivit kontrollerad av polisen för att det ska resultera i en artikel i

Aftonbladet 2003 som till exempel berättar att personen är ”psykiskt instabil”. Aftonbladet kart-

lägger de personer som varit inne på förhör, de har även tecknade bilder på personerna. Det står

att de är ”våldsbenägna” och ”impulsiva” men att de nu är avförda från utredningen (Förhördes av

polisen – nu är de inte längre misstänkta, 030915). Aftonbladet 1986 spekulerar om vem mörda-

ren är, hur flyktvägen ser ut och vilket motiv som finns men de drar inte lika snabba slutsatser

som Aftonbladet 2003. Det som redovisas i följande citat är inte hänvisat till någon källa och

därför måste vi dra slutsatsen att det är journalistens åsikter:

”Om mördaren kände Olof Palme, om han visste om att han skulle komma gående på Svea-
vägen eller om mordet var planerat vet ännu ingen. Men allt pekar på ett impulsdåd av en
vettvilling. I Stockholm på natten går många människor beväpnade.”

(Jag såg Palme skjutas till döds, 860301)

Spekulationer kan förvirra läsarna och få dem att dra slutsatser som det inte finns någon grund

för. Spekulationerna skulle kunna bero på att journalisten inte hade fått tillräckligt med uppgifter

bekräftade.

I början av mordutredningen 2003 benämner Aftonbladet mördaren som knivmannen. Polisen

uppges arbeta med en fantombild utifrån olika vittnesuppgifter men polisen vill inte offentliggöra

den då de är rädda att det ska förstöra framtida vittnesuppgifter (Kameran på NK kan ha filmat

knivmannen, 030912). En vecka efter mordet har Aftonbladet rubriken: ”NK-mannen anhölls

idag”. Enligt uppgifter till Aftonbladet är det en 35-årig man som dömts till flera grova brott:

”Mannen rör sig i högerextrema kretsar och är vän med några av Sveriges mest kända nazis-
ter.”

 (NK-mannen anhölls idag, 030916)
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Enligt ”en källa” tror polisen att den anhållne är identisk med mannen på bilden. Mannen är än

så länge anhållen i sin frånvaro. Han har tidigare varit i kontakt med psykvården och Aftonbladet

publicerar ett utdrag från frivården från mannens senaste dom:

”X har en förmåga eller ovilja att besvara konkreta frågor [...] X saknar fast adress och uppger
att han alternerar mellan olika adresser i Sverige och Schweiz. X vill inte svara på frågor be-
träffade sitt förhållande till alkohol och droger, men säger ändå att han för närvarade genom-
går behandling på en klinik i Schweiz för sitt kokainmissbruk.”

 (NK-mannen anhölls idag, 030916)

Polisen kontrollerar flera olika personer i början av utredningen, vilket även får stor plats på ny-

hetssidorna i Aftonbladet. Redan under dagen efter mordet på Anna Lindh kontrollerar polisen

vad 10-15 personer gjorde under mordtillfället. Ingressen till en artikel inleds med:

”Männen är psykiskt instabila, har använt kniv och i flera fall visat hat mot kvinnor.”
 (Våldsmän jagas idag,030911)

Aftonbladet rapporterar kontinuerligt om polisens arbete:

”Enligt uppgifter från spanare som arbetar med mordet är speciellt en känd knivman högin-
tressant. Den nu aktuelle mannen är drygt 30 år och har bott i Stockholmstrakten under
många år. Han greps första gången av polisen under senare delen av 80-talet. Han hade då
gått runt med sin kniv och uppträtt hotfullt. Han blev senare dömd för olika småbrott. Un-
der de senaste åren har polisen inte sett eller haft med mannen att göra.”

 (”Vi tar honom inom två dygn”, 030915)

De här citaten exemplifierar rapporteringen efter mordet på Anna Lindh. Aftonbladet berättar

hellre för mycket än för litet om en misstänkt person. Journalistiken har blivit en vara bland

andra, produktionsprocessen styrs av ekonomiskt tänkande. 2003 fanns det fler och större aktörer

på mediemarknaden jämfört med 1986, det innebär att Aftonbladet har fått fler konkurrenter. I

tidigare forskning och teori konstateras att kvällstidningarna möter den konkurrensen på flera

sätt, bland annat skär tidningarna ner på antalet anställda på redaktionerna. Den här utvecklingen

syns även på Aftonbladets redaktion, 1986 var det 494 anställda inom Aftonbladet och 2003 var

det 282 anställda (Blomquist, 070507). Det går inte att veta om det var på nyhetsredaktionen

som nedskärningarna skedde men det går att konstatera att antalet journalister har minskat inom

Aftonbladet. Men trots att det har blivit färre journalister har inte kraven minskat. Journalistiken

präglas av ett vinstkrav och konkurrensen har ökat kraven på att leverera sensationsartiklar. Det

här påverkar givetvis journalistiken, det finns mindre tid till genomarbetad och undersökande

journalistik, de enkla jobben prioriteras. På grund av tidsbristen kan det antas att faktakontrollen

brister och de etiska övertrampen ökar. Det går också att anta att minskande redaktioner och
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uppluckring av anställningsvillkoren skapar en oro bland journalister, det gör att de hellre följer

tidningens definition av journalistik än sina egna journalistiska värderingar. Ekonomiska gränser

sätter också gränser för journalistiken.

4.3.1 Vittnen
Undersökningen visar att tidningen publicerar motsägande vittnesuppgifter i en och samma arti-

kel både 1986 och 2003. 1986 publicerar Aftonbladet flera, relativt liknande signalement, på den

misstänkte mördaren. Det första som publiceras i Aftonbladet kommer från polisen (Sveriges

gränser spärrade imorse, 860301). Aftonbladet publicerar signalementet som blir utförligare för

varje gång det publiceras:

”Mördaren bar en trekvartslång, blå täckjacka som flera av vittnen uppfattat som en mörk
rock. Han hade grå keps med öronlappar, som knäppts ihop på huvudet, Uppgifterna om
ansiktets form är svårare att tyda. Det har talats om smala, tunna läppar.”

(Mördaren: En vältränad 40-åring, 860302)

Det dröjer innan journalisterna ifrågasätter att vittnesuppgifterna inte överensstämmer. Aftonbla-

det 1986 gör en kartläggning för att se hur vittnenas uppgifter stämmer överens med varandra. I

ingressen står det:

”En mängd vittnen som tror sig ha sett Olof Palmes mördare har nu hörts av polisen. Många
har sannolikt misstagit sig och mött vanliga nattflanörer. Inte ens de sju hetaste vittnena har
lämnat helt samstämmiga uppgifter [...] Deras vittnesmål tillsammans med andra mer eller
mindre säkra uppgifter ligger till grund för det officiella och ganska luddiga signalementet
som polisen har gått ut med.”

(Vittnenas bild av Palmes mördare, 860306)

I samma artikel publiceras signalementet som polisen har offentligtgjort (Vittnenas bild av Palmes

mördare, 860306). Här är journalisterna kritiska till vittnesuppgifterna men ändå publicerar de

signalementet som är baserat på dessa uppgifter. Risken är att journalister är med och sprider fel-

aktiga uppgifter när vittnesuppgifterna inte överrensstämmer. Förmodligen har de inget annat val

än att publicera signalementet eftersom läsarna förväntar sig att kunna läsa om det i Aftonbladet.

Olika vittnen, ingen som är namngiven, skildrar hur händelseförloppet gick till och hur mördaren

såg ut. Uppgifterna skiljer sig åt på flera punkter:

”Han slog henne i huvudet två gånger. När han vände och sprang såg jag blod och hon titta-
de på mig och sa; Gud, jag har blivit knivhuggen i magen.”

 (Så mördades Anna Lindh- Knivmannen
 överföll henne i varuhuset, 030911)
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”– Han var lång, mörkhårig och bar yllemössa. Han var smal men ingen 20 åring direkt. [...]
– Jag tyckte att han hade keps, polisonger och kanske mustasch. Men det gick så fort.”

 (Så mördades Anna Lindh- Knivmannen överföll henne i varuhuset, 030911)

Återigen kan vi se att Aftonbladet publicerar motsägande uppgifter i en och samma artikel. Det

borde leda till minskad trovärdighet men eftersom Aftonbladet publicerar båda signalementen

kan läsaren göra en egen tolkning av vad som verkar vara korrekt. Aftonbladet uppfyller läsarnas

förväntan om att kunna få information om signalementet och eftersom de publicerar båda signa-

lementen slipper Aftonbladet avgöra vilket som är rätt eller fel.

4.3.2 Bilden på mördaren
1986 publicerade Aftonbladet fler omaskerade bilder än vad Aftonbladet gjorde 2003, 1986 pub-

licerade Aftonbladet omaskerade bilder på de gripna med bildtexter som talade om att personerna

var oskyldiga. Aftonbladet 1986 har en bild på en löpsedel när polisen griper två misstänkta som

senare visade sig vara oskyldiga. Det finns även fyra bilder på oskyldiga varav tre är namngivna,

ingen bild är maskerad. Bildtexterna säger att männen på bilderna är oskyldiga (Löpsedel

860307). 1986 publicerade Aftonbladet även en fantombild på den misstänkte mördaren. En

kvinna som mötte den person som misstänktes för att ha skjutit Olof Palme anses kunna ge så bra

uppgifter att polisen tar fram en fantombild på mördaren baserad på hennes vittnesuppgifter:

”Kvinnan som är utbildad tecknare och porträttmålare, glömmer aldrig de här korta sekun-
derna. [...] Hon arbetade fram ett porträtt med detaljer och imponerande noggrannhet.
– Vår huvudhypotes är att det verkligen var mördaren som kvinnan mötte, säger länspolis-
chef Hans Holmér.”

(Jag glömmer aldrig hans ansikte, 860306)

I en artikel på samma uppslag förklaras hur en sådan teckning tas fram och vilka fördelar och

nackdelar det finns med att använda sig av den här metoden (Maskinen tar fram mördarens an-

sikte, 860306).  I och med den hysteri som det blir när teckningen publiceras har Aftonbladet

flera artiklar om detta:

”Uppgiften, att utan förvarning så snabbt fånga ett ansikte och därefter placera det på papper
i form av en så detaljerad teckning att det kan hjälpa till att fånga Olof Palmes mördare, är
nästan omänskligt.”

(Polisens hopp: en kort glimt av ett ansikte, 860307)

Det anmärkningsvärda med fantombilden är att i texterna var journalisterna och övriga som ut-

talade sig kritiska till att polisen använde sig av en fantombild, ändå publicerade Aftonbladet bil-

den. Det går att konstatera att skillnaden är att Aftonbladet 2003 inte publicerade någon form av

bilder på de gripna och förhörda personerna som snabbt ansågs vara oskyldiga. Efter mordet på
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Anna Lindh publicerade Aftonbladet bilderna på den misstänkte mördaren från övervakningska-

merorna nästan varje dag.  I början var bilderna från kameran maskerade men så småningom

publicerades de omaskerade. Aftonbladet publicerade även under den här tiden maskerade pass-

foton på de misstänkta personerna. Det var förvånande att Aftonbladet 1986 publicerade bilder

på personer som de visste var oskyldiga, den journalistiken är mer typisk för 2003 års Aftonbla-

det. De utlämnade bilderna överensstämmer inte med de relativt återhållsamma texterna om de

misstänkta personerna 1986.  Eftersom bilder har en sådan stor genomslagskraft är det anmärk-

ningsvärt att Aftonbladet publicerar de när de begränsar sig i sina beskrivningar av de misstänkta i

artiklarna. Det går att konstatera att tidningen publicerade bilderna under båda undersökningspe-

rioderna eftersom de har ett väldigt högt läsarvärde. 2003 använde Aftonbladet återkommande

bilderna från övervakningskamerorna samt maskerade passfoton på de misstänkta personerna.

Något liknande fanns det inte 1986 och därför var de tvungna att använda bilder på oskyldiga

misstänkta för att kunna publicera någon bild. Förhållandet mellan journalistiken i bilder och

text är en frågeställning för en annan uppsats.

4.4 De misstänkta
Det går att urskilja modellen Aftonbladet använde sig av vid rapporteringen om dem olika miss-

tänka 1986 och 2003. Både 1986 och 2003 berättade Aftonbladet om barndomen, skolgången,

familjeförhållanden, psykisk hälsa och tidigare begångna brott. Skillnaden är hur de använde mo-

dellen, Aftonbladet 2003 lät alltid ”nära familjemedlemmar” berätta om personen. Modellen syn-

tes tydligast i rapporteringen om den misstänkte 35-åringen vid Anna Lindh-mordet. Aftonbladet

använde sig inte bara av offentliga uppgifter utan gjorde även en ingående kartläggning med hjälp

av ”nära vänner”. Det här stärker teorin att Aftonbladet 2003 hellre berättade för mycket om en

misstänkt än för lite. Läsarna är intresserade av detaljerade historier och Aftonbladet var medveten

om att den etiska kontrollen inte fungerar i den utsträckning den borde för att fylla sin funktion.

Därför kunde de obehindrat uppfylla läsarnas efterfrågan.

Redan under mordnatten 1986 kallas en person in till förhör hos polisen:

”En medelålders man har tagits in för förhör om mordet på Olof Palme.
– Det finns uppgifter om att han var i närheten av mordplatsen, säger kommissarie Nils Lin-
der.
– Han är troligen inte mannen vi söker, tror han.”

(Sveriges gränser spärrade imorse, 860301)
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Aftonbladet är noga med att poängtera att det förmodligen inte är den förhörda mannen som

utfört mordet. Direkt efter mordet innehåller artiklarna lite information om de gripna och för-

hörda personerna. Det är en lång startsträcka innan Aftonbladet 1986 berättar något om miss-

tänkta och förhörda personer, det redovisas längre fram i det här kapitlet. En dryg vecka efter

mordet skriver Aftonbladet att polisen jagar två män för mordet på Olof Palme:

”Polisen blir nu också allt mer säker på att mordet på statsministern inte var en enda mans
verk.
– Det börjar mer och mer verka som att flera personer ligger bakom det här, säger en utreda-
re till Aftonbladet.”

(Nu jagar polisen två attentatsmän, 860309)

Ett polisbefäl blir under utredningen misstänkt för mordet:

”Kriminalinspektören, som varit polis i 16 år, är vapenintresserad och har licens för en Smith
& Wesson, det förmodade märket på mordvapnet.”

(”Jag har alibi för mordkvällen”, 860310)

En kamrat till kriminalinspektören vittnar om att han är en väldigt duktig prickskytt men att

revolvern sedan januari är inlåst i kriminaljourens vapenskåp. Kamraten hade även noterat att den

publicerade teckningen av mördaren var lik polisbefälet. Själv vill inte polisbefälet kommentera. I

artikeln framgår det att han hade alibi för mordkvällen vilket flera kunde styrka (”Jag har alibi för

mordkvällen”, 860310). Det här är en av de första artiklarna där journalisterna 1986 berättar mer

ingående om en misstänkt person. När kriminalinspektören blev misstänkt för mordet är det den

första gången Aftonbladet skrev om den misstänktes liv. Det här beror på att han var polis och att

han därmed klassades som en offentlig person. Här höll journalisterna fast vid regeln att skilja på

offentlig och privat person. Det här är något som förändrats mellan våra undersökta perioder.

2003 skiljde Aftonbladet inte på offentlig och privat person, tidningen publicerade lika många

detaljer om en privat som om en offentlig person. Det går att se ett samband mellan läsarnas ef-

terfrågan och vad Aftonbladet skrev om de misstänkta. Detaljerade texter säljer oavsett om det är

en privat eller offentlig person som är huvudpersonen, även om offentliga personer tillför status

till texter.

Obekräftade uppgifter pekade ut en av de misstänkte Olof Palme mördarna som ”terrorist” och

”våldsam”. Förutom dessa uppgifter fick inte läsaren veta så mycket om mannen. Intressant att

notera är att journalisterna valde att skriva att det fanns misstankar att mannen hade terroristan-

knytningar trots att de uppgifterna var obekräftade. Det här inget som var typiskt för den under-

sökta perioden 1986. Det är enbart när de misstänkta har terroristanknytningar som journalister-
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na använder sig av obekräftade uppgifter. Terroristgrupper och terroristdåd var väldigt aktuellt

vid den här tiden och av det kan vi dra slutsatsen att det som är aktuellt i samhället ställer högre

krav på journalisten att kunna publicera nya uppgifter. Den andra personen som blev anhållen var

en 32-åring. Aftonbladet skrev om mannen när han blev anhållen, trots att han hade varit inne på

flera förhör veckan innan uppgifterna publicerades. Det här är en stark kontrast till rapportering-

en om Anna Lindhs misstänkta mördare. 2003 skrev journalisterna om personerna redan när de

började figurera i utredningen. En tänkbar anledning till att 1986 års journalister inte skrev om

förhören tidigare är att de i första hand använde sig av offentliga uppgifter. Polisen kan ha valt att

inte lämna ut uppgifterna om förhöret och då gick Aftonbladet och deras läsare miste om dem.

Det hindrade inte journalisterna under 2003 eftersom de hade egna kontakter inom poliskåren.

4.4.1 Missbrukarna
I en artikel från 1986 beskrivs en misstänkt 32-åring som ”amfetaminmissbrukare”, ”våldsam”,

”hotfull”, ”oberäknelig” och ”bär kniv”. Dessa uppgifter kommer ”från en källa”. Mannen släpps

efter förhör och enligt polisen finns det inga misstankar kvar mot honom (Misstänkt 32-åring

släppt efter förhör, 030912).

En 33-årig man är gripen för mordet på Anna Lindh, han berättar i Aftonbladet om förhöret och

misstankarna. Polisen har en ”het lista” över tänkbara namn och 33-åringen skulle vara en av dem.

Aftonbladet skriver om hans tidigare brott, att han är dömd för att ha misshandlat en kvinna två

år tidigare (33-åringen gripen och förhörd - släpptes efter åtta timmar, 030914).

4.4.2 32-åringen, 35-åringen och 24-åringen
Det största genombrottet för polisen 1986 kommer när en 33-årig västtysk medborgare blir gri-

pen i Uppsala för olaga vapeninnehav. Mannen blir intressant för spaningsledningen i Stockholm

av tre skäl:

”I hans lägenhet fann polisen en stulen kpist. Han är porträttlik polisens bild av Olof Palmes
mördare. Han har inget vattentätt alibi för mord dagen.”

(Man greps i Uppsala med stulen kpist, 860312)

Mannen blir tillsvidare anhållen. Aftonbladet berättar om mannen men han blir aldrig namngi-

ven:

”Enligt Radio Uppland är mannen tidigare känd för våldshandlingar och ska ha haft samröre
med terroristorganisationer uppgifter som polisen inte vill bekräfta. Mannen greps efter ett
anonymt tips. Gjorts en husrannsakan tidigare strax efter mordet men hittade inget då.
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Mannen bor med familj i en lägenhet i Uppsala. Kpisten som påträffades i lägenheten stals i
höstas från ett militärt vapenförråd i Västergötland.”

 (Man greps i Uppsala med stulen kpist, 860312)

I övriga artiklar växlar västtysken med att vara 33 år och 35 år. Aftonbladet skriver om förhören

och att polisen fortsätter att arbeta med andra namn i utredningen (33-åring med stulen kpist i

förhör, 860313). Det framgår inte i artiklarna vad som händer med västtysken när det den 14

mars går att läsa att en 32-årig svensk är anhållen. Aftonbladet skriver att polisen är osäkra på om

32-åringen är mördaren (Utbildad för att skjuta skarpt, 860314). I samma artikel skriver journa-

listen:

”Han är 32 år gammal och svensk medborgare. Han är uppväxt i en ”god familj” i landsor-
ten, men har därefter flyttat till Stockholmsområdet. Han är djupt religiös och kommer från
ett frikyrkligt hem. Han är också med i en frikyrklig sammanslutning. Han är vapenvägrare
och har inte burit vapen under sin värnpliktstid. Men han är ändå förtrogen med vapen efter
en utbildning han fick för ett tillfälligt jobb. Enligt uppgifter till Aftonbladet skulle det job-
bet ha varit ett väktarjobb. Han har ett ordnat kroppsarbete som inte är något kroppsarbete,
utan snarare något intellektuellt.”

(Utbildad för att skjuta skarpt, 860314)

Aftonbladet låter även 32-åringens gamla skolkamrater berätta om honom:

”Extrem, annorlunda, självupptagen, ensam. Det är ord som återkommer när lärare, skol-
kamrater och andra i byn ska beskriva den anhållne 32-åringen. Bara en säger annat och det
är hans pappa:
– En vanlig snäll svensk pojke.”

(32-åringen – en ensam särling, 860315)

Det finns en likhet mellan 1986 och 2003 års rapportering om de olika misstänkta personerna.

Aftonbladet publicerar intima och privata uppgifter om de misstänka både 1986 och 2003. Skill-

naden är att journalisterna 1986 använder sig till största delen av offentliga källor och 2003 inter-

vjuar journalister oftare personer i den misstänktes närhet och använder sig oftare av anonyma

källor. Att intervjua personer om en misstänkt leder till att läsaren får information som egentligen

inte är offentligt och den misstänkte får aldrig försvara sig. Det leder till en mer skev och uteläm-

nade bild av den misstänkte än att i första hand använda sig av offentliga källor. Även om det

1986 förekommer intervjuer med ”nära vänner” är det inte alls i samma utsträckning som 2003

då var det praxis att använda sådana källor. Journalisterna har blivit tvungna att anpassa sina val

av källor efter läsarnas efterfrågan på intima uppgifter samt att den ökade konkurrensen kräver att

Aftonbladet har nyheter som konkurrenterna inte har.
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I en annan artikel från 1986 berättas att 32-åringen ska ha varit med i EAP:s aktiviteter när han

var i 20-årsåldern (Här går 32-åringen till attack, 860318). Här kan vi se att journalisterna binder

ihop 32-åringen med de pågående spekulationerna om att det var terrorister som låg bakom då-

det. Enligt 32-åringens pappa hatade inte hans son Olof Palme utan hans politik. 32-åringens

familj tror inte att det är han som är mördaren:

”– Terrorister eller lejda mördare kan ha utnyttjat honom. Den där jackan som polisen skick-
at till Tyskland för undersökning känner jag väl till. Den lämnade pojken kvar i sin gamla lä-
genhet och det var en utlänning som flyttade in och han kan ju ha haft jackan och preparerat
den med krutstänk.”

 ( ”De vill korsfästa vår son”, 860318)

Aftonbladet har en löpsedel om den anhållne 32-åringen:

”En vecka före mordet på Olof Palme rakade den anhållne 32-åringen av sig mustaschen han
burit i flera år. När han greps 12 mars hade han låtit mustaschen börja växa ut igen. Någon
förklaring till att han plötsligt ville byta utseende och sedan ändra tillbaka har han inte kun-
nat ge. Flera svenska medlemmar av organisationen han tillhört, europeiska arbetarpartiet,
har fått vapenutbildning i Västtyskland, ledd av nynazisten Karl-Heinz Hoffman.”

 (Aftonbladets löpsedel, 860319)

En av artiklarna berättar att vittnen har fått konfronteras med den 32-åriga mannen och att de är

”helt övertygade” om att det är mannen de såg mordkvällen (Han rakade av sig mustaschen,

860319). Den artikeln publiceras i samband med andra artiklar där polisen uppges vara osäkra på

om 32-åringen är mördaren. Den anhållne 32-åringen blir släppt på fri fot efter sju dygn. Dagen

efter att den 32-årige mannen är frigiven har Aftonbladet följande löpsedel:

”Mike Lenihan uppger att han fick anbud att mörda Palme. Av en svensk affärsman. Han sä-
ger att allt tyder på att Palmemordet utfördes av en lejd mördare.”

(Aftonbladets löpsedel, 860321)

Det här är ett exempel på hur tidningen arbetar för att hålla liv i läsningen och rapporteringen.

Det var viktigt för tidningen att hålla liv i läsningen fram till vändpunkten i utredningen, själva

gripandet. Om utredningen blir stillastående är det vanligt att medierna börjar göra egenfabrice-

rade nyheter. Det syns tydligt i undersökningen att Aftonbladet följde den här metoden både

1986 och 2003.  Med tiden skedde även en viss fördjupning, Aftonbladet analyserade brottsling-

arnas tidigare liv och eventuella brott. Även här började Aftonbladet spekulera om hur långa straff

de kunde få. Till huvudartiklarna uppkom det sidoartiklar som en spin-off-effekt, dessa gav i sin

tur upphov till ytterligare artiklar. Det här fenomenet finns det flera exempel på i undersökning-



Johanna Nilsson och Therese Nilsson
Från referat till sensation

46

en, som till exempel granskningen av livvaktsskyddet hos svenska ministrar och alla artiklar inför

begravningarna.

Polisen tar DNA-prov på den tredje misstänkte i utredningen av mordet på Anna Lindh, 35-

åringen. Hans flickvän förhörs och det görs även en husrannsakan. Polisen poängterar i artiklarna

att de fortfarande arbetar med att kontrollera andra namn (Kepsen kan lösa mordet – förhören

med den misstänkte inledda i natt – DNA-prov togs, 030917). I en annan artikel beskrivs hur

gripandet gick till, den misstänkte mannen beskrivs flera gånger som ”Sveriges mest jagade man”

(Han greps på derbyt, 030917). Vittnen från puben där han greps berättar att de är chockade och

de berättar vad de såg under kvällen när han var där. De minns honom inte som någon våldsam

typ (– Vi blev chockade – Vittnen från puben där den misstänkte mördaren greps, 030917).

Aftonbladet kartlägger 35-åringens skolgång, journalisterna beskriver hans barndom och hur han

växte upp. Klasskompisar uttalar sig om hur 35-åringen var under skoltiden. På ett uppslag finns

bilder från skolkatalogen, där 35-åringen är maskerad. Totalt syns fem andra omaskerade perso-

ner på bilderna. Även klasslärare från gymnasiet uttalar sig i artikeln, en klasskompis medverkar

med bild och namn.

”I slutbetyget från nian finns en särskild anteckning om 35-åringen, stor frånvaro. Betyget
innehåller mest tvåor och ettor. I teknik hade han noll.”

 (”Han märktes inte i klassen”, 030918)

Gamla klasskamrater beskriver honom som ”konstig”, ”enstöring”, ”annorlunda” och ”ensam”.

”Den misstänkte mördaren har stora problem redan som liten. Han vägrar gå på dagis, klarar
inte av skolan och misslyckas i gymnasiet – Undervisning var så lätt att det var under min
värdighet att delta har han sagt i en utredning. [...] Enligt en socialutredning var kraven
hemifrån för låga och uppfostran inkonsekvent på grund av föräldrarnas skilda synsätt. Han
säger då att han trivdes bäst hos mamman, men under senare år ändrar han sig och hävdar att
han alltid hatat henne. [...] Han har flera gånger misshandlat sin mamma med slag och
stryptag och hotat henne till livet men de bor fortfarande tillsammans, och sina pengar får
han från henne och från socialtjänsten. [...] – Jag tror inte att han själv vet vad han vill sitt
liv, men han måste ha en sjuk hjärna. När jag hörde talas om detta blev jag rädd för att det
kunde vara han, säger en person i hans närhet.”

 (Han klarade inte skolan – misstänkte mördaren anser sig överlägsen alla, 030917)

Ovanstående citat exemplifierar rapporteringen om den misstänkte och gripne 35-åringen. Vid

den här tiden har polisen inte presenterat några bindande bevis. Det ovanstående citatet visar på

en skillnad från rapporteringen om de misstänkta 1986. Då skrevs det om den misstänkte, inte

alltför mycket om hans familj och vänner. I det föregående citatet får läsaren veta vilket förhål-
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lande den misstänkte har till sin mamma. Om journalisten och tidningen resonerar som om att

en misstänkt ministermördare är en offentlig person, ger det dem ingen rätt att behandla den

övriga familjen som offentlig. Vid 1986 års rapportering förekom det inte lika många detaljerade

artiklar som handlade om de misstänktas familjer.

En annan artikel handlar om 35-åringens kriminella bakgrund. Rubriken anger att han är dömd

för 49 brott. Artikeln uppger att han har begått brott mot sin egen familj, en del av offren uttalar

sig även anonymt i artikeln (35-åring dömd för 49 brott, 030917). Flera personer i 35-åringens

närhet intervjuas, bland annat träder den förre älskaren fram och berättar om 35-åringens dub-

belliv. Det finns varken namn eller bild på personen som ska ha varit 35-åringens älskare:

”Enligt källor till Aftonbladet är 35-åringen en drömmare med stora illusioner om glamour
och jetset liv. Han vill gärna måla upp en bild av sig som smart playboy.[...] – Fullkomligt
osannolikt, samtidigt oerhört tragiskt. Men på något sätt är jag inte förvånad.”

 (Förre älskaren: Han är rasistisk – Pojkvännen berättar om 35-åringens dubbelliv, 030917)

35-åringen jämförs i en artikel med Lasermannen. Profileringsexperten Ulf Åsgård analyserar de

båda personerna för att se hur lika de är. De båda männen beskrivs i Aftonbladet: ”har bland an-

nat levt på många olika adresser”, ”haft högerextrema åsikter”, ”förändrade personligheter” och ”bytt

namn vid flera tillfällen”. I ingressen till artikeln:

”En ensamvarg fylld av egen kärlek. En mytoman som skryter vitt och brett om påhittade
framgångar. Charmerande men känslokall. Många har reagerat på likheterna mellan den
mordmisstänkte 35-åringen och Lasermannen John Ausonius.”

(En kopia av lasermannen – Båda är charmiga, känslokalla lögnare, 030920)

Vid det här skedet är 35-åringen fortfarande bara gripen. Spaningsledningen vill i början inte

yttra sig om DNA analysen som gjordes på 35-åringen.

”– Även om DNA-profilen inte stämmer är jag övertygad om att vi har så mycket att det
räcker för att få honom häktad, sa en poliskälla igår kväll.”

(35-åringen kan häktas även utan DNA-bevis, 030919)

Artikeln avslutas med följande citat:

”Trots att 35-åringen varit anhållen sen i måndags gäller ännu det rikslarm som utfärdats ef-
ter Anna Lindhs mördare.”

(35-åringen kan häktas även utan DNA-bevis, 030919)

Aftonbladet fortsätter att berätta om 35-åringes tidigare liv trots att de samma dag publicerar ar-

tiklar som rör att 35-åringen kanske är fel person (35-åringen kan häktas även utan DNA-bevis,

030919). Så här i efterhand vet vi att 35-åringen fick skadestånd från flera medier för deras rap-
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portering om honom. Trots att Aftonbladet har en poliskälla som säger att DNA-profilen inte

överensstämmer med 35-åringen, målar Aftonbladet ändå upp en bild av att det är han som är

mördaren. Tidningen kommer fortsätta rapportera lika detaljerade när 24-åringen blir misstänkt,

de kan fortsätta på samma sätt eftersom de nu har skapat ett behov hos läsarna. Genom att skriva

detaljerat och personligt kan de bygga upp en spänning och en förväntan hos läsaren att få veta

vem den här personen här.

Den 25 september 2003 har Aftonbladet följande löpsedel:

”Han är den nye misstänkte Anna Lindh mördaren 24-åringen dömd för att ha knivhuggit
sin pappa.”

(Löpsedel 030925)

Aftonbladet fortsätter rapportera om den nye misstänkte:

”Flera utredare betraktar idag mordet på Anna Lindh som uppklarat. Den 24-årige man som
anhölls igår kan kopplas till den keps som mördaren tros ha burit. Både hans och Anna
Lindh DNA finns på kepsen. – Det är så starkt det kan bli, säger en centralt placerad polis-
källa.”

(Han högg ner pappa, 030925)

Aftonbladet granskar 24-åringens tidigare liv, bland annat ska han ha huggit ner sin pappa när

han var 17 år (Han högg ner pappa, 030925). En annan artikel berättar att 24-åringen har haft

psykiska problem sedan tonåren. Han har bott på ungdomshem för att han inte orkade bo kvar

hemma. Enligt olika undersökningar har han en psykisk störning – men inte tillräckligt stor för

att han ska kunna få vård.

”Hemförhållandena beskrivs som svåra. Han stjäl mediciner och proppar i sig. Han struntar i
kallelserna till psykiatriska öppenvårdmottagningen han är skyldig att besöka. Han börjar ter-
rorisera en flicka han är besatt av, och hotar att kidnappa henne. Planen är att våldta flickan
för att göra henne gravid och därefter föra henne till Grekland. Flickans föräldrar får veta att
det inte är någon ide att polisanmäla honom – Det kommer ändå inte hända något, jag är ju
psyksikt sjuk, hotar han.”

(”Han ville ha psykvård efter mordet” Misstänkte 24-åringen
blev avvisade från sjukhuset – det fanns ingen plats, 030925)

Aftonbladet åker till Belgrad för att träffa 24-åringens farmor och farfar. Artikeln beskriver hur

det ser ut hemma hos familjen och hur släkten har tagit beskedet från Sverige:

”Att 24-åringen är en misstänkt mördare stämmer inte alls med hennes uppfattning av den
älskade sonsonen.
– Han var den duktigaste i skolan. Han älskade att läsa böcker och spela spel. Jag såg aldrig
att han höll på med knivar och andra vapen som många andra pojkar.
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– Han rökte inte och drack aldrig alkohol. Inte ens kaffe drack han, säger farmodern och gör
korstecken över bröstet.”

(”Min sonson är en bra pojke” Farmor berättar
om misstänkte 24-åringen, 030927)

Det här citatet visar på att Aftonbladet satsade på att få en historia som inget annat medium hade

och därmed ha en fördel i konkurrensen om publiken. Eftersom mediemarknaden blivit allt mer

vinstinriktad går det att konstatera att Aftonbladet måste finna unika berättelser som inget annat

medium har. Att Aftonbladet lägger tid på att finna en familj i Belgrad går emot chefredaktörens

uttalande om att journalisterna arbetar under tidspress. Det handlar inte om tid utan vad Afton-

bladet valde att prioritera. Aftonbladet 2003, liksom 1986, gick snabbt vidare i rapporteringen

när polisen hade en ny misstänkt person. Det här skedde utan några större kommentarer i artik-

larna. Trots att Aftonbladet 2003 hade haft fel misstänkt som mördare fortsatte de i samma stil

när polisen hade en ny misstänkt. Skillnaden var att flera ”poliskällor” uppgav att 24-åringen

(Mijailo Mijailovic som senare dömdes för mordet på Anna Lindh) var mördaren. Anmärknings-

värt är att Aftonbladet vågade fortsätta skriva på samma sätt trots att 35-åringen var oskyldig.

Som vi poängterade tidigare beror det här på att Aftonbladet har skapat ett behov hos läsarna.

Det går även att se att vinstintresset motverkar den etiska diskussionen i Aftonbladet. Tidningen

tjänar ekonomiskt på detaljerade texter, de får ingen vinst genom att hålla sig inom de etiska ra-

marna.

Det dröjde innan polisen fick struktur på sitt arbete med mordet på Olof Palme och kunde hitta

någon misstänkt. Flera personer var inne på förhör men polisen kunde inte binda någon till mor-

det. Under rapporteringen av mordet på Anna Lindh fann polisen flera misstänkta och en skyldig

person inom loppet av tre veckor. På grund av de olika förhållandena skiljer sig Aftonbladets be-

skrivningar av de misstänkta personerna från 1986 och 2003. Aftonbladet 1986 var i början noga

med att poängtera att de förhörda förmodligen inte var skyldiga till dådet. Aftonbladet 1986

hade, som nämnts tidigare, få personliga uppgifter om de misstänkta och förhörda personerna i

början av utredningen. Förändringen kom när 32-åringen blev anhållen. Trots att polisen upp-

gavs vara osäkra på om han var mördaren publicerade Aftonbladet flera beskrivande artiklar om

hans liv. I en och samma artikel poängterades det att han med största sannolikhet inte var inblan-

dad i mordet och sedan gjordes det en grundlig genomgång av hans liv.
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4.4.3 Terrorister och psykiskt störda i mordutredningarna
Aftonbladet 1986 gjorde parallelldragningen till terroristgrupper genom att berätta att den miss-

tänkte 32-åringen varit med i EAP:s aktiviteter. Det är en metod för Aftonbladet att fullfölja hy-

potesen att terroristorganisationer varit iblandade i mordet. 1986 riktade polisen sina misstankar

mot terroristgrupper. I Aftonbladet var det en skillnad i vad de skrev om när terroristgrupper blev

misstänkta och när andra personer blev misstänkta. Till en början var Aftonbladet förbehållsam-

ma med uppgifter om misstänkta personer men de rapporterade utförligt om misstänkta terrorist-

grupper. Det här kan dels bero på att det rör sig om en grupp och dels att det är känsligare att

skriva utförligt om en privatperson som blev misstänkt. Det är även ett exempel på hur det som

var aktuellt i samhället påverkade journalistiken. Förutom de europeiska terroristorganisationerna

var flera rörelser aktuella i Sverige, bland annat Bevara Sverige Svenskt (BSS). Det var en förening

som var emot invandring och hade flera demonstrationer under 1985 och 1986. Förmodligen

fanns det en inställning hos Aftonbladet, och i resten av samhället, till de olika organisationerna.

Den inställningen präglade även sättet att beskriva de olika rörelserna. I Aftonbladet tar det ut-

tryck att de behandlade de olika rörelserna som offentliga personer, läsarna hade rätt att veta allt

om dem. Det fanns inget liknande 2003 som vi kan jämföra med, men med bakgrund av hur de

skrev om misstänkta privatpersoner antar vi att Aftonbladet inte skulle göra någon skillnad på

misstänkta personer och grupper.

Ett exempel på hur Aftonbladet 1986 riktade misstankarna mot olika terroristgrupper:

”Mönstret stämmer alltför väl med det sätt terroristgrupper som Abu Nidals arbetar. Den
kommentaren ger Paul Wilkinson, en av Europas mest ansedda kännare av modern terro-
rism, till mordet på Olof Palme.”

 (Terrorexpert: Det liknar ett dåd av Abu Nidal, 860302)

När kulan som dödade Olof Palme hittades kunde polisen ta reda på vilken typ av vapen som

användes. Kriminologen Leif GW Persson uttalar sig i Aftonbladet om mordvapnet:

”- Den här kulan tyder på förberedelser eller kunskaper som vanliga kriminella eller dårar
inte har. Det handlar om en mördare som utrustat sig för en mycket speciell situation. Till
exempel att kunna skjuta även en person som bär skottsäker väst. [...] Det kan handla om en
terrorist som funnits i länge i landet och förberett sig mycket väl.”

(En professionell mördares vapen, 860303)

Andra artiklar frågar sig om det finns ett samband mellan mordet på Olof Palme och två tidigare

liknande mord (Var Palme deras tredje offer?, 860303).
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I andra artiklar från 1986 finns det spekulationer om att organisationen RAF ska ligga bakom

mordet. En artikel har en genomgång av deras nutidshistoria, vilka dåd de har tagit på sig och att

organisationens grundare har tagit livet av sig i fängelset (RAF- en blodig historia, 860303).

Andra artiklar berör spekulationerna om att det kan vara kurdiska PKK som har mördat Olof

Palme.

”Säpos svåra uppgift är inte bara mordet på Palme utan kanske mer att spåra upp alla terro-
rister och terroristsympatisörer man vet funnit en fristad i Sverige. Säpo har tidigare i pro-
memorior till regeringen förklarat att det kurdiska PKK, med många representanter i Sverige,
haft planer på attentat mot Olof Palme.”

(Världens stora kommer till begravningen, 860305)

Här fortsätter Aftonbladets artiklar att spekulera om terroristhoten, när Aftonbladet publicerar

uppgifter att ingen grupp på allvar tagit på sig attentatet, öppnar det för en möjlighet att någon

annan kan ligga bakom dådet. Det berättas även att Olof Palme stötte ihop med gruppen EAP

under valrörelsen. Artikeln berättar om vad som hände och att ingen vågade ingripa:

”Olof Palme stelnade till när han fick se hatbanderollerna och de vanställda porträtten på
honom. Lisbet Palme vände hastigt på huvudet och log mot vinkande människor på andra
sidan gatan.”

 (EAP mötte Palme med hatbanderoller, 860319)

Många experter sade sig se likheter med mordet och terroristgruppers sätt att arbeta. Genom att

låta experter uttala sig kan läsaren tro att det är en terroristgrupp som har mördat Olof Palme.

Eftersom inga andra åsikter om vem som kunde ligga bakom dådet fick lika stor plats i Aftonbla-

det, blev det en allmän sanning att det var en terroristgrupp som låg bakom dådet. De andra

åsikterna som fördes fram tonades ner i tidningen eftersom de publicerades i slutet av tidningen

och i små artiklar. Under rapporteringen 2003 drogs det paralleller mellan Anna Lindh mordet

och andra så kallade vansinnesdåd i Sverige. Det gav i sin tur artiklar som granskade den svenska

psykvården. Det här exemplifierar hur de rådande tankarna i samhället påverkar journalistiken.

Det är inte bara mediemarknaden som påverkar journalistiken utan även samhället. Om inte

samhället och alla människor fanns skulle inte medier ha något att berätta om eller berätta för.

Slutsatsen är att Aftonbladet, förmodligen tillsammans med andra medier, under båda undersök-

ningsperioder aktivt sätter dagordningen och bestämmer vad som ska diskuteras i samhället. Men

som nämnts tidigare påverkar samhället vad medierna rapporterar om. Samhället, medierna och

publiken, är beroende och påverkar varandra. Medierna klarar sig inte utan sin publik som är den

största byggstenen i mediernas ekonomi. Därför drar vi slutsatsen att det bland annat är läsarnas

efterfrågan som påverkar journalistiken men vi har även konstaterat att de rådande normerna i
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samhället påverkar journalistiken. McQuail skriver att förhållandet mellan medier och publiken

är ett envägsförhållande (se vidare kapitel 2.1 Om kommunikation och spegelbilder). På ett sätt är

det ett envägsförhållande eftersom det inte finns någon direkt dialog mellan de båda parterna,

men däremot finns det ett beroendeförhållande mellan dem. Vi delar McQuails teori om att ett

modernt samhälle har ett ömsesidigt beroende med medier, de interaktiverar och influerar var-

andra. Media reagerar på kravet från samhället på information och underhållning därmed med-

verkar de till att förändra det sociala och kulturella livet.

4.4.4 Invandrare
I flera artiklar från 1986 vittnar invandrare i Sverige om deras rädsla att bli utpekade som Olof

Palmes mördare. Aftonbladet träffar två jugoslaver:

”För, menar båda, fientligheten pyr, blickarna har blivit misstänksamma sedan mordet på
Palme.
– Vi som inte är födda svenskar balanserar på en tunn tråd just nu, säger Merdverd.
– Polisen talar om en mörkhårig man och alla tänker: Aha, en utlänning. ”
”Och du ska veta, säger Medverd, att dementin som kom strax efter inte är mycket värd. Por-
sche, mycket pengar och jugoslaver, det är vad folk minns.”

 (”Just nu känns det otäckt att bo i Sverige”, 860307)

Aftonbladet besöker ett café dit många invandrare brukar gå för att skildra deras vardag med att

bli utpekade som Olof Palmes mördare (”Just nu känns det otäckt att bo i Sverige”, 860307).

Från att Aftonbladet passivt har berättat om terrorister som kan ligga bakom dådet tar de nu en

mer aktiv roll, genom att berätta hur de utpekade invandrarna känner sig. Det här är också ett

exempel på hur Aftonbladet har byggt upp förutsättningarna för att invandrarna skulle bli utpe-

kade. Genom att publicera obekräftade uppgifter om att det är terrorister som ligger bakom dådet

spär de på de fördomar som finns mot invandrarna. När sedan invandrarna vill berätta hur deras

vardag har blivit efter mordet ger Aftonbladet de plats att tala ut på och tidningen får säljbara

berättelser.

4.5 Poliskritik och deras arbete
Som vi konstaterade tidigare fick Säpo och psykvården skulden för att mordet kunde ske. Afton-

bladet kritiserar både 1986 och 2003 polisen för att inte göra ett ordentligt arbete. De ifrågasätter

polisens arbetsmetoder och visar vilka misstag de anser att polisen har begått.

I artiklar från 1986 konstaterar journalisterna att mördaren fick 10 minuters försprång och att alla

flyktvägar låg öppna, vilket ligger till grund för kritik mot polisen:
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”Än märkligare är att polisen, enligt sina egna rapporter, tagit upp jakten på mördaren så sent
som 23.36, fem minuter efter att de två skotten avlossats mot statsministern. Plötsligt är det
fem minuter i berättelsen som inte stämmer. Vad gjorde mördaren under den tiden?”

 (Fem minuter som ingen kan förklara, 860306)

Flera poliser frågar sig varför de inte fick information om mordet direkt. De menar att spanings-

ledningen kunde ha använt betydligt fler poliser i jakten. En anonym polis säger i en artikel:

”– Det är inte klokt att de inte gått ut med larm till alla. Det här har skötts förbaskat klum-
pigt. Hela Stockholms City borde ha spärrats av direkt. Om det här hade hänt i något annat
land hade ledning blivit kickad direkt. Det har gått långt när till och med poliser kritiserar
sina egna kollegor.”

 (”Varför fick vi inte reda på mordet?”, 860305)

Dagen efter mordet på Anna Lindh ”granskar Aftonbladet” polisens arbete timmarna direkt efter

dådet. Artikeln har citat som riktar skarp kritik mot polisens arbete och källorna är anonyma. ”Ett

högt centralt placerat polisbefäl” säger:

”Hon skulle självklart haft en livvakt.”
(Palmemordet går igen, inga livvakter, dålig samordning och sovande chefer, 030916)

I artiklar diskuteras det varför Anna Lindh saknade livvaktsskydd vid överfallet, Säpo får stå till

svars varför hon inte var bättre skyddad. Andra artiklar publicerar information om hur skyddet ser

ut för andra svenska politiker och det görs även en jämförelse av hur skyddet för politiker ser ut i

andra länder (Stora skillnader i hur skyddet ser ut för europeiska makthavare, 030913).

Under den undersökta tidsperioden vid Olof Palme mordet förekommer det sällan anonyma

källor. Det är först när 32-åringen blir gripen som anonyma ex-fruar och klasskamrater förekom-

mer. Nedanstående citat visar medias förhållande till polisen:

”Ovissheten om vad som verkligen hänt var stor. Personalen på Sabbatsberg, liksom polis-
männen, hade fått stränga order att inte uttala sig för massmedierna, som efter hand samlades
utanför akutintaget.”

 (Anhöriga vakade vid dödsbädden, 860301)

Polisens ovilja att uttala sig märks även i de här citaten:

”Ingenting kom ut om vad som tilldrog sig inne i sjukhuset. Under tiden som de sörjande
anlände, florerade olika rykten om vad som egentligen hade hänt och vad som skulle hända.”

 (Anhöriga vakade vid dödsbädden, 860301)

”Strax efter 23.00 igår försökte Aftonbladet få en kommentar av den grupp som leder spa-
ningsarbetet men de hade gått hem för dagen.”

(Kritik mot polisen: misstag och slarv, 860304)
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Genomgången av artiklarna visar att det finns väldigt få egna poliskällor utöver polisens officiella

uppgifter. Artiklarna från 1986 grundade sig på officiella uppgifter och det var i stort sett bara

namngivna källor. Eftersom det var officiella uppgifter ökade även sanningshalten i texterna. Vid

Anna Lindh-mordet grundade sig artiklarna mer på anonyma källor och andrahands uppgifter. I

efterhand har det visat sig att antalet fel i artiklarna 2003 var många, det kan bero på de anonyma

källor och obekräftade uppgifter som artiklarna byggde på. 1986 var journalisterna bundna vid de

offentliga uppgifterna som fanns, det var inte självklart att undersöka andra källor. Men trenden

1986 tycks vara att journalisterna var på väg att bli mer självständiga och oberoende mot sina

källor. Att journalisterna var mer kritiska till de offentliga uppgifterna 2003 kan bero på profes-

sionaliseringen, de var tydligare i sin yrkesroll jämfört med 1986 och därför kunde de vara mer

självständiga gentemot offentliga myndigheter. 1986 tycks journalisterna ha varit mer beroende

av offentliga källor och därmed blev det svårare att rikta kritik mot dem. Till en viss del saknas ett

kritiskt förhållningssätt från journalisterna 2003. Aftonbladet var inte konsekventa i sitt kritiska

förhållningssätt, bland annat publicerade de signalementet på den misstänkte mördaren samtidigt

som de var kritiska till uppgifterna i artiklarna. Tydligast syntes det när Aftonbladet lät anonyma

källor komma till tals, till exempel: ”exfru”, ”gammal klasskamrat” och ”nära vänner”. Aftonbladet

hade inget kritiskt förhållningssätt till de uppgifter som de här källorna gav. Anonyma källor leder

till en mindre kontrollerbar journalistik, anonyma källor har heller inte lika stor trovärdighet som

namngivna. Enligt chefredaktören Anders Gerdin var det för att ge en nyanserad bild av den

misstänkte. En rapportering med enbart offentliga källor som till exempel domstolsbeslut skulle

ge en mer nyanserad bild av personen. Ett kritiskt förhållningssätt till källor som berör den miss-

tänkte behövs för en fullgod professionalisering.

Under den här tiden var polisen inte lika tillmötesgående mot medierna, samarbetet var inte lika

utvecklat som 2003. Polisen höll dagliga presskonferenser men det var också i stort sett den enda

kontakten polisen tog med media, därför fick inte journalisterna ta del av fler uppgifter än de

uppgifter som polisen gav dem. Utifrån de analyserade texterna antar vi att journalisterna 1986

inte hade några egna poliskällor eftersom de hänvisar till presskonferenser. 2003 tycks polisen ha

utvecklat en strategi hur de skulle använda sig av media för att få ut sina uppgifterna och journa-

listerna hade en strategi för att få tillgång till mer information än de offentliga polisuppgifterna.

Den slutsatsen drar vi eftersom poliser 2003 ställde upp på att vara en ”hemlig poliskälla”. På se-

nare tid kan polisen ha insett att de kan ha användning av journalister, det har blivit en tvåvägs-

kommunikation mellan poliser och journalister.
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I en artikel från 2003 beskrivs spaningsledaren Leif Jennekvist vilka fall han har arbetat med tidi-

gare och hur han började arbeta som polis. Han ställs även till svars för varför brottsplatsen spär-

rades av så sent och att poliser gick hem och sov på kvällen. Han jämförs i artikeln med Palmeut-

redningens motsvarighet till Hans Holmér (Leif Jennekvist – Mordutredningens nye Holmér,

030913). Journalisterna beskriver Leif Jennekvists skolgång och hur han gått från att ha varit polis

till att bli spaningsledare. Han beskrivs som en ”ödmjuk hjälte” och att han ”kan ha gripit mörda-

ren redan efter en vecka” (Spanarens nya triumf – Jennekvist har gripit Ursut och OS-bombaren,

030917). Det här är ett exempel på personifieringen i Aftonbladets artiklar.

4.6 Experter får uttala sig
Kriminologen Leif GW Persson får uttala sig i flera artiklar. I ”Psykopaten kan mörda igen” skri-

ver journalisten att mördaren kan vara en människa med en sjuklig fixering vid Olof Palme (Psy-

kopaten kan mörda igen, 860309). Aftonbladet 2003 sätter ihop en expertpanel som får svara på

frågor om mördaren är psykiskt sjuk, vad valet av mordvapen betyder, vad motivet kan vara, hur

en upphetsad EMU- debatt kan ha påverkat honom, om han är farlig för andra och så vidare.

Panel består av: Ulf Åsgård, expert på psykologiska profiler, Mikael Rying, kriminolog, Sten Le-

vander, Sveriges mest erkände rättpsykiatrier, det är Aftonbladets använda titlar på personerna

(Svenska experter om gärningsmannen, 030914).

Att använda sig av så kallade experter kan stå i kontrast med Aftonbladets anonyma källor. Ge-

nom att låta en person med mycket kunskap uttala sig, ger det mer kraft än om en anonym per-

son hade sagt samma sak. Om en expert säger att det är en psykopat som har begått mordet på

Anna Lindh är det många av läsarna som tror att det är så. Trovärdigheten ökar med en experts

uttalande. Men ”nära vänner” som uttalar sig om en misstänkt ger också trovärdighet, eftersom

läsaren tror att en nära vän måste känna personen och därmed veta vad han pratar om.

4.6.1 Kändisar ökar försäljningen
2003 har flera artiklar kopplingar till kända personer. ”Farmen-Sebastian” har haft en grannrela-

tion med den misstänkte 35-åringen (Farmen-Sebastian: Vi tog en öl tillsammans för två veckor

sen, 030918). Det är inte alls lika vanligt 1986. Kända personer förekommer då i samband med

begravningen. Skillnaden är att Aftonbladet 1986 inte gör kopplingar mellan misstänkta personer

och kända personer. Givetvis kan det ha varit så att det helt enkelt inte fanns några sådana

kopplingar 1986. Men det syns tydligt att Aftonbladet 2003 uppmärksammar den minsta lilla

kopplingen som finns till en känd person (Farmen-Sebastian: Vi tog en öl tillsammans för två
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veckor sen, 030918). Den här förändringen har ett samband med hur samhället har förändrats.

2003 levde vi i ett mer kändisinspirerat samhälle än 1986. Pollack menar att anpassningen i me-

dierna har ett samband med den allmänna samhällsförändringen mot en större kommersialise-

ring. Dokusåporna hade gjort sitt intåg i början av 2000-talet och läsarna intresserade sig därmed

mer för kändisar. Medierna, och främst tv med sina dokusåpor, hade skapat ett behov hos läsarna

att få veta allt om de aktuella kändisarna. Och eftersom läsarna vill läsa om kändisarna är det även

ekonomiskt för Aftonbladet att uppmärksamma det i en mordutredning.

4.7 Personporträtt av ministrarna
Det är stor skillnad i antal artiklar om Olof Palmes och Anna Lindhs liv, det fanns fler artiklar

om Anna Lindhs liv än om Olof Palmes. Det är även en skillnad i vad journalisterna skrev om de

båda. Olof Palmes liv kunde exemplifieras genom andra stora ledares uttalande om honom, det

var redogörande texter om hans liv som saknades. Istället lades tyngdpunkten på folkets berättel-

ser och andra ledares hyllningar, indirekt blev det beskrivningar av Olof Palme.

Första dagen efter mordet 1986 gör Aftonbladet en kartläggning över Olof Palmes liv i en redo-

görande text. Journalisten berättar om var Palme tog examen, var han gjorde lumpen och när han

gifte sig (Tages pojke blev världspolitiker, 860301). En vecka efter mordet besöker Aftonbladet

Fårö där familjen Palme hade en stuga:

”Här kunde den världsberömde politikern andas ut. Soliga dagar vandrade han ner till stran-
den med en bok och radio under armen. På kvällarna läste han högt för familjen i skenet av
en fotogenlampa”.

(Här byggde jag stugan åt Olof och Lisbet. 860307)

Journalisten träffar mannen som byggde stugan åt familjen och som blev deras grannar. Hans fru

berättar att familjen verkade ha det bra tillsammans. Båda kunde vittna om att familjen flera

gånger blivit hotade. Frun berättar i artikeln:

”Jag trodde att det här skulle hända. Han fick ju hotelser så ofta. Jag såg det själv när jag
hämtade posten. Särskilt minns jag ett vykort med kungen och drottningen på framsidan.
Där stod att Palme skulle dö före valet. Det skulle Gud se till. Själv pratade han aldrig om
det. Kanske fanns det där längst inne, men i så fall behöll han det för sig själv”.

 (Här byggde jag stugan åt Olof och Lisbet, 860307)

Det bör påpekas att det bara används förnamn på de personer som blir intervjuade, förnamn ger

ett mer personligt uttryck. Förutom Olof Palmes familj är det deras grannar på Fårön som blir

skrivna med enbart förnamn. Minnesbilagan, som inte redovisas då den inte tillhör ordinarie ny-
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hetsplats, innehåller en del berättelser om Olof Palme. Tidningen fokuserar istället på Lisbet Pal-

me efter mordet:

”Lisbeth följde sin man också på resor och möten, även när Olof reste runt på långa, arbets-
tyngda turnéer i Sverige, och så har vi sett dem under alla dessa år [...] Lisbet är barnpsyko-
log, hon har hela tiden utövat sitt yrke och även gjort inlägg i den offentliga debatten i sina
specialfrågor. Lisbet är av adlig släkt. Det träffades i studentkåren och har tre pojkar”.

(Hon fanns alltid vid Olofs sida, 860301)

Vi får veta hur paret Palme träffades och vilka som är deras föräldrar. I artiklarna framgår det att

det var Lisbet Palme som tog hand om Olof Palme under valrörelserna:

”[...] Hon såg till att Olof Palme gick och la sig i tid och bara tog ett litet glas whisky på
sängkanten.[...] Olof Palme var bohemisk och tankspridd. Den som såg till att allt fungerade
vid sidan av politiken var Lisbet. Hemmet var väldisciplinerat och välorganiserat. Under se-
mestrarna delade hela familjen på hushållsgöromålen efter uppgjorda scheman och disken
skulle Olof Palme ta hand om”.

(Dom har skjutit min Olof, 860302)

Det fokus som vi trodde skulle ligga på Olof Palme låg istället på Lisbet Palme. Det här kan vara

ett resultat av en spin-off-effekt där den egentliga händelsen resulterar i artiklar som bara har en

svag anknytning till händelsen, till exempel beskrivningarna om Lisbet Palmes liv som maka till

en statsminister. Polisutredningen vid Olof Palme-mordet stod länge stilla och därför var journa-

listerna tvungna att hitta andra nyheter men som ändå berörde ursprungsämnet (för mer om

spin-off-effekten se kapitel 2.17 Framställning av brott i medier). Ett annat exempel på spin-off

effekten är att Aftonbladet redan två dagar efter mordet skriver om den kommande begravningen

(Palme får inte statsbegravning, 860302). Flera gånger återkommer artiklarna till personer från

hela värden som, eventuellt, ska komma till begravningen.

Under den första dagen Aftonbladet rapporterar om mordet 1986 publiceras flera artiklar om

olika personer som sörjer Olof Palme. Exempel är Världen sörjer en statsman, FN-chefen chockad

och Kungen reser hem. I flera artiklar får internationella ledare kommentera det som har hänt.

President Reagan uttrycker sin sorg i Aftonbladet:

”Olof Palme var en av världens mest respekterade ledare, en man som gjorde deltagande ett
kännetecken för det svenska parlamentet.”

 (Reagan beklagar sorgen, 860301)

Aftonbladet 1986 överlåter nyhetsplats till privatpersoner att skriva på, nära vänner till Olof Pal-

me får skriva om sina minnen. Det här kan vara ett försök från redaktionens sida att exemplifiera

Olof Palmes liv. Det ger mer levande texter att låta vänner berätta om honom än att en journalist
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ska sammanfatta hans liv och karriär. Det här går även att se i tidningens policy, de vill vara nära

läsarna och de gör de genom att skapa personliga texter. Aftonbladet besöker ett gammalt par i

Skinnskatteberg som sörjer Olof Palme:

”Tänk att han som kom från överklassen ville kämpa för oss. Det gjorde en glad på något
sätt.  Och vilket språkrör han var för oss. Jag är inte så bra på att prata. Å, vad jag har suttit
framför Tv:n och klappat händerna när han fyrade av sina salvor. Många sa att han var för-
smädlig. Jag var stolt över honom, det var jag, säger Olle. ”

(”Det känns som en av våra närmaste har gått bort”, 860312)

Det kommer mycket folk till mordplatsen för att minnas Olof Palme. Aftonbladets journalister

använder sig av beskrivningar därifrån för att skildra den sorg som finns:

”Chocken var ofantlig. Halva Sverige hade mist en älskad statsminister. Halva Sverige hade
”bara” mist en statsminister. Men hela Sverige hade mist sin störste förespråkare för fred och
för frihet.”

(Dagen när vi grät tillsammans, 860302)

Under flera dagar har Aftonbladet artiklar som skildrar minnesceremonier runt om i Sverige:

”En assyrier från Södertälje som tagit på sig svart slips och vit skjorta och svart kostym och
som inte kan hålla sin gråt inne och som sedan säger:
– Han var min fredsduva, fredsduvan är död.”

(Sorgen tar aldrig slut, 860305)

Genom att låta svenska folket uttrycka sin sorg skapas det en närhet i texterna. Läsarna känner att

de är delaktiga eftersom de själva kan få uttrycka sina känslor. Förutom att få konkretare texter är

det också ett sätt för Aftonbladet att locka fler läsare.

Den första rapporteringsdagen 2003 beskrivs Anna Lindhs karriär, på flera ställen poängterar

journalisterna hennes storhet och att hon var ensam om det hon gjorde. Hon beskrivs som ”den

lilla tjejen” som ”vågade kliva in på ett mansdominerat område”. Ordet ”succé” används ofta för att

förklara hennes karriär (Hon kämpade in i det sista, 030911).

”Hon lyste i en värld av herrar i kostym. En rågblond svensk utrikesminister som aldrig förlo-
rade markperspektivet trots att hon hade så nära till kristallkronorna. Hon ryktes bort när
hon brann som allra starkast.”

 (Hon kämpade in i det sista, 030911)

Många artiklar berör Anna Lindhs arbete som politiker i kombination med hennes roll som

mamma. En artikel berättar om Anna Lindhs liv och hur hennes vardag såg ut:

”Många kvällar skyndade Anna Lindh från departementet till villan i Nyköping för att läsa
sagor.”
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(Pojkarna var det som hon var stoltast över, 030912)

En artikel berättar om när Anna Lindhs make fick veta vad som hänt henne:

”När han klockan 20.30 kom in på sjukhuset och fick klart för sig hur illa skadad hans hust-
ru var, bröt han ihop. Han låg på golvet, bokstavligen, i rummen som han och övriga släk-
tingar fick disponera, och tänkte på hur han skulle orka med att ta hand om barnen.”

 (– Jag vet att hon inte led, 030928)

Det som skiljde i rapporteringen om personerna Olof Palme och Anna Lindh var att det poängte-

rades att Anna Lindh var politiker och mamma. Läsarna kunde identifiera sig med Anna Lindh,

hon var inte bara politiker utan även en mamma som läste sagor för sina barn varje kväll. Genom

att skapa identifikation blev läsarna intresserade och ville läsa mera och det gynnade i slutändan

Aftonbladets försäljning. Den rådande kvinnosynen gick igen i Aftonbladets rapportering både

1986 och 2003. 1986 framställdes Lisbet Palme som den som tog hand om Olof Palme och deras

barn. 2003 tycks normen ha varit att kvinnor kunde ha karriär samtidigt som de tog hand om

familjen. De rådande normerna i samhället påverkade journalistiken och vilken bild av Olof Pal-

me och Anna Lindh som läsarna fick. Det här är ett exempel på hur sambandet mellan medier

och samhälle ser ut.

Undersökningen visar att Aftonbladet har blivit mer intima med offentliga personer. Det kan

förklara varför Aftonbladet inte hade lika många privata uppgifter om Olof Palme som om Anna

Lindh. Den ökande intimiteten med offentliga personer uppfattas som ett sätt för Aftonbladet att

få läsarna att identifiera sig med dessa personer och därmed skapa en personligare läsning. Samti-

digt kan vi se att gränsen för vad som anses vara tillåtet att skriva om personer har flyttats, både

vad som gäller offentliga personer samt privatpersoner. Det finns fler detaljer och utförligare be-

skrivningar av personerna under den undersökta perioden 2003 än vad det gjorde 1986.

4.7.1 Beskrivningen av anhöriga
Det fanns skillnader i hur Aftonbladet skrev om de mördades anhöriga. 1986 var Aftonbladet

väldigt personliga med Lisbet Palme, hon blev omskriven med enbart förnamn och journalisterna

berättade personligt om hennes liv. En anledning till att hon blev omskriven, var att hon själv

valde att prata med medierna. Både hon och sönerna förekom ofta i olika medier efter mordet.

2003 fick inte läsarna veta lika mycket om Anna Lindhs familj trots att hennes man var lands-

hövding och därmed en offentlig person. De få citat som fanns om maken, visar att han var i då-

ligt skick efter beskedet om mordet (– Jag vet att hon inte led, 030928). Journalisterna tog hän-
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syn genom att inte skriva om familjen, det kan stå i kontrast till att Aftonbladet inte tog hänsyn

till de misstänktas familjer. En anledning är att Anna Lindhs make var offentlig person och därför

visade journalisterna mer respekt för honom och hans familj.
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5 Avslutande diskussion
Det har konstaterats att journalistyrket 1986 var på väg in i professionaliseringen men vad gäller

2003 frågar vi oss om yrket till viss del är på väg bort från professionaliseringen. Fortfarande syn-

tes professionaliseringen eftersom Aftonbladet aktivt var med och satte dagordningen. Resultat

visar att Aftonbladets journalister har blivit en kugge i vinstkarusellen, journalisterna måste pro-

ducera artiklar som säljer. Eftersom det bland annat är detaljerade brottsberättelser och kändisar

som säljer påverkar det publikens verklighetsuppfattning. Frågan är om läsarna verkligen vill läsa

det som står i kvällspressen eller om det är bristen på andra alternativ som gör att kvällstidningar-

na kan sälja lösnummer. Kanske är marknaden nu mitt i en förändring, läsarna vill bort från det

lättsamma materialet som återfinns i kvällspressen. Som tidigare diskuterats kan det vara bland

annat läsarnas efterfrågan som förändrar journalistikens riktning, så kanske är marknaden på väg

mot en mer seriös nyhetsjournalistik. Men med tanke på de normerna som finns i samhället, där

dokusåpakändisar är förebilder för unga, tror vi att den nuvarande journalistiken kommer bestå

och utvecklas till att bli ännu enklare. Det rådande informationsbruset, all media som omger oss,

påverkar också hur Aftonbladet framställer sina artiklar. Eftersom bruset blir allt större måste Af-

tonbladet paketera sina artiklar på ett läsarvänligt sätt. När människor är så pass omgivna av me-

dier hela tiden uppstår en medietrötthet som i sin tur leder till att Aftonbladet måste publicera

enkla och nöjesinspirerande nyheter för att publiken ska orkas underhållas. Medier har fått rollen

som förströelse av tid och därmed förändras och anpassas journalistiken till den nya rollen.

Eftersom journalistiken har förändrats måste också pressetiken ha förändrats. Enligt oss finns det

två sätt att se på pressetiken i medier. Dels finns de etiska reglerna och dels det faktum hur press-

etiken fungerar i verkligheten. 1986 var Aftonbladet mildare i sin kritik mot till exempel polisens

arbete och försiktigare i beskrivningarna av misstänkta personer jämfört med 2003, då artiklarna i

många fall föll utanför de etiska ramarna. Det fanns en acceptans för Aftonbladets journalistik

2003, de blev fällda för färre artiklar än vad de kunde ha blivit. Kanske var Aftonbladet tvunget

att skriva mer än vad de etiska reglerna tillät för att uppfylla läsarnas behov och därmed kunna

sälja lösnummer? Frågan är om de pressetiska reglerna fyller sin funktion när de inte kan påverka i

verkligheten. Vi ställer oss frågan om det finns en fungerande granskning av de pressetiska regler-

na och om det ens behövs en granskning när Aftonbladet och andra medier ovillkorligen styrs av

andra faktorer.
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6 Förslag på forskning
Uppsatsen har gett flera uppslag på vidare forskning, här nedan följer exempel på frågeställningar:

Hur har bildjournalistiken förändrats? I den här uppsatsen uteslöts bildjournalistiken. Men efter-

som bilder har en sådan stor genomslagskraft vore det intressant att få veta vad det är som har

påverkat bildjournalistiken och hur den har förändrats.

Hur fungerar de etiska reglerna i en mediebransch som drivs av vinstintresse? De etiska reglerna

har förlorat sin funktion i Aftonbladet, vinstintresset går före den etiska diskussionen. Det som

går att vidareutveckla är vad det här betyder för journalistiken och hur man skulle kunna omfor-

ma granskningen av medier, om det ens går att granska medier längre.

Hur kommer den framtida kvällspressen att se ut? Journalistiken och Aftonbladet har förändrats,

den utvecklingen pågår fortfarande och frågan är hur kvällspressen kommer att utvecklas. Afton-

bladet och andra medier kommer få ännu mer konkurrens från internet, vad kommer det att be-

tyda för dem?

Hur kommer journalistrollen att se ut som tio år? Den frågan har ett samband med den föregå-

ende frågan, om mediet förändrats borde journalistiken och journalistrollen ovillkorligen också

förändras.
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Material Aftonbladet
Här nedan redovisas samtliga artiklar under de undersökta perioderna, de redovisas enligt model-
len; författare, ”rubrik”: sidnummer

860301
Löpsedel: Palme mördad. Två män gripna tidigt i morse
*Statsminister Olof Palme är död
*Han sköts ned på öppen gata mitt i Stockholm klockan 23.20 i natt
*Olof Palme dödförklarades klockan 00.06 på Sabbatsbergs sjukhus
*Efter attentatet samlades regeringen omedelbart till krismöte i Rosenbad
*Ingvar Carlsson, 51, övertog då Olof Palmes samtliga befogenheter som statsminister

Michanek, Bengt, ”Jag såg Palme skjutas till döds - Taxichaufför vittne till mordet”: 6-7
Michanek, Bengt, ”17-åriga flickor gav Palme hjärtmassage”: 6-7
Sjöberg, Thomas, ”Anhöriga vakade vid dödsbädden”: 8
Kamp, Kristina, ”Lisbet förs hem – skottskadad”: 9
Fredriksson, Gunnar, ”Hon fanns alltid vid Olofs sida”: 9
Borg, Stefan, ”Rosenbad kl 00.45: Regeringen i krismöte”: 10
Mellin, Lena, ”Idag styr han Sverige”: 11
Mellin, Lena, ”Vad händer nu?” : 11
Michanek, Bengt & Rundqvist, Eva, ”Sveriges gränser spärrade i morse. Man gripen vid Rosenbad”:12
Borg, Stefan & Mellin, Lena, ”Det känns tomt utan dig, Olof”: 13
Okänd författare, ”Världen sörjer en statsman”: 13
Okänd författare, ”FN-chefen chockad”: 13
Okänd författare, ”Kungen reser hem”: 13
Borg, Stefan, ”Han ville ge alla en chans att prata. Världen häpnande över hur oskyddad Palme var”:14
Okänd författare, ”Bestörtning och avsky”: 14
Fredriksson, Gunnar, ”En tragedi för den svenska demokratin”: 15
Svensson, Rolf, ”London: chock och förfäran”: 15
Willborg, Bert, ”New York: Reagan beklagar sorgen”: 15
Amneståhl, Per, ”Tages pojke blev världspolitiker. Så lades grunden till hans karriär”: Mittuppslag

860302
Löpsedel: Sorgen. Sönerna vid Lisbets sida i natt

Håård, Lennart, ”Mördaren: En vältränad 40-åring”: 6
Michanek, Bengt, ”Männen som ska finna mördaren”: 6
Pitkänen, Sakari & Kamp, Kristina, ”Lisbet skulle också mördas”: 7
Pitkänen, Sakari & Kamp, Kristina, ”Mördaren kom bakifrån”: 7
Rundqvist, Eva, ”Vi försökte rädda Palme men hade ingen chans”: 7
Nygren, Ronny, ”De sista timmarna i Olof Palmes liv”: 8
Nygren, Ronny, ”Jag tänkte skjutsa Palme hem från bion”: 8
Pitkänen, Sakari, ”Terrorexpert: Det liknar ett dåd av Abu Nidal”: 9
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Ljungkvist, Kalle, ”Dom har skjutit min Olof”: 10
Okänd författare, ”Lisbet lät samlad”: 10
Kamp, Kristina, ”Sönerna samlade hos Lisbet i natt”: 11
Von Essen, Ebba, ”Palmes halvbror hörde nyheten på radion”: 11
Heimerson, Stefan, ”Varför skyddade Säpo inte Palme? Nervös polischef slog ifrån sig”: 12
Kamp, Kristina, ”Väktare skyddar partiledarna”: 12
Stenius, Yrsa, ”Fredskämpen som föll för en mördares kulor”: 13
Olsson, Ronnie, ”Första svåra dagen”: 14
Gerdemo, Louise, ”Arbetarpojken som fick makten. Men egentligen inte ville ha den”: 15
Borg, Stefan, ”Palme får inte statsbegravning – Vi har hand om våra egna”: 16
Bergå, Frank, ”Palme och jag var goda vänner”: 16
Okänd författare, ”Biskopens bön för Olof Palme”: 16
Okänd författare, ”Mord på kända politiker”: 16
Fredriksson, Gunnar, ”Hundra år- men politiken har alltid varit densamma”: 17
Svensson, Rolf, ”Farväl Palme, mitt enda hopp”: 18
Forsne, Chris, ”En fransk hyllning”: 18
Malm, Åke, ”Craxi sörjer en vän”: 18
Wesslén, Gunnar, ”Förstämning i Rio”: 18
Okänd författare, ”Palme sörjs världen runt”: 18-19
Willborg, Bert, ”Idag hörs hans röst för freden”: 19
Löfström, Björn, ”Sovjet beklagar Sverige”: 19
Bruun, Staffan, ”En ‘finlandsvän’”: 19
Strand, Dieter, ”Jag fick följa Palme- inifrån”: 20-23
Nygren, Rolf, ”Det är öde nu. Utan Tage och Olof”: 24
Sandström, Bosse, ”Dagen när vi grät tillsammans”: Mittuppslag

860303
Löpsedel: Mordvapnet

Michanek, Bengt, ”Jag hittade kulan”: 6
Hemierson, Staffan & Mellin, Lena, ”Vi har mördat er statsminister - Säpo utreder samtal till svensk diplomat”: 8
Svensson, Rolf, ”Var Palme deras tredje offer?”: 9
TT, ”RAF- en blodig historia”: 9
Jacobsson, Pelle, ”Röda Latin imorse - Mattias Palmes skolkamrater känner stor sorg”: 10
Olsen, Stenar, ”Arbetsplatsen imorse - Enda utsikten är mordplasten 30 meter bort”: 11
Okänd författare, ”Enormt säkerhetspådrag på begravningen 15 mars”: 11
Michanek, Bengt, ”Mördarens väg genom city”: 12-13
Michanek, Bengt, ”Han lyckades skaka av sig förföljaren”: 12
Nygren, Ronny, ”Han finns kvar i Sverige”: 13
Borg, Stefan, ”Lisbet till Säpo: Det var inte ert fel”: 14
Vennberg, Karl, ”Mordet som enar oss”: 15
Mellin, Lena, ”En tom stol där Sverige regeras”: 16
Ygeman, Yngvar, ”Sista intervjun - Vi ska bli mer lyhörda för lokala opinioner”: 17
Berglund, Lars-Olof, ”Första arbetsdagen”: 18
Pitkänen, Sakari, ”Mystiska män sågs utanför Palmes port”: 18
Askling, Lena, ”Så är det att arbeta med ‘Carlsson’ som chef”: 19
Strand, Dieter, ”Hur kan 60 000 människor bli så tysta?”: 20-21
Willborg, Per, “2500 hyllade Olof Palme i New York”: 20
Mellin, Lena, ”PTK skjuter upp blockaden mot övertiden”: 21
Okänd författare, ”Slottet ska hala flaggan”: 21
Okänd författare, ”Landssorg behövs inte”: 21
Jacobsson, Pelle, ”Norra Bantorget blir Olof Palmes Plats?”: 22
Olsen, Steinar, ”Mordplatsen kl 07.00 imorse – Japanskt TV sände direkt”: 22
Nygren, Ronny, ”Här predikade han om fred- men mötte hat. I samma kyrka förkunnas hans död- då orkade inte
Lisbet komma”: Mittuppslag

860304
Löpsedel: Jag jagade mördaren - Hemliga vittnet berättar
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Huhne, Marianne, ”Här sprang jag efter mördaren”: 6-7
Schön, Bosse, ”Kritik mot polisen: misstag och slarv”: 8
Michanek, Bengt, ”Polisens vittne försvann spårlöst - Larm igår: Var finns taxichauffören?”: 9
Okänd författare, ”Polisen utvidgar spaningarna - Söker igenom fler containrar”: 9
Nyström, Jimmy, ”Han älskade Stockholm”: 9
Jacobsson, Pelle, ”Dygnet runt brinner en låga för Palme”: 10-11
Kamp, Kristina, ”Finns Olof Palmes mördare på video?  – Jag har filmat folkvimlet på Västerlånggatan i sex måna-
der”: 12
Pitkänen, Sakari, ”Jag försökte rädda Palme med mun-mot-mun-metoden”: 12
TT, ”Ambassaddramat orsaken”: 12
Michanek, Bengt, ”Det var vi som utförde mordet - ‘Kommando Christian Klar’ tog på sig attentatet - men ringde
fel”: 13
Okänd författare, ”En av de farligaste terroristerna”: 13
Borg, Stefan, ”Palme dog omedelbart”: 14
Borg, Stefan, ”Det finns tusentals revolvrar i Sverige”: 14
Alsing, Rolf & Stenius, Yrsa, ” – Nu måste vi söka samarbete”: 15
Gerdemo, Louise, ”Dagen då Carlsson blev statsminister”: 16-17
Okänd författare, ”... och här är hans okända familj”: 17
Okänd författare, ”Alla är inte välkomma”: 18
Willborg, Bert, ”FN-chefen hedrade Palmes minne”: 18
Meizer, Herman, ”Palme begravs mitt i Stockholm”: 19
Okänd författare, ”Säpo sätter in över 1000 man”: 19
Svensson, Björn, ”Johan, 7, skrev ett brev om sin sorg”: 20
Nygren, Ronny, ”Tre unga söner sörjer sin far”: Mittuppslag

860305
Löpsedel: Världens stora till begravningen

Schön, Bosse, ”Mördaren slapp ur polisens kniptång”: 6
Schön, Bosse, ”Varför fick vi inte reda på mordet? Polisens egen kritik mot ledningen ökar”: 7
Jacobsson, Pelle, ”Låt en kommission granska mordet”: 7
Berglund, Lars-Olof, ”Polisstyrelsen kritisk mot Holmér”: 7
Borg, Stefan, ”Nytt vittne: Jag såg flyktbilen - Den stod på min p-plats”: 8
Borg, Stefan, ”Här stod bilen med mördarens chaufför. Flyktbilen väntade utanför huset som en gång ägdes av fa-
miljen Palme”: 9
Svensson, Björn, ”Hela morddramat - minut för minut”: 10-11
Okänd författare, ”Till minne av Olof Palme”: 12
TT-DPA, ”Stämmer inte med RAF-mönstret”: 12
Okänd författare, ”Belöningen unik i polishistorien”: 12
Michanek, Bengt, ”Världens stora kommer till begravningen - Hur ska Säpo klara bevakningen? ”: 13
Olofsson, Ken, ”Här får Olof Palme sitt sista vilorum”: 14
Berglund, Lars-Olof, ”Här ligger många kända och älskade svenskar begravna”: 15
Okänd författare, ”Tyst minut i T-banan”: 15
Nygren, Ronny, ”Sorgen tar aldrig slut”: 16-17
Gerdemo, Louise, ”Sträng ger råd hur landet ska skötas och sen ska Ingvar Carlsson pudras för amerikansk TV”: 18
AP, ”Amerikanskt pris till Olof Palme”: 18
Von Essen, Ebba, ”Carlssons okända kvinnor”: 18
Meizer, Herman, ”Skatt och barnfamiljer väntar nästa vecka”: Mittuppslag
Okänd författare, ”Stort förtroende för Carlsson hos toppchefer”: Mittuppslag
Okänd författare, ”Ska han utse efterträdare åt sig själv?”: Mittuppslag

860306
Löpsedel: Mördaren? Så här ser han ut enligt polisens teckning

Håård, Lennart, ”- Jag glömmer aldrig hans ansikte. Här mötte 22-åriga vittnet den flyende revolvermannen”: 6
Kamp, Kristina, ”Maskinen tar fram mördarens ansikte - Hela natten arbetade experterna och vittnet vid ”signale-
mentmaskinen”: 7
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Michanek, Bengt, ”Jag hjälpte vittnet med teckningen”: 7
Kamp, Kristina, ”Fem minuter som ingen kan förklara”: 8
Okänd författare, ”Interpol varnade för terrorgrupp”: 8
Huhne, Marianne, ”Vittnenas bild av Palmes mördare. Här kan du se hur beskrivningarna stämmer överens”: 9
Michanek, Bengt, ”Såg han mördaren i T-banan?”: 9
Borg, Stefan, ”Nu har polisen 90 bilar kvar att kolla – Den här nummerskylten provas nu på alla Passat-bilar i Sveri-
ge”: 10
Håård, Lennart, ”Terrorgruppen PKK granskas av specialpolis”: 10
Michanek, Bengt, ”Holmér stuvar om i ledningsgruppen - Radikal förstärkning efter den hårda kritiken - nu tar
”proffsen” över i spaningsledningen”: 11
Okänd författare, ”Palme får torg i Turkiet”: 11
TT, ”Tusentals danskar marscherar”: 11
Brännström, Mikael, ”Olof Palmes gata - Alla partiledare var eniga om hyllningen”: 12
TT, ”JK granskar polisens mordarbete”: 12
TT, ”Fel tidpunkt att kritisera nu”: 12
Okänd författare, ”Musik, dikt och tal”: 12
Okänd författare, ”Dödsruna över Olof Palme” Andersson, Jan-Olov & Mellin, Lena, ”Hela världen kan följa be-
gravningen - Tv sänder direkt från stadshuset, kortegevägen och Adolf Fredriks Kyrka”:13
Okänd författare, ”500 poliser spärrar av hela city”: 13
Andersson, Sten, ”Det var Olofs önskan att Ingvar skulle ta över”: 15
Von Sivers, Malou, ”10 000 hyllade Palme i Almedalen - Här blir det aldrig mer sig likt utan Olof”: 16
Olofsson, Ken, ”- Vi ska bära dit budskap vidare - Byggjobbarna tog farväl av Olof Palme”: 17
Gerdemo, Louise, ”Ensam med sin sorg - Jag behöver naturen för att klara av det andra”: Mittuppslag

860307
Löpsedel: Oskyldiga
Jagar polisen en fantasibild?

Von Essen, Ebba & Skytte, Göran, ”Åtta poliser drog pistol mot männen – men de båda jugoslaverna var helt oskyl-
diga till mordet”: 6
Nygren, Ronny, ”Sån tur att han inte liknar mig! – Aldrig förr har så många människor tittat på samma bild- och
dragit en suck av lättnad”: 7
Borg, Stefan, ”Vi utpekades som Palmes mördare”: 8
Borg, Stefan & Håård, Lennart ”Jag förföljde mördaren - blev misstänkt”: 8
Von Essen, Ebba, Skytte, Göran, ”– Jag förstår polisen, jag är ju lik bilden”: 9
Okänd författare, ”Rädsla hos kurderna”: 9
Jacobsson, Pelle, ”– Det kan ha varit mig som tecknerskan såg”: 9
Okänd författare, ”Sverker Åström in”: 9
Willborg, Bert, ”Mördarjakt över hela världen”: 10
Okänd författare, ”Bonn: Viss skepsis mot porträttet Anna-Maria Lans”: 10
Svensson, Rolf, ”London: Polisens bild fångar britter”: 10
Malm, Åke, ”Rom: Varje TV-kanal visar bilden”: 10
Widsell, Jörgen, ”Hongkong: Asien följer mördarjakten”: 10
Lidén, Bo, ”- Just nu känns det otäckt bo i Sverige - Rädslan sprider sig bland invandrare”: 11
Okänd författare, ”Jag är den mystiske mannen utanför bion”: 11
Persson, Björn, ”Lions belönar de som försökte rädda Palme”: 11
Olofsson, Ken, ”Arja tar farväl av sin vän”: 12
Berglund, Åke, ”Hyllningen till Palme kommer inte i TV”: 13
Okänd författare, ”Affärerna håller stängt”: 13
Persson, Björn, ”(s) bör ge pengar till mördarjakten”: 13
Willborg, Bert, ”Kissinger och Kennedy hedrar Palme”: 13
Lidén, Bo, ”Palme var inte förföljd i T-banan”: 14
Berglund, Lars-Olof, ”Svante Lundkvist: Jag ska inte alls avgå”: 14
Arnstad, Lennart, ”Lisbet: Jag känner inte igen honom”: 14
Arnstad, Lennart, ”Massor av pengar till Palmefonden”: 14
Meizer, Herman, ”Riksdagen fortsätter granska ”affärerna”: 15
Sträng, Gunnar, ”Han var en predikare som inte lämnade någon oberörd”: 16
Von Sivers, Malou, ”Axel, 79, på Fårö: Här byggde jag stugan åt Olof och Lisbet”: Mittuppslag
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860308
Löpsedel: Kennedys hyllning. ”Jag sörjer honom som en bror”

Willborg, Bert, ”Kennedys röst var nära att brista”: 6-7
Okänd författare, ”Kissingers hyllning till Palme: Världen har blivit ett ödsligare ställe”: 8
TT, ”Tusentals röda rosor varje dag”: 8
Michanek, Bengt, ”Flera attentatshot mot Kungen - Säpo slår järnring runt kungafamiljen”: 9
Michanek, Bengt, ”Prins Bertil: Jag vill inte tro det”: 9
Schön, Bosse, ”Sju dygns jakt på en skugga - ”Vi klarar det, men det kommer att ta lång tid”: 10
Håård, Lennart, ”… och här är polisens bästa ledtrådar i dag”: 11
Täpp, Anita, ”Nu ökar skräcken bland invandrarna ”Förtvivlade jugoslaver ringer mig och gråter”: 11
Lidén, Bo, ”Kurserna vågar inte ha bokkaféet öppet längre”: 12
Mellin, Lena, ”Begravningen blir årets toppmöte”: 13
”Här löser Ingvar Carlsson sin svåra uppgift: Att ta farväl av en vän och statsman ”: 14
Schvarcz, Marianne, ”Kvinnodagen i år- en hyllning till en ovanlig man”: 14
Mellin, Lena & Olofsson, Ken ”Svenska folkets farväl till Palme - Kyrkogården öppnas för alla”: 15
Nygren, Ronny, ”Stockholm fredag, klockan 23.21”: Mittuppslag

860309
Löpsedel: Lisbet Palme vädjar: ”Vi måste kämpa mot våld och invandrarhat”

Olofsson, Ken, ”Olof var själv invandrarbarn”: 6
Lidén, Bo, ”De skyddar Sten Anderssons liv”: 6
Mellin, Lena, ”På onsdag blir han statsminister”: 7
Olofsson, Ken, ”Tyas från Singapore grät och mindes mötet med Palme”: 8
Borg, Stefan, ”Nu jagar polisen två attentatsmän - De måste lyckas före begravningen på lördag”: 9
Pitkänen, Sakari, ”… och Stockholms undre värld hjälper till”: 9
Schön, Bosse, ”Sorgetåget blir en mardröm för Säpo - Kan Sverige garantera de utländska gästernas säkerhet?”: 10
Lidén, Bo, ”Polisen kartlägger alla gömställen efter vägen”: 11
Kamp, Kristina, ”Yoko: ”Jag ska lägga en ros där Palme mördades”. I december 1980 sköts hennes man John Lennon
till döds i New York”: 12
Rydén, Carl-Olof, ”Arja: ”Nu vet alla vilken stor man Palme var”: 13
Rydén, Carl-Olof, ”Goda vänner sedan trettio år”: 14-15
Mellin, Lena, ”Imorgon blir det tyst i Sverige”: 15
Täpp, Anita, ”... och på lördag stänger Sverige”: 15
Keisky, Bruno, ”Ordet solidaritet fick en ny dimension”: 16

860310
Löpsedel: Stockholm klockan 12 idag: En tyst minut

Schön, Bosse, ” ”Jag har alibi för mordkvällen” - Polisbefälet sitter i nya förhör idag igen”: 6
Berglund, Lars-Olof, ” ”Du kan bli ihjälskjuten, Lella Olle” - Nidskriften kom samma dag som Palme sköts”: 7
Michanek, Bengt, ”100 nya mordtips om dagen”: 7
Olofsson, Ken, ”Hasse Alfredsson sörjer sin vän”: 8
Borg, Stefan, ”Sista tjänsten för världsfreden”: 9
Olsen, Steinar, ”Då Sverige hedrade Dag Hammarskjöld - En tyst minut i hela Sverige för 25 år sedan”: 9
Jacobsson, Pelle, ”Kl 13.00 idag: Då tystnade Stockholm - Tåg och bilar stannade och alla klockor klämtade”: 10-11
Olsen, Steinar, ”Så var det förra gången - Hyllning till Dag Hammarskjöld”: 11
Rydén, Carl-Olof, ”Terrorist eller psykopat? Terrorister vill ha publicitet”: 12-13
Rydén, Carl-Olof, ”Psykopaten kan mörda igen”: 13
TT, ”Kurd protest: Lögnaktiga rykten om PKK”: 13
Okänd författare, ”Karin Söder bevakades av fem beväpnade vakter”: 13
Okänd författare, ”Ingen flagga för Victoria”: 13
Rydén, Carl-Olof, ”209 förbereder begravningen”: 13
Heimersson, Staffan, ”Palmes värld”: 14-15
Gerdemo, Louise, ”Nu börjar allvaret - I dag fattas beslutet som gör Ingvar Carlsson till statsminister”: 16
Okänd författare, ”10 000 norrmän hyllade Palme”: 16
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Jonsson, Magnus, ”Yoko Ono skrev sitt namn i boken - Jag sörjer med det svenska folket”: Mittuppslag

860311
Löpsedel: Den tysta hyllningen

Michanek, Bengt, ”Palme skuggades i biosalongen - Polisen vill förhöra alla som var på Grandbio” : 6
Borg, Stefan, ”357 Magnumrevolvrar i Stockholm”: 7
Berglund, Lars-Olof, ”Säkerheten kring Stadshuset skärps”: 7
Borg, Stefan, ”Polisbefälet; Jag är oskyldig”: 7
Gerdemo, Louise, ”Dagen då Carlsson tog över på riktigt”: 8
Svensson, Björn, ”I natt satte han ihop sin regering - Carlsson låste in sig på Bommersvik med sina närmaste medar-
betare”: 9
Okänd författare, ”Prästen som smädade Palme får sparken?”: 9
Olsson, Roine, ”Palmes sista vädjan för freden - Ska supermakterna säga ja till förslaget om tidsbegränsat kärnvapen-
provstopp?”: 10
Okänd författare, ”Yoko Ono kommer”: 10
Berglund, Åke, ”Vi ska sjunga på Olof Palmes begravning”: 10
Okänd författare, ”En tyst minut vid den tomma bänken”: 11
Okänd författare, ”Den mest briljante politiker Sverige har haft”: 12
Nygren, Ronny, ”Röda Anna gråter framför TV-rutan ”: 13
Bildreportage, ”En honnör klockan 12.00”: 14
Bildreportage, ”Leken tystnade på dagis”: 15
Bildreportage, ”All trafik stannade och posten fick vänta”: 16-17
Debray, Régis, ”Till minne av Olof Palme ”: 19
Von Sivers, Malou, ”Familjens tysta minut på riksdagsläktaren”: 19
Hartman, Robert, ”Parnevik skjuter på premiären: Jag orkar inte jobba just nu”: 19
Okänd författare, ”Garcia Marques: Be mig inte skriva om Palme ännu”: Mittuppslag

860312
Löpsedel: Vår nye statsminister

Håård, Lennart, ”Mordvapnet bland de stulna revolvrarna? – 18 vapen försvann - ett av dem användes vid ett mord i
Stockholm i november”: 6
Borg, Stefan, ”Den dödande kulan kan ha avfyrats med en kaliber 38”: 6
Svensson, Björn,”Man greps i Uppsala med stulen kpist”: 7
Michanek, Bengt & Håård, Lennart, ”Var det mördaren hon såg byta bil? Nytt vittne om flyktvägen”: 8
Okänd författare, ”EWK:s bild av Sverige efter mordet. Är det troligt att mördaren grips?”: 9
Okänd författare, ”Säpos mardröm- den farliga kortegevägen”: 10-11
Olofsson, Ken, ”Paul Newman och Boesak kommer och kanske Castro”: 11
Harlem Bruntdland, Bro, ”Till minnet av Olof Palme: En outtröttlig vilja och glöd”: 12
Olsson, Ronnie & Mauritzon, Åke, ”Första beslutet: höjd delpension”: 13
Sandström, Bosse, ” ”Det känns som en av våra närmaste har gått bort” - Unga och gamla sörjer i Skinnskatteberg”:
Mittuppslag

860313
Löpsedel: Ring statsministern ikväll! Fråga om vad du vill

Rydén, Carl-Olof, ”Begravningen, ett jättelikt toppmöte - Ingvar Carlsson och Sten Andersson tar emot 50 av Värl-
dens stora på lördag”: 10
Okänd författare, ”De kommer alla för att hedra Palme”: 11
Mellin, Lena, ”Minneshögtiden som hela världen kan se - 1500 gäster på begravningsceremonin i Blå Hallen”: 12-13
Lindgren, Torgny, ”Till minnet av Olof Palm: Vi var ense om att djävulen finns”: 12
Okänd författare, ”Klart för Palme-gatan första maj”: 12
Okänd författare, ”TV får inte låna LO:s balkong”: 12
Täpp, Anita, ”Det är svårt, men jag är inte nervös - Rapports Ewonne Winblad förbereder sig inför begravningen”:
15
Mellin, Lena, ”Tage var trogen i 37 år”: 15
Mellin, Lena, ” ”Mitt livs uppdrag” - Elisabet 60, vaktar Palmes sista färd”: 16
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Olsen, Steinar, ”Flygvapnet bevakar luftrummet - och här är alla gator som spärras av”: 16
Olofson, Ken, ” ”Nu går Lisbet och jag på bio” - Sven Aspling minns sista samtalet med Olof Palme”: 17
Mellin, Lena, ”Största pressuppbådet någonsin”: 17
Okänd författare, ”Minneshögtid i London”: 17
Borg, Stefan, ”33-åring med stulen kpist i förhör - Polisen: Han liknar mannen på vår bild av Palmes mördare”: 18
Okänd författare, ”Reagan säger nej till Palmes provstoppsavtal”: 18
Olofson, Ken, ”Så arbetar polisen - Från den här ”bunkern” leds mördarjakten”: 20
Schön, Bosse, ”Lyxhotellen förvandlas till fästingar - Secret Service och Mossads män har redan börjat blanda sig med
gästerna på hotellet”: Mittuppslag

860314
Löpsedel: Den anhållne; 32-årig svensk, vapenvägrare, f d väktare, antisocialist.

Borg, Stefan, ”Utbildad för att skjuta skarpt - 32-åringen är känd som antisocialist” : 6
Berglund, Lars-Olof, ”Polishuset i morse: förhören fortsätter - Hans livs viktigaste brottmål”: 7
Olofson, Ken, ”Svåraste jobbet för Hennings expert - ”Det behövs ingen fantasi för att förstå hur pressad den anhåll-
ne känner sig”: 8
Pitkänen, Sakari, ”Nazistgrupp: Vi mördade Palme - Säpo granskar brevet till Aftonbladet och TT”: 9
Pitkänen, Sakari, ”Vi avrättade en förrädare”: 9
Schön, Bosse, ”Orkar du, Holmér? – Mängder av brevskrivare oroar sig för polischefens hälsa”: 10
Okänd författare, ” ”Kulan liknar den som dödade Palme” - Fyndet gjordes i misstänkt blå bil som hittats i Öster-
sund”: 11
Von Essen, Ebba, ”Stockholm förbereder sig”: 16-17
Rydén, Carl-Olof, ”Världens stora möts i ”heta korridoren” - Efter begravningen börjar toppmötena i Stadshuset”:
18
Okänd författare, ”Boesak talar vid fackelmöte”: 18
Okänd författare, ”Här finns kondoleanslistorna”: 18
Okänd författare, ”Så flaggas det imorgon”: 18
Rydén, Carl-Olov, ”Första gästerna till Arlanda idag”: 19
Okänd författare, ”Hela Palmes släkt samlas”: 19
Olofson, Ken, ”Imorgon stänger Sverige”: 19
Berglund, Lars-Olov, ”Så här kan du följa begravningen i TV - 1500 gäster från hela världen i Blå Hallen”:
Mittuppslag
Okänd författare, ”Radions största direktsändning”: Mittuppslag

Minnesbilaga 14 mars: Till minne av Olof Palme

860315
Löpsedel: Folkets hyllning. Så kommer vi att minnas Olof Palme

Nygren, Ronny, ”Nya rosor från världens stora - Melina Mercouri vid mordplatsen: Jag ska aldrig glömma Olof
Palme”: 6-7
Okänd författare, ”Toppmöte idag”: 7
Gerdemo, Louise, ”Mitt i världspolitiken: Carlsson från Tyresö”: 8-9
Heimersson, Stefan, ”Kan Palme ersättas?”: 9
Heimersson, Stefan, ”Gandhi kom med sexton livvakter - Efter mordet på modern tar han inga risker”: 10
Okänd författare, ”Inget åtal för prästen”: 10
Okänd författare, ”Fyra miljoner namn”: 10
Okänd författare, ”Många sjuka av chock”: 10
Nygren, Ronny, ”Sydafrikas svarta har mist en kämpe”: 11
Heimersson, Stefan, ”Unikt afrikanskt toppmöte”: 11
Norlin, Arne, ”Fanbärarna vid Palmes grav inatt”: 12
Melzer, Herman, ”Sten Andersson ska lysa frid över Palmes minne”: 12
Ronge, Paul, ”Malm om sin vän idag: Han var en sann demokrat”: 12
Persson, Björn, ”Idag sjunger de för hela världen - Så övande Lönnå och barnen i Stadshuset”: 13
Mellin, Lena, ”TV sänder i fyra timmar”: 13
Okänd författare, ”Vi skall sjunga din sång, Olof!”: 14
Lindh, Anna, ”Han hade alltid tid för de moraliska frågorna”: 15
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Melzer, Herman, ”Klubbordförande vid 13-års ålder- idag är hon yngst av alla talarna”: 15
Okänd författare, ”Han var en verklig medmänniska”: 16-18
Lidén, Bo, ”32-åringen – en ensam särling - Skolkamraterna berättar om den anhållne”: 19
Rundkvist, Eva, ”Biobesöken han inte kan förklara - 21.15 På samma biograf som Olof Palme
23.21 Sågs i närheten av mordplatsen
23.30 En halvtimme försent till nattbion”: 20
Svensson, Björn, ”Bodde ihop med känd schlagersångerska - Otänkbart att han skulle vara mördaren – ”våld är helt
främmande för honom” ”: 21
Michanek, Bengt, ”Ex-frun: Han hatade Palme”: 22
Von Essen, Ebba, ”Grannarna: Han drömmer om det spännande livet i Hollywood”: 22
Olofsson, Ken, ”Jag är oskyldig- snart blir jag fri - Ingen oro hos anhållne 32-åringen efter 25 timmars förhör”: 23
Leggat, Barbro, ”Carina, 11, skrev till Palme om terrorism - Hon fick svaret bara två veckor före mordet”: 24
Okänd författare, ”Femton kvällar vid mordplatsen, klockan 23.21”: Mittuppslag

860316
Löpsedel: Familjens avsked

Nygren, Ronny, ”Lisbet tar farväl av sin livskamrat”: 6-7
Von Essen, Ebba & Olsen, Steinar, ”Kön av sörjande ville aldrig ta slut”: 8-9
Rundkvist, Eva, ”Släktens avsked”: 10
Okänd författare, ”Vännerna samlades vid Olof Palmes egen gata”: 11
Mellin, Lena, ”Vid Lisbets sida - äldste sonen”: 11
De Cuéllar, Pérez, ”Han levde upp till FN:s högsta ideal”: 12
Okänd författare, ” ”Olof Palme kom att stå mig nära” - Kungen och Silvia märkbart rörda”: 13
Olsson, Ronnie, ”Jag kämpade för att rösten skulle bära - Sten Andersson om sin långa, svåra dag”: 14-15
Andersson, Sten, ”Vi lyser frid över ditt ljusa minne”: 14
Von Sivers, Malou, ”Arjas hyllning: Sången till livet”: 16
Sandström, Bosse, ”Barnen i kören: Palme var allas kompis”: 16
Rundkvist, Eva, ”Arne Domnérus hyllning: jazz i vemodig moll”: 16
Olofsson, Ken, ”Ännu en dag av avsked för Aina, 84”: 16
Okänd författare, ”Blommor från hela världen”: 19
Hvitfeldt, Anders, ”Fredsgala för Palme i natt”: 16
Carlsson, Ingvar, ”Vreden och gråten har förenat oss”: 18-19
Gerdemo, Louise, ”Äntligen hemma”: 20
Schön, Bosse, ”Det var ur mitt brev Carlsson läste”: 20
Berglund, Åke, ”Tage, 71, tog farväl av sin tredje statsminister”: 20-21
Heimerson, Staffan, ”Nu tar han över Palmes uppdrag”: 22
Michanek, Bengt, ”Inne i polisens ledningscentral - ”Släpp de gripna. De är säkerhetsmän från Israel”: 23
Gerdemo, Louise, ”... och sedan började mötena om freden”: 24-25
Heimerson, Staffan, ”Kärvt toppmöte i ryska bunkern”: 25
Nygren, Ronny, ”Sista färden genom staden han älskade”: 26-27
Borg, Stefan, ”Polisen har nya bevis mot 32-åringen”: 32

860317
Löpsedel: Frihetsledarens möte med Lisbet Palme. Idag tvingas han resa hem

Borg, Stefan, ” ”Olof Palme borde knäppas” - Nytt vittne: Så sa den anhållne 32-åringen en tid innan mordet”: 6
Pitkänen, Sakari, ”Svensk polis till Västtyskland: I morgon ska jag åka till Stockholm och skjuta Palme”: 6
Willborg, Bert, ”Hatet tvingade oss flytta till USA - Han trodde Palme skulle föra Sverige in i djävulens grepp”: 7
Okänd författare, ”De köade i timmar i kylan och vinden - Det är här vid graven som trycket i själen lättar…” : 10
Okänd författare, ”Gaslågan får brinna vidare”: 10
Berglund, Lars-Olof, ”En stilla stund på väg till jobbet i morse - Kyrkogården idag: Här kommer de i långa rader
med sina portföljer och kameror”: 12
Nygren, Ronny, ”Glädjen, inte tårarna, ska segra - En predikan mot våld och förtryck från Sydafrikas frihetsledare i
Storkyrkan”: Mituppslag

860318
Löpsedel: Misstänkte mördaren: här mötte han Palme
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Pitkänen, Sakari, ”Här går 32-åringen till attack”: 6-8
Borg, Stefan, ”EAP frossade i nidbilder av Palme”: 9
Svensson, Rolf, ”Ledaren i USA försökte bli president”: 9
Rydén, Carl-Olof, ”13 års kamp mot socialdemokratin”: 12-13
Håård, Lennart, ”Åklagarens bevis mot 32-åringen:– saknar alibi – Igenkänd – Flydde från mordplatsen”: 14
Borg, Stefan, ”Holmér: Han ljuger om mordnatten”: 15
Lidén, Bo, ”De vill korsfästa vår son”: 16
Rundkvist, Eva, ”Prästen: Han ljuger ofta”: 16
Willborg, Bert, ”Exfrun: Jag var rädd för honom”: 17
Borg, Stefan, ”Här undersöks den misstänktes kläder - Västtysk expertis letar efter spår av krut och blod”: 18
Okänd författare, ”Lisbeth fick möta den anhållne”: 18
Michanek, Bengt, ”Sångerskan: Han har inte gjort det – F d sambon berättar om den häktade 32-åringen”: 19
Hunhe, Marianne, ”Hans livs utmaning - Gunnar Falk, 35, tar ensam över hela försvaret”: 19
Okänd författare, ”Hotbrev i plånboken”: 19
Okänd författare, ”Nytt tips i brev”: 19

860319
Löpsedel: Varför ändrade han utseende?

Håård, Lennart, ”Han rakade av sig mustaschen - En vecka före mordet förändrade 32-åringen sitt utseende”: 6
Pitkänen, Sakari, ”Polis med k-pist vid häktningen”: 7
Rydén, Carl-Olof, ”Han var extremt fixerad vid Palme”: 7
Lidén, Bo, ”Gode Gud, låt oss träffa vår son”: 8
Huhne, Marianne & Von Essen, Ebba, ”Beyer ska hålla truten - Henning Sjöström tillbakavisar kritiken från advo-
katsamfundet”: 8
Pitkänen, Sakari, ”61-årig miljonär bakom EAP - Har agenter och filialer över hela världen”: 9
Rydén, Carl-Olof, ”Nynazistens träningsläger - Avhoppare: Här fick sex svenskar utbildning”: 10
Schön, Bosse, ”Sverige styrs av en galning - EAP:s hatkampanj mot Palme”: 11
TT, ”Felaktigt utpekad mordhotat”: 11
Olofsson, Ken, ”Det kan bli nödvändigt att skjuta Palme - Så sa en talesman för EAP till en svensk journalist i de-
cember 1984”: 12
Vos Essen, Ebba, ”EAP mötte Palme med hatbanderoller”: 12
Okänd författare, ”Aftonbladet beklagar bildförväxling”: 12
Okänd författare, ”Palmes Torg!”: 12
Okänd författare, ”Palme kan få fredspris”: 12

860320
Löpsedel: Friade mannen berättar själv - ”Jag anar vem som angav mig”

Lidén, Bo, ”Ett Guds under att jag är vid liv - 32-åringen ringde till sin syster i natt”: 6
Olofsson, Ken, ”Försvarens nya jobb - kräva skadestånd”: 7
Olofsson, Ken, ”Förhöret som friade 32-äringen”: 8
Okänd författare, ”Här slutar spåren”: 9
Borg, Stefan, ”Ett ansikte och två kulor - är det allt polisen har efter 19 dygn mördarjakt”: 10
Borg, Stefan, Håård, Lennart & Lantz, Anna-Maria, ”Inga spår efter krutstänk”: 10
Schön, Bosse, ”Polisen provskjuter Magnumrevolvrar”: 11
Huhne, Marianne, ”Dörrknackning kan ge nya tips”: 11
Okänd författare, ”Holmérs dom: Det är en häxprocess - Här är den dramatiska presskonferensen - ord för ord”: 12
Olofsson, Ken, ”Holmér har tappat huvudet”: 13
Schött, Sture, ”Det är rätt att visa bilden”: 13
Schön, Bosse, ”Nittons dagars jakt - Hela dramat dag för dag”: 14

860321
Löpsedel: Jag fick anbud mörda Palme - F d legosoldat anklagar svensk affärsman

Svensson, Rolf, ”Svensk affärsman försökte leja mig - F d legosoldaten skulle mörda Palme och kungen”: 6
Lidén, Bo & Olofsson, Ken, ”Tala klarspråk Hans Holmér - 32-åringens familj kräver upprättelse”: 7
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AP, ”Gripna jugoslaver stämmer danska polisen”: 7
Michanek, Bengt, ”Har mördarens vapen hittats? – Ett nytt genombrott är nära”: 8
Michanek, Bengt, ”Polisfadäs gjorde vittne värdelöst?”: 8
Michanek, Bengt, ”… och patrull 2540 har hämtat en man till förhör”: 9
Svensson, Rolf, ”Thatchers hyllning - Här brukar bara kungligheter hedras”: 9
TT, ”EAP-anhängare guvernörskandidat”: 9

030911
Löpsedel: Anna Lindh död i morse

Cantwell, Oísin, Honger, Carolina & Johansson, Annika ”Läkarna kunde inte stoppa blödningarna”: 6-7
Casteilus, Olle, ”Perssons stora sorg”: 8
Nyhlén, Susanna, ”En hel värld sörjer Anna Lindh”: 12
Josefsson, Leif-Åke, ”Hon kämpade in i det sista”: 14-15
Forslund, Alexandra, Gustafsson, Thomas & Pernzzi, Britt, ”Maken var vid hennes sida”: 18-19
Edgar, Johan ”Rosenbad har skärpt kontrollen” : 19
Harne, Andreas & Håård, Lennart, ”Han jagas i hela landet”: 22-23
Norström, Camilla & Harne, Andreas, ”Han sparkade rakt på ett ja-plakat”: 23
Norström, Camilla & Harne, Andreas ”Poliser rasar - fick inte veta vad som hänt”: 23
Johansson, Fatima, Susanna, Nylén & Quander, Peter, ”Så mördades Anna Lindh”: 20-21
Kadhammar, Peter, ”Hur kunde ni låta det ske”?: 26-27

030912
Löpsedel: Kända våldsmän jagas för mordet på Anna Lindh

Harne, Andreas, Håård, Lennart, Cantwell, Oísin & Nordström, Camilla ”Polisen: Vi kommer gripa mördaren”: 6
Harne, Andreas, ”Misstänkt 32 -åring släppt efter förhör”: 6-7
Harne, Andreas & Nordström, Camilla, ”Här är sex heta spår”: 8
Harne, Andreas, Lundell, Mattias & Nordström, Camilla, ”Mördarens profil: en härjad, farlig och ensam desperado”: 9
Håård, Lennart, ”Annika, 36, kan ha sett mördaren fly”: 10
Gustavsson, Thomas, ”Lindhs väg till mordplatsen”: 10-11
Okänd författare, ”Därför kunde inte läkarna rädda henne”: 11
Danielsson, Kerstin, von Essen, Ebba, Lidén, Svante, Lausson, Nils, Ritzén, Jessica, Taubent, Johan & Wikingson,
Karolina, ”Hela Sverige sörjer en älskad minister”: 12-13
Von Sydow, Emily, ”Hon var den bästa av alla”: 16
Josefsson, Leif-Åke, ”Får Persson tid att sörja?”: 18-19
Lindham, Elisabeth & Ritzen, Jessica, ”Sorgen enar ministrarna”: 19
Nyhlén, Daniel, ”Victoria skakad av dödsbudet”: 21
Okänd författare, ”Världens ledare; Vi är bestörta”: 21
Okänd författare, ”Anna Lindh: En människa kan mördas, men inte idéer”: 22
Aschberg, Richard, ”Samma missar- en gång till”: 24-24
Pettersson, Clas, ”Anna Lindh hedras med minneshögtid”: 25
Pettersson, Peter & Zvärdkrona, Henry, ”Poliserna som inte gör fel”: 26-27
Pettersson, Peter & Zvärdkrona, Henry, ”Topparna i näringslivet har livvakter”: 27
Virtanen, Fredrik, ”Detta skulle inte kunna hända i USA”: 27
Nilsson, Kerstin, ”Många barn tycker det är otäckt med en mördare som går lös”: 28
Ritzén, Jessica , ”Toppolitiker och mamma”: 28
Ovander, Peter, ”Pojkarna var det hon var stoltast över”: 29
Mellin, Lena, ”Sorgen kan avgöra EMU-omröstningen”: 30-31
Kerpner, Joachim, ”Fler röstande kan gynna nej-sidan”: 31

030913
Löpsedel: Polisens bild av misstänkte mördaren

Norström, Camilla, Håård, Lennart & Harne, Andreas ”Filmad före knivmordet”: 6-7
Norström, Camilla, ”Vittne hittat - efter efterlysning”: 8
Okänd författare, ”Kriminella förhörda utan resultat”: 8
Edgar, Johan, ”Polis: Vi ska ta mördaren”: 8-9
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Johansson, Annika, ”Mördaren han ha stulit kniven”: 10-11
Ovander, Petter, ”Leif Jennekvist - Mordutredningens nye ‘Holmér’”: 10-11
Oísin, Cantwell & Lindham, Elisabeth, ”Attackerad på tre möten”: 12-13
Oísin, Cantwell & Lindham, Elisabeth, ”Hade överfallslarm- men Säpo tog tillbaka det”: 12-13
Johansson, Fatima, ”Gustav Fridolin får skydd av livvakter”: 13
Hansson, Wolfgang, ”Oskuldens tid är snart förbi”: 14-15
Okänd författare, ”Kartläggning över hur skyddet ser ut i olika länder- Stora skillnader i hur skyddet ser ut för euro-
peiska makthavare”: 14-15
Svärdkrona, Zendry, ”Säpochefen: Framtiden får visa om vi har gjort misstag”: 15
Guillou, Jan, ”Galningarnas mordsommar”: 16-17
Gustafsson, Thomas, ”1500 psykfall lever på gatan”: 18-19
Kadhammar, Peter, ”De utslagna har inget parti”: 19
Okänd författare, ”Tillsammans blir vi starkare”: 22-23
Petersson, Claes, ”Zethraeus rasar: TV-sändningen stärker ja-sidan”: 25
Mellin, Lena, ”Debatt utan tal om euro”: 24

030914
Löpsedel: Polisens hemliga rekonstruktion av mordet. ”Nu vet vi hur det gick till”

Johansson, Anders, ”Vi har tio nya namn”: 6
Lindström, Anna, ”Polisen vädjar om fler tips från vittnen”: 7
Ovander, Petter, ”Hon blev inte jagad - Rekonstruktion gav ny bild av mordet”: 8
Okänd författare, ”Flera personer greps i natt efter tips”: 8-9
Ovander, Petter, ”Så ska polisen spåra kläderna”: 9
Kärrman, Jens, ”Ett hårstrå är tillräckligt”: 10
Svärdkrona, Zendry, ”Ovanligt att toppolitiker mördas med kniv”: 10-11
Edgar, Johan, ”Mördaren ville skada så mycket som möjligt”: 11
Lundell, Mattias & Svärdkrona, Zendry, ”Han kan vara farlig för alla”: 12
Aschberg, Richard & Håård, Lennart, ”33-åringen gripen och förhörd - släpptes efter åtta timmar”: 12-13
Okänd författare, ”Svenska experter om gärningsmannen”: 13
Petersson, Claes, ”Så ska Anna Lindh hyllas”: 14-15
Ovander, Petter, ”Hav av blommor på mordplatsen”: 15
Sohlström, Per-Iwar, ”Nyköping döper om torget?”: 15
Okänd författare, ”Anna Lindh, vi saknar dig”: 16-17
Josefson, Leif-Åke, ”Perssons tunga beslut- utse ny utrikesminister - Bedömare tror att statsministern skjuter upp
frågan”: 18
Okänd författare, ”De kan ta över posten”: 18

030915
Löpsedel: Perssons attack mot de borgliga imorse: Ni är dåliga förlorare
Polisen i natt: Vi tror att vi vet vem han är

Cantwell, Oísin & Edgar, Johan, ”Vi är arga - och förtvivlade - Margot Wallström och Mona Sahlins avsked till
vännen Anna Lindh”: 28
Okänd författare, ”Här är kamraternas farväl- ord för ord”: 29
Sohlander, Annika, Norström, Camilla, Håård, Lennart & Aschberg, Richard, ”Vi tar honom inom två dygn. Poli-
sens spanare är säkrare- Anna Lindh mördare i Stockholm”: 30
Norström, Camilla, ”Finsk polis fick NK-bilderna direkt efter attacken mot Anna Lindh”: 30
Norström, Camilla, Håård, Lennart & Aschberg, Richard, ”Poliskällan: Mannen på NK-bilderna är mördaren”: 31
Okänd författare, ”Förhördes av polisen - nu är de inte längre misstänkta”: 31
Håård, Lennart & Kärrman, Jens, ”Han ser ut som Daniel - Hovet: Förfärligt att misstankarna drabbat honom”: 32
Svärdkrona, Zendry, ”Tjuvläsarna kan sparkas - Obehörig personal läste Lindhs journal”: 33
Norström, Camilla, ”Analys av keps kan vara klar i dag”: 33
Okänd författare, ”Ge raka svar på barnens frågor”: 34
Forslund, Alexandra, ”Det var synd att du dog Anna” - Barnen visar sin sorg med teckningar: 34

030916
Löpsedel: 35-årig våldsman anhållen - misstänkt för mordet på Anna Lindh
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Cantwell, Oísin, Håård, Lennart & Norström, Camilla, ”NK-mannen anhölls idag”: 6-7
Cantwell, Oísin, ”Mördarjakten - här leds den”: 8
Cantwell, Oísin, ”Flera hundra poliser spanar efter knivmannen”: 9
Cantwell, Oísin, ”Den misstänkte ska bevakas dygnet runt”: 9
Petersson, Peter, ”Polisen missade bevakningskameror på NK”: 9
Okänd författare, ”Westling jobbade”: 9
Håård, Lennart & Norström, Camilla, ”Mördarens sju misstag”: 10
Kärrman, Jens, ”Varför försökte ingen stoppa mördaren? Varför skrev man så lite om flickan som blev knivdödad i
Arvika?”: 10-11
Gustafsson, Thomas, ”Palme blev en läxa”: 12-13
Okänd författare, ”Jag tänker göra mamma stolt”: 14
Cantwell, Oísin, ”Familjen skriver om den stora sorgen”: 14
Krepner, Joachim, Lindham, Elisabeth & Ritzén, Jessica, ”1300 gäster hyllar Lindh”: 15
Ritzén, Jessica, ”Minneshögtid öppnar riksmötet”: 15
Josefsson, Leif-Åke, ”Anna Lindh hyllas som en symbol för demokratin”: 19

030917
Löpsedel: Anna Lindhs misstänkte mördare
DNA prover tagna i natt
Husrannsakan i morse
Första förhöret inlett
Mamman och vännerna berättar

Håård, Lennart & Sohlander, Annika, ”Kepsen kan lösa mordet - Förhören med den misstänkte inledda i natt- DNA
prov togs”: 6
Cantwell, Oísin, Håård, Lennart & Svensson, Gunnar, ”Han greps på derbyt - Anna Lindhs man och två barn gick
på samma match”: 8
Gustafsson, Thomas & Nyhlén, Daniel, ”Vi blev chockade - Vittnen från puben där den misstänkte mördaren
greps”: 10-11
Sohlander, Annika, Aschberg, Richard, Norström, Camilla, Johansson, Anders & Håård, Lennart, ”Han klarade inte
skolan”: 12-13
Sohlander, Annika, Aschberg, Richard, Norström, Camilla, Johansson, Anders & Håård, Lennart, ”Misstänkte mör-
daren anser sig överlägsen alla”: 13
Annika Solander, Richard Acshberg, Camilla Norström, Anders Johansson & Lennart Håård, ”35-åring dömd för 49
brott”: 14-15
Nyhlén, Daniel, ”Förre älskaren: Han är rasistisk. Pojkvännen berättar om 35-åringens dubbelliv”: 16
Sohlander, Annika, Aschberg, Richard, Norström, Camilla, Johansson, Anders & Håård, Lennart, ”Den gripne be-
skrivs som vänlig, charmig- och våldsam”: 17
Cantwell, Oisin, ”Han vill själv stå utanför - 35-åringens vän; Han är intelligent- men våldsam”: 18-19
Lidén, Svante, ”Jag ville bort från honom - Hon var misstänkte mördarens flickvän”: 20
Von Essen Ebba & Ohlsson, Per-Ola, ”Mamman får skydd”: 22
Tagesson, Pelle, ”Han har valt att leva sitt egna liv - Storasyster berättar om den misstänkte 35-åringen”: 23
Johansson, Anders, ”Han kan göra vad som helst - Carl misshandlades av misstänkte 35-åringen”: 24
Lindström Anna, ”Bevisen som kan fälla mannen - Den tekniska bevisningen är avgörande”: 25
Nilsson, Kerstin, ”Spanarens nya triumf. Jennekvist har gripit Ursut och OS-bombaren ”: 26-27
Josefsson, Leif-Åke, ”Anna fattas oss alla. Riksdagens öppnande gick i sorgens tecken”: 28-29

030918
Löpsedel: Den misstänkte NK-mannens egna ord om anklagelsen för mordet

Aschberg, Richard, Håård, Lennart & Nilsson, Kerstin, ”35-åring förnekar allt”: 6-7
Okänd författare, ”Anna Lindhs familj fick vänta på skydd”: 7
Castelius, Olle, Lidén, Svante & Sohlander, Annika, ”Datorn kan fälla honom”: 8-9
Lundell, Mattias, ”Händerna jämförda med NK-avtrycket”: 9
Norström, Camilla, ”Han festade med stulna kontokort - Så lurade 35-åringen alla på Stockholms innekrogar”: 10
Ovander, Petter, ”Anhållne mannen greps med järnrör i fotbollsbråk”: 10-11
Norström, Camilla, ”Första brottet: Målade hakkors - Han var öppet nynazist”: 11
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Johansson, Fatima, ”De tror att han ska begå självmord - Nu bevakar polisen 35-åringen varje sekund dygnet runt”: 12
Gerdin, Anders, ”Det var inte den misstänkte mördaren på bilden”: 12
Kärrman, Jens, ”Vi umgicks i ett halvår - Den misstänkte mördaren är med i serieberättelse”: 13
Panas, Dan, ”Farmen Sebastian: Vi tog en öl tillsammans för två veckor sen”: 13
Kärrman, Jens, ”En kopia av lasermannen - Båda är charmiga, känslokalla lögnare”: 14-15
Von Essen, Ebba, ”Han märktes inte i klassen”: 15
Johansson, Fatima, ”Lång väg till ett fällande - Advokat Peter Althin värderar de bevis som finns”: 16-17
Lidén, Svante, ”Oklarheter kan peka på fel man”: 17
Forslund, Alexandra, ”Här inne kan mordet lösas - Idag kan kepsen bindas till misstänkte mördaren”: 18
Nyhlén, Daniel, ”Emma Sjöberg gick i skolan tillsammans med 35-åringen”: 18
Lidén, Svante, ”Förra flickvännen i långt förhör”: 19
Josefsson, Leif-Åke, ”Stockholm spärras av - Stort säkerhetspådrag kring minnesstunden”: 19
Lindham, Elisabeth & Ritzén Jessica, ”Så ska Anna Lindh hedras imorgon”: 20-21

030919
Löpsedel: Åklagaren begärde 35-åringen häktad idag för mordet på Anna Lindh

Aschberg, Richard & Kärrman, Jens, ”35-åringen kvar i cellen”: 6-7
Kerpner, Joachim & Nylén, Susanna, ”Vännerna och världen kom”: 8-9
Lidén, Bo, ”Hon ville köpa en jacka - Anna Lindhs väninna berättar om minuterna före överfallet på NK”: 10-11
Håård, Lennart, Norström, Camilla, Pettersson, Peter & Taubert, Johan, ”35-åringen kan häktas även utan DNA-
bevis”: 11
Okänd författare, ”Ta DNA på alla män”: 11
Norström, Camilla, ”Han tömde Visa-kortet på 100 000 - Golfstjärna offer för 35-åringens kortbedrägerier”: 12-13
Aschberg, Richard & Lidén, Svante, ”Aftonbladet hittade kepsen i en affär: -Den där har vi haft lite av”: 12-13
Håård, Lennart, Johansson, Anders, Sohlander, Annika & Norström, Camilla, ”Häktet: Självmordförsöket var bara
en show”: 13
Tagesson, Pelle, ”Fotograf jagades av 35-åringen – Jävla svin, jag ska visa dig!”: 14
Lidén, Svante, ”Idag kan 35-åringen häktas - eller frias”: 14
Nyhlén, Daniel, ”Han var ytligt bekant med Madeleine”: 15
Lindström, Anna, ”Utlandet publicerar namn och bild”: 15
Cantwell, Oisín, ”35-åringen festade på inneklubben. Kvällen efter blev han gripen av polis”: 16
Sohlander, Annika, ”Väninna: Polisen har tagit fel på person”: 16
Nilsson, Kerstin, ”Orkanen stoppar Powells besök”: 16
Okänd författare, ”En stor politiker- ändå så enkel”: 17
Aftonbladet, ”Sverige flaggar på halv stång”: 17

Minnesbilaga 030919

030920
Löpsedel: Farväl, Anna
Margot Wallströms avsked till sin vän

Lidén, Bo, ”Tack, Anna, för allt du gav och den du var. Vi går vidare nu. Mot framtiden”: 6-7
Lidén, Bo, ”Ni lånade ut er kloka, vackra mamma till världen”: 8-9
Okänd författare, ”Vännernas och världens farväl”: 10-11
Nilsson, Kerstin, ”Folkets farväl till Anna Lindh”: 12
Kadhammar, Peter, ”Palmes grav, 11.00”: 13
Johansson, Fatima, ”Här hände allt- inom 850m”: 14-15
Pettersson, Peter, ”35-åringen överklagar inte häktning”: 15
Pettersson, Peter, ”De möts i rätten – igen”: 15
Norström, Camilla, Aschberg, Richard & Sohlander, Annika, ”Därför kan han gå fri. Aftonbladet granskar: tekniska
bevisningen/dna”: 16-17
Norström, Camilla, Aschberg, Richard & Sohlander, Annika, ”Polisernas bästa bevis. Aftonbladet granskar: Vittne-
na/bilderna från NK”: 18-19
Norström, Camilla, Aschberg, Richard & Sohlander, Annika, ”Mordkvällen - då festade 35-åringen”: 20
Norström, Camilla, Aschberg, Richard & Sohlander, Annika, ”Allt stämmer – utom motivet: 21
Aftonbladet, ”Kungabarnen känner inte den mordmisstänkte mannen”: 21
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Johansson, Fatima, ”Advokat Peter Althin kommenterar mordet på Anna Lindh”: 21

030921
Löpsedel: Så lever barnen idag
Fotograferades som foster av Lennart Nilsson
Ny våldsman jagas för mordet

Johansson, Anders & Sohlander, Annika, ”Ny man söks för mordet”: 6-7
Johansson, Fatima, ”Advokat Peter Althin kommentarer om utredningen av mordet”: 7
Gustavsson, Thomas & Cantwell, Oisín, ”Redan dömd för 50 brott”: 8-9
Gustavsson, Thomas & Cantwell, Oisín, ”Offret: Han har hotat att döda mig”: 10-11
Gustavsson, Thomas & Cantwell, Oisín, ”Han har ljugit sig fram hela sitt liv”: 12-13
Josefsson, Leif-Åke  ”Ett kärleksfullt och ljust farväl”: 14-15
Guillou, Jan, ”Är 35-åringen oskyldig slås alla rekord i förtal”: 25

030922
Löpsedel: Flickupproret: SÄG IFRÅN! Varannan tjej kallas hora - stoppa förnedringen NU

Håård, Lennart & Sohlander, Annika, ”Heta spåret – ögonen. Polisens hemliga NK-bilder kan fälla Anna Lindhs
mördare”: 6-7
Svärdkrona, Zendry, ”Advokat Peter Althin kommenterar utredningen av mordet”: 7
Sohlander, Annika, ”Experterna svarar om 35-åringen”: 8
Ovander, Petter & Johansson, Fatima, ”Så levde han under jakten”: 9
Ovander, Petter & Johansson, Fatima, ”Han sa: Mannen på NK liknar mig”: 10-11

030923
Löpsedel: Tre vittnen pekar ut 35-åringen ” Han är NK-mannen”

Ovander, Petter, ”Vännerna: Han är inte mannen på bilderna”: 6-7
Aschberg, Richard, Norström, Camilla, ”Han är NK-mannen”: 6-7
Johansson, Fatima, ”Advokat Peter Althin kommenterar utredningen av mordet”: 7
Ovander, Petter, ”Åklagarens svåra vecka - Senast på fredag ska Blidberg ha bestämt sig om 35-åringen”: 8
Sohlström, Per-Iwar, ”Anna Lindh får en fin gravplats”: 9
Hansson, Wolfgang, ”Tidspress- då begås misstag”: 10

030924
Löpsedel: NY MAN GRIPEN IDAG för mordet på Anna Lindh
35-åringen friad från misstankar

Aschberg, Richard, Harne, Andreas, Håård, Lennart, Norström, Camilla & Sohlander, Annika, ”Han är känd av
polisen - Ny misstänkt anhållen för Lindhmordet idag”: 6
Okänd författare, ”Detta har hänt i mördarjakten”: 7
Ohlsson, Per-Ola, ”De häktades - och friades * 35-åringen kan få ett rekordskadestånd * Här är 13 som alla fick höga
ersättningar”: 8-9
Harne, Andreas, ”Tipsare pekade ut Richard Gere som mördaren”: 8-9
Edgar, Johan, ”Anna Lindhs familj: Tack för allt stöd”: 9

030925
Löpsedel: Han är den nye misstänkte Anna Lindh mördaren
24-åringen dömd för att ha knivhuggit sin pappa

Aschberg, Richard, Harne, Andreas, Håård, Lennart, Norström, Camilla, ”På kepsen: hans DNA.
Polisen säker på att 24-åringen är rätt man”: 6-7
Cantwell, Oisín, ”Polis slog in dörren - 24-åringen greps hemma av nationella insatsstyrkan”: 8-9
Kärrman, Jens, ”Misstänkte mannen: Jag är oskyldig”: 9
Cantwell, Oisín, ”Här säkrar de bevisen”: 10-11
Cantwell, Oisín, ”Polisen sökte igenom 24-åringens hem”: 10
Aschberg, Richard, Harne, Andreas, Håård, Lennart & Norström, Camilla, ”Så firade polisen gripandet”: 11
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Aschberg, Richard, Harne, Andreas, Håård, Lennart & Norström, Camilla ”Han högg ner pappa - Det är konstigt
att det inte hänt tidigare, sa 24-åringen efteråt”: 12-13
Svensson, Gunnar, ”Gangsterkungen Joksovic var 24-åringens idol”: 13
Aschberg, Richard, Harne, Andreas, Håård, Lennart & Norström, Camilla, ”Han ville ha psykvård efter mordet.
Misstänkte 24-åringen blev avvisad från sjukhuset - det fanns ingen plats”: 14-15
Aschberg, Richard, Harne, Andreas, Håård, Lennart & Norström, Camilla, ”Fina betyg- men ensam. 24-åringen
skickades till Belgrad- kom tillbaka tyst och inåtvänd”: 16-17
Nilsson, Kerstin, ”Han hotade att döda mig - 24-åringen dömd för att han förföljde Mira, 20”: 18-19
Kärrman, Jens, ”24-åringens val – Althin. Riksdagsmannen (kd) som försvarar den nye misstänkte mördaren”: 20-21
Okänd författare, ”Peter Althins andra stora fall”: 20-21
Lindström, Anna, ”Den nu gripne är mer misstänkt”: 21
Forslund, Alexandra & Svensson, Gunnar, ”35-åringen oskyldig”: 22-23
Forslund, Alexandra & Svensson, Gunnar ”Friades helt - DNA-provet stämde inte med fynden”: 22
Kärrman, Jens, ”Advokat Per E Samuelsson kommenterar mordutredningen - Sånt här händer nästan aldrig”: 23
Ovander, Petter & Sohlander, Annika, ”– Jag är fri och nu mår jag bra. Oskyldige 35-åringens meddelande till sin
vän efter en vecka i häktet”: 24
Weigl, Kerstin, ”– Visst är det otroligt. Aftonbladet träffade Gunnar Falk på planet”: 25

030926
Löpsedel: 24-ÅRINGEN HÄKTAD IDAG
Försökte dölja sitt ansikte för rätten

Aschberg, Richard, Castelius, Olle & Sohlander, Annika, ”Han försökte dölja ansiktet - 24-åringen häktad idag för
Anna Lindh-mordet”: 6-7
Norström, Camilla, Castelius, Olle & Sohlander, Annika, ”Hans mål: en kvinna”: 8-9
Svensson, Gunnar, ”Mötet med en kändis kan utlösa våldet”: 9
Aschberg, Richard & Harne, Andreas, ”Skrevs ut - före mordet”: 10-11
Lundell, Mattias & Ovander, Petter, ”Isolerad och övervakad dygnet runt”: 10-11
Harne, Andreas, ”Polisen har gett 24-åringen hemlig identitet”: 11
Harne, Andreas, Håård, Lennart & Norström, Camilla, ”Hans vän gav polisen bevis - Vännen rakade misstänkte 24-
åringen-sparade håret”: 12-13
Okänd författare, ”Så fungerar rättvisan - steg för steg”: 12
Okänd författare, ”Mordet på Anna Lindh- dag för dag”: 12-13
Norström, Camilla & Sohlander, Annika, ”Skyldig eller oskyldig?”: 14-15
Norström, Camilla & Sohlander, Annika, ”Polisens tekniska bevis kan avgöra”: 14
Okänd författare, ”Juridiska experter: Detta talar för 24-åringen – och emot”: 14
Svensson, Gunnar, ”Rekordsnabbt frimärke”: 15
Taubert, Johan, ”Advokat Thomas Olsson kommenterar mordutredningen”: 15

030927
Löpsedel: Det politiska talet som fick den misstänkte att vilja mörda Anna Lindh

Cantwell, Oísin & Kärrman, Jens, ”Hennes tal väckte hat”: 6-7
Hansson, Wolfgang, ”Aftonbladets chefredaktör: Därför får han vara anonym”: 6-7
Svensson, Gunnar, ”Lindh på toppmötet: Natos bomber över Serbien var oundvikliga”: 7
Håård, Lennart, ”Lindhs blod - på handen”: 8
Håård, Lennart, ”Blodspåret som är polisens viktigaste bevis mot mördaren”: 8
Wegerup, Jennifer, ”De ska hitta avgörande DNA-spår: Vi är bäst i världen”: 8
Okänd författare, ”Analysen kan fälla - eller fria”: 9
Halvari, Torgim & Ohlsson, Per-Ola, ”Min sonson är en bra pojke - Farmor berättar om misstänkte 24-åringen ”: 10-11
Halvari, Torgim & Ohlsson, Per-Ola, ”24-åringens bäste vän: Polisen har fel person”: 10-11
Sohlander, Annika, ”Han borde ha fått vård - Den misstänkte 24-åringen gick fri trots grova brott”: 12-13
Taubert, Johan, ”Advokat Thomas Olsson kommenterar utredningen”: 12-13
Castelius, Olle, ”Advokaten: Social nedrustning leder till vansinnesdåd”: 13
Hougner, Caroline, ”Sveket mot de psyksjuka - Många brottslingar söker vård- men får ingen hjälp”: 16
Okänd författare, ”Varför släpper psykvården ut farliga patienter?”: 17

030928
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Löpsedel: Aftonbladet granskar, Offer för våld från psyksjuka som vården inte räckte till för

Cantwell, Oísin, Harne, Andreas & Kärrman, Jens, ”Sökte vård samma dag - Timmarna före dådet vägrades han
hjälp”: 6
Cantwell, Oísin & Harne, Andreas, ”Spåren som ledde polisen till 24-åringen”: 7
Håård, Lennart, ”– Ni måste hjälpa mig. 24-åringen svårt medtagen i cellen”: 8
Kärrman, Jens, ”Jag är ingen brottsling - 35-åringen talade ut om tiden i häktet”: 9
Okänd författare, ”Utdrag ur Ekots lördagsintervju”: 9
Svensson, Gunnar, ”– Jag vet att hon inte led. Anna Lindhs make berättar för första gången om mordet”: 10
Lindgren, Jonas, ”Persson får veta allt om polisens utredning”: 11
Tauberg, Johan, ”Aftonbladet granskar psykvårdens offer. Fem döda, 43 skadade”: 12-14

030929
Löpsedel: Så levde misstänkte 24-åringen dagarna före och efter mordet

Svensson, Gunnar, ”Blåögt och naivt, Säpo. Anna Lindhs make: hon borde alltid ha skyddats av livvakt”: 6
Ohlsson, Per-Ola, ”Mordmisstänkte 24-åringens hälsning till farmor: Stort grattis på födelsedagen”: 6-7
Cantwell, Oísin, ”24-åringens väninna gav polisen bevis - Ett ‘viktigt föremål’ överlämnats i helgen”: 7
Harne, Andreas, ”Psykisk instabilitet kan stoppa förhören”: 8
Harne, Andreas, ”Polisens jakt på fler bevis - 24-åringens tid i frihet kartläggs minut för minut”: 8
Svensson, Gunnar ”Den friade 35-åringen väljer att träda fram i tv-intervju”: 9

030930
Löpsedel: Psyksjuk mördade vårt barn. Föräldrarna till Sabina 5, i Arvika skriver öppet brev till regeringen

Håård, Lennart & Sohlander, Annika, ”Gamla vittnen förhörs på nytt - Har förbjudits att berätta för någon annan
än polisen”: 10-11
Håård, Lennart & Sohlander, Annika, ”De viktiga vittnena som kan ha sett mördaren”: 11
Okänd författare, ”35-åringen kan få lägre skadestånd efter intervjun”: 11
Harne, Andreas & Sohlander, Annika, ”Strategi: att bli 24-åringens vän - Så ska polisen få den häktade mannen att
erkänna mordet”: 12


