
Lunds Universitet                SVT006
Statsvetenskapliga institutionen                 vt 2006

Handledare: Catarina Kindvall

En nationell sorg
En analys av effekterna av mordet på utrikesminister Anna 

Lindh utifrån ett nationalistiskt perspektiv

Boel Nilsson



Abstract

In September 2003 the Swedish minister of foreign affairs Anna Lindh was 
murdered. The murder shocked Sweden and the picture of a safe homeland was 
challenged. The Swedish people joined together in different manifestations and 
rituals to show their appreciation for the minister and to mourn together. A few 
days later the nation was going to vote on whether Sweden should join the euro 
and the minister was involved in the campaign. The aim for this thesis is to 
understand how this national crisis was handled in Sweden. To study this I have 
used theories of nationalism and ritual. My material has mainly been memorial 
books and newspaper articles from this period. I argue that this crisis made the 
nation question its self-image and made a transformation necessary. By using the 
ritual concept of rites de passage I argue that the nation acted like a nation where 
no conflicts existed the days before the referendum. My argument is also that the 
murder is incorporated in a national mythology where Lindh becomes a national 
hero and that the memory of these events is a part of a national self-image. 

Keywords: Anna Lindh, national grief, rites de passage, referendum on the euro, 
national mythology



1. Inledning _____________________________________ 4

2. Metodologi och teoretiska utgångspunkter _________ 5
2.1 Syfte och frågeställning _______________________________________ 5

2.2 Teoretiska utgångspunkter ____________________________________ 5
2.2.1 Nationalistisk teori ________________________________________ 5

2.2.1.1 Nationalism __________________________________________ 5
2.2.1.2 Nationalism och religion ________________________________ 7
2.2.1.3 Nationalistisk Mytologi _________________________________ 8

2.2.2 Ritualteori _______________________________________________ 8
2.2.2.1 Ritual _______________________________________________ 8
2.2.2.2 Nationalism och ritual __________________________________ 9
2.2.2.3 Passagerit ___________________________________________ 10

2.3Metod _____________________________________________________ 12
2.3.1 Narrativ Analys__________________________________________ 12
2.3.2 Narrativ analys i praktiken_____________________________ 13

2.4 Material___________________________________________________ 14

3. En nation i sorg_______________________________ 15
3.1 Den föreställda gemenskapen _________________________________ 15

3.2Varför sörjer Sverige Anna Lindh? ____________________________ 16

3.3 Mordet på nationen _________________________________________ 17

4. En krossad självbild ___________________________ 19
4.1 - Sånt händer inte i Sverige: Mordet på Olof Palme 1986 __________ 19

4.2 Hotet mot nationalstaten_____________________________________ 20

5. EMU-valet ___________________________________ 22
5.1. Inledning _________________________________________________ 22

5.2Bakgrund __________________________________________________ 22

5.3 Rites de passage ____________________________________________ 23

5.4 Den enade nationen _________________________________________ 23

5.5 Att rösta: ritual utan konsensus _______________________________ 24

5.6 Folkets seger _______________________________________________ 25



6. Mytologin om Anna Lindh _____________________ 27
6.1Kritiken som försvann _______________________________________ 27

6.2 Anna Lindh, en svensk symbol ________________________________ 28

6.3 Nationalhjälten_____________________________________________ 29

7. Den svenska nationen och mordet på Anna Lindh __ 32

8. Referensförteckning ___________________________ 33



4

1. Inledning

”Det är med stor sorg jag tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna 
Lindh klockan 05.29 avled av de skador hon fick vid gårdagens attentat.” 

Sveriges statsminister Göran Person håller presskonferens den elfte september 
2003. Han har svårt att hålla tårarna tillbaka och det är tydligt att han är djupt 
skakad av händelsen. (Larsson 2004: 35).

Den tionde september 2003 blir Sveriges utrikesminister Anna Lindh attackerad 
av en knivbeväpnad man på ett varuhus i Stockholm. Sverige befinner sig mitt i 
en valkampanj, söndagen den 14 september ska en folkomröstning angående 
Sveriges inträde i den europeiska monetära unionen, EMU gå av stapeln. 
Utrikesministern är en av frontfigurerna på ja-sidan och hennes ansikte finns på 
valaffischer uppsatta över hela Sverige. På morgonen den elfte september sprids 
nyheten att Anna Lindh avlidigt av de skador hon fått vid knivdådet. 

Människor skakas av nyheten och visar öppet sin sorg. Runt om i landet läggs 
kondoleansböcker ut och ritualer skapas både centralt och lokalt. Det spekuleras 
om vem som kan ligga bakom dådet. Redan tidigt anses det att det måste vara en 
sjuk människa som ligger bakom dådet och man anklagar psykvården för sin 
oförmåga att hjälpa och skydda människor. När mördaren grips ett par dagar 
senare står det klart att spekulationerna om en psykisk störd person stämmer. 
Sverige är vid denna tid en nation i sorg, men också en nation som står inför en 
viktig folkomröstning. Riksdagen beslutar att genomföra folkomröstningen trots 
dådet, men att lägga ner kampanjarbetet. Den 14 september går svenska folket till 
val, valdeltagandet blir ovanligt högt och det blir en seger till nej-sidan. 

För att förstå tiden kring mordet på utrikesminister Anna Lindh har jag använt 
mig av ritualteori och teori kring nationalism. Utgångspunkten för min uppsats är 
att förstå en nation i sorg och hur detta kan kopplas till en nationalistisk ideologi. 
För att undersöka detta har jag delat in min uppsats i fem delar. I den första delen 
presenterar jag mina metodologiska verktyg. Kapitel 5-7 som utgör analysen i 
uppsatsen inleds med ett kapitel som analyserar sorgen i Sverige efter mordet. I 
kapitel 4 analyserar jag hur människor uppfattar situationen som hotfull och hur 
bilden av det trygga hemlandet utmanas. I kapitel 5 analyserar jag EMU-valet och 
varför man väljer att genomdriva valet, trots att man lägger ner kampanjarbetet. 
Därefter följer kapitel 6 som handlar om hur Anna Lindh blivit en symbol för 
Sverige och integrerats som en del i den svenska självbilden. Uppsatsen avslutas 
med kapitel 7 som utreder hur den svenska nationen har hanterat mordet på Anna 
Lindh.
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2. Metodologi och teoretiska 
utgångspunkter

2.1 Syfte och frågeställning

Min uppsats kommer att handla om hur en nation hanterar en nationell sorg och 
hur nationalismen blir en central del av denna process. I centrum för denna står 
mordet på utrikesminister Anna Lindh den tionde september 2003. 

Mitt syfte är att ur ett nationalistiskt perspektiv förstå tiden runt mordet och 
folkomröstningen. Att studera de ritualer, myter och minnen som skapas och 
förstå hur mordet integreras som en del av den kollektiva identiteten.

Händelserna kring mordet är intressanta eftersom de visar på de direkta 
handlingarna efter mordet. Jag vill försöka förstå varför man valde att sänka 
konfliktnivån i folkomröstningen, men också hur man hanterade den nationella 
sorgen som sådan. Hur valde man att framställa händelsen?  Vilka ritualer 
skapades? Vilka symboler och vilket språk användes?
Jag tycker också att det är intressant att studera hur mordet på Anna Lindh 
används som ett kollektivt minne som har integrerats i en nationell myt. 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

2.2.1 Nationalistisk teori

2.2.1.1 Nationalism

Nationen är en av de mest självkara enheterna kring vilken vårt världssystem är 
uppbyggt. Alla människor eller åtminstone de flesta människor antas ha en 
nationell identitet. Vi delar automatiskt in rummet i det som finns inom de 
nationella gränserna och det som finns utanför. Nationalismen präglar på detta vis 
nästan alla delar av vårt liv och är grunden för den moderna staten. 
Medborgarskapet till en nation är grunden till rättigheter och skyldigheter. När vi 
åker utanför de nationella gränserna måste vi ha en identitetshandling som visar 
vilken nationalitet vi tillhör. Ofta tänker man på nationalism i samband med 
främlingsfientliga partier eller som flaggviftande i sportssammanhang, men 
nationell identitet är mer än ett inre psykologiskt tillstånd som uppkommer vid 
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sportevenemang eller i krissituationer, det är ett sätt att leva livet i en värld av 
nationalstater (Billig1995:69).

Benedict Anderson beskriver nationen som ”en föreställd politisk gemenskap” 
som både är begräsad och suverän. Med ordet ”föreställd” menar inte Anderson 
att den är falsk eller fabricerad men han menar att den är föreställd eftersom den i 
grunden är abstrakt. Nationen är begränsad eftersom dessa oavsett storlek alltid 
kommer att ha gränser bortom vilka det ligger andra nationer. Anderson menar att 
nationen alltid kommer att upplevas som en gemenskap av djup horisontell 
kamratskap oavsett om det råder ojämlikhet och exploatering inom nationen 
(Anderson 1991: 21-22). I en nation känner människor gemenskap trots att de inte 
känner eller ens känner till alla andra i gemenskapen (Anderson 1991: 21). 
Anderson menar att nationen trots att den är föreställd har en stark förmåga att 
skapa gemenskap. Nationen är trots allt en tankekonstruktion som man både är 
beredd att dö och att döda för. 

Nationen är något som hela tiden konstrueras i det dagliga livet och i de 
vardagliga handlingarna, i symboler och i berättelser som skapas och återskapas i 
den nationella diskursen. Identitetsskapande processer inom nationen har ofta en 
koppling till staten, t.ex. nationaldagar, nationalsånger eller nationella flaggor. 
Anderson menar att just eftersom nationen är skapad måste den framstå som det 
motsatta. Han visar att man ofta använder sig av metaforer som anknyter till 
familjeband eller till hemmet, t.ex. modersmål, hemland eller fädernesland. I 
dessa idiom ligger något naturligt och därmed något man inte har rätt att välja 
(Anderson 1993: 138-139). Smith skriver om hur denna föreställning hjälper oss 
att skapa en gemenskap i tid. Ofta används metaforer om släktskap för att skapa 
en samhörighet i nationen, exempel på detta är ord som modersmål och 
fädernesland. Tommas Hyland Eriksen menar att föreställningen om nationen som 
en familj bygger på att just familjen är någon av de mest grundläggande 
gemenskaperna. Genom att referera till nationen som en familj känns nationen 
mer personlig. Eriksen ger som ett exempel att om man inte vill göra militärtjänst 
i Norge får man under polisförhöret frågan om hur man skulle reagera om en 
grupp fiendesoldater hotade ens familj (Eriksen1996: 57). Därmed har man 
likställt den egna nationen med familjen.

Att skapa en nationell unik kultur är en förutsättning för nationalismen. Om det 
inte finns någon skillnad mellan de olika nationerna försvinner det som är 
grundläggande för nationen, nämligen dess gränser mot andra nationer. För att 
upprätthålla nationella gränserna är det viktigt att ha en unik kultur; exempelvis 
ett eget språk, typisk traditionell musik, en nationell flagga och en speciell 
nationalkaraktär. Allt detta hjälper till att bygga upp föreställningen om nationella 
särdrag och hur det skiljer en nation från en annan. Smith (2000) menar att 
nationalismen utövar en ”kult av autentisitet” som gör kulturen unik och oersättlig 
och därmed gör nationen helig ( Smith 2000: 40). Ett exempel på att skapa en 
speciell nationell kultur visar Tommas Hyland Eriksen genom att visa hur den 
tidiga norska nationalismen hämtade kulturyttringar från landsbygden och förde in 
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dem i städerna där de blev uttryck för ”äkta norsk kultur”. Folkdräkter, 
husmanskost och allmogemåleri blev på detta sätt förtingligade och utgjorde inte 
längre aspekter på bondkultur utan blev istället symboler för det typiskt norska 
(Eriksen 1998: 128-129). Trots att det finns ett behov av att skapa en unik kultur 
är det viktigt att inte som Erik Hobsbawn betrakta nationella traditioner som 
uppfunna för att upprätthålla nationens enighet (Hobsbawn 1997: 76f). Problemet 
med Hobsbawns resonemang är att han utgår från att det finns traditioner som inte 
är uppfunna vilket blir problematiskt eftersom alla traditioner från början är 
skapade. Smith menar att traditioner som används för att skapa en nationell unik 
kultur väljs ut just för att de är förankrade i kulturen och socialt fertila. Problemet
med Smiths resonemang är att han utgår från att det finns en obruten kedja mellan 
historisk tid och nutid, men jag menar att Smith har en poäng i sitt resonemang. 
När Grimmes skriver om ritualer menar han att dessa är skapade, men att 
människor använder sig av det som ligger närmst till hands i den processen. Jag 
menar att detta tankesätt också kan användas på övriga kulturyttringar. Självklart 
använder man sig i första hand av det redan etablerade, men därmed inte sagt att 
detta nödvändigt behöver vara förankrat långt bak i tiden eller ha någon koppling 
till något ursprungligt.  

2.2.1.2 Nationalism och religion

Nationen och religionen verkar kunna framkalla liknade känslor hos människor, 
båda skapa en gemenskap som verkar stå över vardagliga trivialiteter. Anderson 
menar att nationalismen på samma sätt som religionen förmår att sätta den 
enskilde individen i ett sammanhang och har en magisk förmåga att förvandla 
tillfälligheter till ett öde. Nationen framställs som något evig som alltid har funnits 
och som glider in i en gränslös framtid (Anderson 1991). Genom nationalismen 
skapas en gemenskap som inte bara binder ihop alla människor i nationen utan 
också skapar en samhörighet med de redan döda och de ännu inte födda. Han 
menar att nationalism kan liknas vid kärlek. Nationalismen kan aldrig ses som en 
ersättning för religionen, men nationalismen och religionen hänger samman. Det 
är tydligt att många nationalistiska föreställningar liknar de religiösa detta menar 
många beror på att nationalismen lever på redan existerande symbolik som 
förändras för att passa den nationalistiska ideologin ( Van der Veer, Lehman 
1999: 7, Smith 2000: 6). I de västerländska nationalstaterna finns det mycket 
symbolik som bygger på en kristengrund. Föreställningar som exempelvis ”det 
utvalda folket” och ”nationens pånyttfödelse” är vanligt förekommande i 
västerländsk nationalistisk tradition och sammanstämmer mycket väl med kristna 
föreställningar. Smith menar att nationalism måste förstås som ”ett helig 
kollektiv” där den nationella gruppen, ”folket” står i centrum för kulten (Smith 
2000: 42, 254). Smith menar att man inom denna nya religion använder sig av 
tidigare existerande kulturella resurser som exempelvis, gemensamma minnen, 
symboler, myter, koder och traditioner (Smith 2000:43). 
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2.2.1.3 Nationalistisk Mytologi

Myter och symboler är starkt sammankopplade med social reproduktion. Att dela 
samma myter och samma symboler innebär att man är en del i en grupp, de som 
inte delar dessa är därmed utestängda. Därmed kan man säga att myter handlar om 
att definiera och skapa föreställda gemenskaper. Man betraktar ofta myten som 
fiktiv, dock är det viktigt att påpeka att mytens “sanning” är oviktig. Det som är 
viktigt är att den förmedlar en kosmisk ordning, visa att saker har ett sammanhang 
och att individen är en del av sammanhanget (Overing 1997: 10). Myterna handlar 
ytterst om individens plats i världen och därför är mytologi centralt för 
nationalismen. Smith menar att man genom att använda sig av myter och 
gemensamma minnen sätter nationalismen i ett samanhang och gör att den känns 
personlig. Han poängterar dock att olika myter kan ha olika betydelse under olika 
historiska epoker och att dessa ofta används för att legitimera makt eller 
mobilisera folk (Smith 2003: 170f). En nationalistisk myt som verkar finnas i de 
flesta samhällen är myten om guldåldern. Myten om guldåldern följer den 
nationalistiska kosmologin på det vis att den framställer nationen som självklar, 
något som alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Hur mycket som 
egentligen är sanning om “guldåldern” är oviktigt. Det viktiga är att den förmedlar 
bilden om ett ärofyllt förflutet där nationen framstår som autentisk och den egna 
kulturen som unik ( Smith 1997: 50). Myten om guldåldern ger också en känsla av 
ett öde för nationen och ger därmed inte bara betydelse till historien utan 
framförallt en vision om var nationen är på väg (Smith 2003: 217). 
Att dela kollektiva minnen är viktigt för att skapa enighet, men Anderson menar 
att kollektiv glömska är minst lika viktigt. Många gånger kan föreställningen om 
broderskapet vara utmanat av historien. Inbördeskrig är ett sådant exempel, det 
framställs splittring mellan bröder, men tänk hur annorlunda det skulle beskrivas 
om utgången varit annorlunda (Anderson1993: 188f). 

2.2.2 Ritualteori

2.2.2.1 Ritual

För att skapa ordning i tillvaron konstruerar människor en social veklighet som 
präglas av symboler. Människan förstår världen genom symboler, men är också 
aktiva i att förändra och producera nya. Vårt världssystem är uppbyggt kring en 
symbolisk förståelse av att alla människor har en nationalitet precis som att alla 
människor har ett kön (Kertzer 1988: 6). Detta trotts den utbredda tanken att 
nationen inte är något av naturen givet. Nationalismen är i själva verket skapad av 
symboler. En nationell flagga är t.ex. inte bara en tygbit, utan är en symbol för en 
nation (Kertzer 1988: 7). För att förstå symboler är det viktigt att komma ihåg att 
en individuell symbol kan förena en mångfald av idéer, men också att en symbol 
kan betyda olika saker för olika individer ( Kertzer 1988: 11). 
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För att förstå symboliska processer använder man sig av begreppet ritual som ett 
analytiskt verktyg. Ritual är en symbolisk handling som är socialt standardiserat 
och repetitativt (Kertzer 1988: 9). Det är viktigt att förstå ritual som en handling, 
något som händer och sedan försvinner, även om det kan finnas kvar som minnen, 
texter och fotografier (Grimmes 2000: 7). Ritual inte bara har en kognitiv effekt 
utan också ofta har en djup känslomässig effekt på de inblandade (Kertzer 1988: 
14).  Ritual är en handling indränkt i symbolik och kan förändras både till form 
och till innehåll. Eftersom människan kan förändra ritualerna blir dessa ett 
maktfullt redskap i det politiska livet (Kertzer 1988: 12). Ritualer används för att 
etablera grupper, legitimera makt men också för att störta ledare och ge de 
maktlösa makt (Kertzer 1988).

2.2.2.2 Nationalism och ritual

Människor har ett behov att konstruera en social identitet och att uttrycka en 
känsla av samhörighet med andra. Ritualen är ett viktigt redskap för att uppnå 
dessa mål ( Kertzer 1988: 75).  Nationen som ”den föreställda gemenskapen” 
behöver precis som andra gemenskaper manifesteras genom symboler och 
handling. Kertzer menar att ritualerna sammanför människor och får dem genom 
symboler att känna sig som ett (1988). Nationalismen präglas av symboler av 
olika slag, exempelvis beskrivs nationen som fädernelandet och invånarna som 
det utvalda folket (ibid: 6). När någon bränner en amerikansk flagga upplevs detta 
exempelvis av många amerikaner som en attack mot dem personligen trots att 
personen bara eldat upp en bit tyg. Genom ritualer skapar man en symbolisk 
förbindelse mellan personen och kollektivet (Eriksen 1996: 60). Anderson (1991) 
beskriver nationalismen som en abstrakt ideologi, men genom ritualer blir den 
nationella gemenskapen förkroppsligat. Eriksen ger ett exempel på detta när han 
beskriver hur firandet Norges nationaldag blivigt kroppsliggjort genom hans 
minne av lekar och glass ( Eriksen 1996: 58). Durkheim menar att det viktigaste 
med en ritual inte är att förstå ritualens innebör. Istället pekar han på det 
kollektiva deltagandet och det känslomässiga engagemanget som det viktigaste 
uttrycket för produktion av social solidaritet (Kertzer 1988: 63f). Detta 
ställningstagande innebär också att det inte behöver råda konsensus i en ritual, det 
finns utrymme för många olika åsikter, även om gemenskapen manifesteras.
Ritualer används inte bara inom nationen för att skapa sammanhållning och 
gemenskap de kan också användas för att hantera politiska kriser och för att 
kontrollera oförutsedda händelser och vidmakthålla den politiska ordningen 
(Kertzer 1988: 134). Ett exempel på en sådan kris kan vara en oväntat dödsbud en 
högt uppsatt politiker.
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2.2.2.3 Passagerit 

Individen möts i sitt liv av kriser som innebär att personen utvecklas fysisk eller 
socialt t.ex. födelse, pubertet och död (Turner 1967: 7). Dessa händelser innebär 
att man förändrar socialtillhörighet. Enligt van Gennep möts dessa kriser inom 
alla samhällen av speciella riter så kallade rites de passage, passageriter. Exempel 
på passageriter är dop som ger barnet medlemskap i en grupp, bröllop som ger en 
ny släktskapsgrupp, omskäresls som gör pojkar till män och flickor till kvinnor.  
Enligt van Gennep är Rite de passage är en transformationsprocess, en rörelse från 
en socialplats till en annan (Grimmes 2000: 105). Han delar in passagriter i tre 
delar, separation, transformation och inkorporering. Stadiet av transformation 
kallar han också liminal ( Grimmes 2000: 104). Dessa riter har en funktion av att 
transformera individen från en social tillhörighet till en annan och därmed också 
samhället som måste förändra sin syn på individen. Passageriter kan tydlig delas 
in i ett före och ett efter och för individen är förändringen oåterkallelig (Grimmes 
2000: 5). Enligt van Gennep följer dessa ritualer universellt ungefär samma 
mönster. Individen eller en grupp individer isoleras från den vanliga sociala 
miljön och befinner sig på en liminal plats innan de slutligen återförs till det 
vanliga livet.

 Den liminala perioden är ett ingenmansland som ofta beskrivs som något som 
varken är det ena eller det andra och samtidigt är både och (Turner 1967: 99). 
Mary Douglas menar att det som vi inte kan definiera, räknar vi som oordning och 
därmed som något farligt Hon menar att det är därför övergångstillstånd kan 
kännas som så farliga ( Douglas 1997: 137-138).  Enligt van Gennep är den 
liminla perioden en resa fylld med intensiv energi och fara och att ritualen eller 
ritualernas tydligaste mål är att säkert leda individerna till slutpunkten. Eftersom 
perioden är full av magi och andra hot råder det ofta tabu under denna period. 
Dessa kan t.ex. handla om vad man får äta, hur man skall klä sig eller hur man 
förväntas bete sig. Det finns något hotfullt även i denna liminala period. 

Den liminala perioden kan beskrivas som frånvaro av social struktur som istället 
ersätta av en gemensam undergivenhet som ger en samhörighet, homogenitet, 
helighet och kamratskap ( Turner 1969: 96). Turner kallar denna sociala relation 
communitas som är en form av antistruktur. Under den liminala perioden råder 
antistruktur då de fundament samhället är uppbyggt kring slutar spela roll. I t.ex. 
samhällen där det finns en stor skillnad mellan män och kvinnor, där kan de som 
går igenom den liminala fasen räknas som varken män eller kvinnor eller som 
bisexuella. På samma vis slutar släktskap och egendom spela roll i den liminala 
perioden (Turner 1967.:98). Ett exempel på rites de passage i universitetsvärlden 
är nollning. Nollningen transformerar individen från ”nolla” till student i ett 
speciellt ämne exempelvis teknolog eller läkarstudent. Under nollningen råder en 
antistruktur och ”nollorna” gör saker de normalt sätt inte skulle göra t.ex. sjunger 
på stan, är utklädda eller utför olika uppdrag. Många av de handlingar som utförs 
är ofta roliga, men delvis förnedrande i gruppen av ”nollor” uppstår ofta 
communitas eftersom de gemensamt är underlägsna och jämlika.
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Enligt Turner begränsar sig inte Passageriter till kulturellt definierade livskriser, 
utan används generellt för att förändra ett tillstånd till ett annat. Exempel på detta 
kan vara en klan som går i krig, en individ får ett medlemskap i ett slutet sällskap 
eller när en person får ett politiskt ledarskap. Eftersom strukturen upplöses under 
den liminala perioden ger denna tid ofta makt till de maktlösa. Han menar att för 
att ett samhälle skall kunna fungera behöver det både struktur och antistruktur 
(Turner 1969: 97). 

2.2.2.4 Dödsritualer

Döden är något mycket dramatiskt för alla människor och i alla samhällen och 
omges av myter, symboler och ritualer. Det finns olika sätt att betrakta och möta 
döden inom olika kulturer, men döden aldrig är trivial. Grimes pekar på att 
betydligt mer tid, pengar och resurser spenderade på begravningar än på 
födelseriter. Ingen annan passagerit lämnar så stora tecken i landskapet som 
dödsritualerna, de egyptiska pyramiderna och Chi´in Shih-huang-ti, Kinas första 
kejsares grav är exempel på detta (Grimes 2000: 218- 219).

Den tydligaste av dödsritualerna är begravningen, men det finns även andra typer 
dödsritualer t.ex. minnesstunder för de döda. I väst har vi en tydlig gräns mellan 
att vara levande och död därför är ofta begravningen en ganska snabbt avklarad 
handling. I andra kulturer kan begravningen däremot dra ut på många veckor för 
att visa på olika stadier i förvandlingen (Bloch 1988: 12). Men även i Sverige 
upplever många att sorgen drar ut på tiden och att man inte kan få ro förrän 
kroppen slutligen blivigt begravd. Tiden mellan dödsögonblicket och 
begravningen upplevs ofta som farlig. Många upplever också den döda kroppen 
som ännu inte blivigt begravd som skrämmande och i svensk folktro kan en död 
inte få ro om denne inte får en riktig begravning. Den liminala sorgeperioden 
präglas av olika tabu (Turner 1967: 89). I Sverige förväntas man exempelvis att 
bete sig och klä sig på ett visst sätt på en begravning. Kvinnor förväntas att bära 
svart och männen svart och vitt. Nära manliga släktingar skall bära vit slips och 
rött är en otänkbar färg för både män och kvinnor på en begravning ( Jacobsson; 
Widding1988: 138). På senare år har det blivigt vanligare att bära ljusa kläder 
också detta visar på strikta regler om vad man bör ha på sig. 

Döden är den slutgiltiga existensen av en människa som en socialperson. När 
döden inträffar bryts alla sociala band med t.ex. familj, vänner och 
arbetskamrater. Detta innebär att samhället måste ta ställning till hur både 
praktiska och känslomässiga problem skall lösas (Nilsson 2003: 58f). De 
överlevande måste lösa praktiska bekymmer som t.ex. vad man ska göra med den 
döda kroppen, hur man ska man gå vidare i livet, hur man ska kunna sörja, vem 
ska fylla den dödes plats. Döden väcker dessutom en mängd existentiella frågor 
som på något vis måste mötas av samhället. (ibid ) Dödsritualera fyller många 
funktioner både för den döde, de överlevande och samhället i stort. Genom 



12

dödsritualen transformeras den döde från en människa till något annat, ett lik, en 
anfader eller en gud. För de överlevande erbjuder ritualerna tröst och stöd; ett sätt 
att underlätta sorgen, ett tillfälle att sörja, ett sätt att visa lojalitet med släkten, och 
ett sätt som skänker hopp i meningslösheten. För samhället i stort fungerar 
ritualerna som ett sätt att återskapa det som blivigt förstört. I dödsritualerna visar 
sig den socialkontrollen som bibehåller maktbalansen och visa på social, 
ekonomisk och politisk status (Grimes 2000: 236-237). När en ledare dör har det 
givetvis stora konsekvenser för samhället. Nya maktstrukturer måste byggas upp 
för att ersätta den döde. En plötslig och oväntad död kan upplevas som en svaghet 
för samhället eftersom det visar att man inte har kontroll över naturen. Därför är 
det inte ovanligt att man i många samhällen försöker kontrollera döden på viktiga 
personer genom att t.ex. inte tillkännage deras död förrän alla förberedelser är 
färdiga( Nilsson 2003 71-72).

2.3Metod 

2.3.1 Narrativ Analys 

Den här uppsatsen fäster uppmärksamheten vid identitet, närmare bestämt 
kollektiv identitet i form av nationalism. Jag menar att människors handlingar 
styrs av deras världsuppfattning och identitet och därmed kan jag instämma i 
Walter Fishers uppfattning att människor är ”berättande varelser” snarare än 
rationella aktörer (Robertsson 2003: 93). Med detta menar jag inte att människor 
inte handlar rationellt utan att människor handlar rationellt utifrån sin ontologi. 
Genom att fästa uppmärksamheter på det berättande, det vill säga narrativ kan vi 
förstå relationen mellan erfarenheter, idéer och handling och förstå hur identiteter 
skapas och återskapas i olika kontexter och över tid (Robertsson 2003:91). 

Vi omgärdas av berättelser i form av romaner, filmer och myter. Men om man 
tänker vidare på begreppet berättelser så är livet fullt av berättelser t.ex. 
berättelsen om slaget vid Poltava, berättelsen om ditt eget liv, berättelsen som 
politikern ger om varför Sverige har hög arbetslöshet och så vidare. Genom 
berättelser lär vi oss att förstå världen och vår plats i den och via narrativ 
konstrueras vår identitet. Det sociala livet är i sig själv berättat och narrativ är ett 
ontologiskt villkor för socialt liv. Människor konstruerar sin egen identitet (som 
både kan vara mångfasetterad och förändringsbar) genom att placera in sig själva 
eller låta andra placera dem i en speciell kontext (Somers 1994: 38). På detta sätt 
kan man säga att narrativ vägleder handling eftersom ”erfarenhet” upprättas 
genom narrativ. Människor är guidade att handla på särskilda sätt på basis av de 
projektioner, förväntningar och minnen som kommer från de multipla, men 
begränsade repetera av tillgängliga sociala, publika och kulturella narrativ 



13

(Somers 1994*: 614). Margaret Somers menar att för att förstå handling, måste 
man förstå ontologi, identitet och den sociala existensen som ligger till grund för 
handlingen (Somers 1994*: 616). 

Det är genom narrativ som vi lär känna och förstå den sociala världen och det är 
genom narrativ som identitet skapas. Kollektiv identitet som t.ex. nationalism 
konstrueras genom berättelser som skapar ett rum av narrativ självklarhet. Att 
berätta historier medför en socialrelation och ett symboliskt rum med 
gemensamma berättelser skapas. Genom att analysera berättelserna och deras 
sociala relation förstår vi lättare hur gränser konstrueras och hur kollektiva 
identiteter konstrueras och rekonstrueras (Eder 2006: 257).

2.3.2 Narrativ analys i praktiken 

För att göra de olika berättelserna lättare att greppa har jag använt mig av William  
Labov och  Joshua Waletzkys klassiska uppdelning av narrativ. De båda forskarna 
har till stor del arbetat med muntliga berättelser, men jag tycker att man kan 
använda samma mall på den vidare definition av narrativ som Margaret Somers 
har. Labov och Waletsky menar att historier i princip är uppbyggda på samma vis 
och innehåller samma beståndsdelar. Ett narrativ kan ses som en serie svar på 
följande frågor.

Abstract: Vad handlade det om?

Orientation: Vem, när, vad, var?

Complicating action: vad hände sedan?

Evaluation: än sedan då?.

Result: Vad hände tillslut?                                          (Labov 1999: 234)

Abstract sammanfattar berättelsen och ger de viktiga poängerna först. Orientation
är en av de viktigaste delarna i en berättelse, här presenteras aktörerna, 
bakgrunden och den geografiska platsen. Complicating action beskriver själva 
händelse förloppet. Evaluation är den viktigaste beståndsdelen i en historia. 
Berättelsen måste ha en poäng, en anledning att bli berättad. En bra berättelse blir 
inte mött av frågan vad då, då?( Caldas-Coulthard 1995 (1999): 525). Result är 
den avslutande händelsen som avslutar historien. Att dela upp narrativ i dessa 
delar kan kanske tyckas uppstyltat och oviktigt, men faktum är att denna metod 
har hjälpt mig att på ett lättare sätt nå berättelsens kärna. Jag studerar hur 
berättelsen berättas, vilka symboler och metaforer som används och försöker 
förstå berättelsernas inneboende logik.
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2.4 Material

För den här uppsatsen har jag valt en mängd olika material som kan tyckas vara 
olika och ganska slumpaktigt utvalda. Men jag anser att materialet genom sin 
mångsidighet kan ge en bild av händelserna runt mordet på Anna Lindh den 11 
september 2003. Materialet som jag använt mig av kan man i stort sätt dela in i 
två kategorier, material som skrivits under förloppet och material som skrivigts 
senare. Till den första kategorin tillhör de tidningsartiklar från Dagens Nyheter 
och Aftonbladet som jag analyserat mellan den 12 september och den 19 
september. Valet av dessa tidningar har jag gjort för att få en så stor bredd som 
möjligt. Aftonbladet är Sveriges största tidning och en kvällstidning. För att 
balansera den har jag använt mig av Dagens nyheter som är Sveriges största 
morgontidning och har partibeteckningen oberoende liberal tillskillnad mot 
Aftonbladets socialdemokratiska partibeteckning.

I övrigt har jag använt mig av material som skrivigts senare till dessa hör 
böckerna som fokuserar på mordet, nämligen Unsgaards och Jenneqvists böcker. 
Jag har också valt att analysera de kondoleanser människor lämnat till Anna 
Lindh. I boken ”Till Anna” har kondoleanser valts ut och blivigt utgivna av 
broderskapsförbundet. Jag har också använt mig av hyllningsboken ”Anna Lindh 
en minnesbok” som är skriven av en god vän till Anna Lindh, Olle Svenning. I 
övrigt har jag använt mig av två forskningsrapporter utgivna av 
Krisberedskapsmyndigheten.

. 
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3. En nation i sorg

3.1 Den föreställda gemenskapen 

Anna Lindhs våldsamma död den elfte september 2003 kom att påverka hela det 
svenska samhället. Det allmänna rummet blev en plats för sorg, människor grät 
öppet, många lade ner blommor vid olika minnesplatser som skapats och köerna 
ringlade till de kondoleansböcker som lagts ut. Det är många som sörjer Anna 
Lindh i Sverige dagarna efter hennes död och det är tydligt att det finns ett 
brett spann av sörjande. Samtliga partiledare verkar skakade och Lindh hyllas av 
dem alla. Även representanter för näringslivet och för olika NGO:s sörjer 
ministerns död och många kyrkor och moskéer hålls minnesceremonier. Den 
folkomröstning om Sveriges medlemskap i den monetära unionen EMU, höll som 
planerat men allt kampanjarbete ställdes in. Folkomröstningen beskrevs tidigare 
av många som ovanligt konfliktfylld, men med Lindhs död kom denna konflikt i 
skymundan. Människor upplevde att det viktiga var att stå enade. Många av de 
konflikter som normalt sätt finns i det svenska samhället tycks upplösta. En av 
Aftonbladets rubriker den 12 september är ”Hela Sverige sörjer en älskad
minister” (Danielsson, 2003-09-12) och Dagens Nyheter (Mälerstedt, 2003-09-12) 
har samma dag rubriken ”Ett folk i chock och sorg”. Det är tydligt att nationen 
Sverige efter mordet på Anna Lindh sluter sig samman. ”Den föreställd 
gemenskap” som Andersson kallar nationen visar här på en djup horisontell 
kamratskap. Människor visar en gemensam sorg trots att de inte känner varandra 
och en majoritet inte heller kände Anna Lindh. Människor väljer att identifiera sig 
med nationen och lägger andra konkurrerade identiteter åt sidan exempelvis sin 
klass, sin partitillhörighet eller sin åsikt i EMU-omröstningen.

De starka känslor som skapas i samband med mordet är ett tecken på den 
föreställda gemenskapen, men de är också identitetsskapande. I den starka känslan 
av sorg och vrede samlas människor tillsammans för att hylla Anna Lind eller ta 
avstånd från våldet. Ritualer skapas på många ställen i Sverige för att visa på sorg, 
men också för att visa samhörighet och enighet. Genom offentliga ritualer skapas 
en symbolisk förbindelse mellan nationen och individen (Eriksen 1996: 60). Vi är 
ofta vana att tänka på nationalistiska ritualer som något som firas exempelvis 
nationaldagar, men jag menar att sorgen kan ha en lika stark identitetsskapande 
effekt som glädjen. Tiotusentals människor hyllade svenska hockeylandslaget 
”Tre konor” på Sergelstorg eter OS- guldet i Turin 2005, men minst lika många 
var på plats vid den manifestation som arrangerades på samma plats efter Anna 
Lindhs död (Lidén, 2003-09-13). Den föreställda gemenskapen är något som 
ständigt föreställa och skapas inom den samma. Mordet på Anna Lindh var något 
som i stort sätt berörde alla i Sverige på olika sätt. Den kan knappast ha undgått 
någon och oavsett hur man har reagerat, har alla en gemensam referens. Genom 
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gemensamma handlingar och minnen skapas förutsättningen för en nation. Jag 
menar att de ritualer och minnen som skapades i sorgearbetet efter Anna Lindhs 
död fungerade identitetsskapande.

3.2 Varför sörjer Sverige Anna Lindh?

”Jag har precis suttit på mitt kontor och tittat på nyheterna. Jag har gråtit som ett 
barn i en halvtimme. Det verkar som om alla –både i Sverige och utomlands - har 
samma känslor för Dig som jag har”. Anders, advokat (Till Anna: 15).

Citatet ovan är hämtat från boken ”Till Anna” den samling av kondoleanser som 
broderskapsförbundet gett ut. Undertäknaren Anders är på intet sätt unik, många 
kände djup sorg och visade öppet sin sorg i Sverige dagarna efter mordet. Anders 
lik de flesta andra svenskar kände inte Anna Lindh, ändå blev så många oerhört 
ledsna när hon dog. Jag ska här försöka förstå vad det är som gör att människor 
känner en sådan oerhörd sorg för någon de inte känner och inte ens har träffat.

Döden är till sin natur svår att acceptera eftersom den är motsatsen till livet, den 
enda form av existens som vi känner till. Döden kommer alltid att kännas 
dramatisk när den drabbar någon vi känner till, men vissa personers död verkar 
påverka mer än andras. Det är tydligt att välkända människor med makt som dör 
ofta får större uppmärksamhet och att deras död påverkar fler människor (Nilsson 
2003: 71). Detta blir tydligt också i samband med mordet på Anna Lindh. Den 
elfte september 2003 samma dag som Anna Lindh avlidigt efter skadorna från 
knivdådet blev den femåriga flickan Sabina Eriksson i Arvika utsatt för ett 
knivdåd. Hon avlider senare samma dag till följd av skadorna (Höijer, Rasmussen 
2005: 37). Våldsdåden var liknande och händelserna lika tragiska, men det är 
tydligt att det är en stor skillnad mellan den uppmärksamhet och det 
allmänintresse som finns för de båda händelserna. Det finns säkert många 
anledningar till att människor i större utsträckning sörjde Lindh, kanske att hon 
var en person som man kände igen, någon många kunde identifiera sig med. 
Jag menar att man inte kan bortse från att Lindh var en person med makt och 
inflytande som påverkade många människors liv, men hon var också en 
representant för nationalstaten och som sådan en symbol för något betydligt 
större. 

Men det finns också andra banalare anledningar till att människor sörjer 
människor de aldrig har träffat. När prinsessan Diana av Wales dog i en bilolycka 
i Paris 1997 sörjde miljoner människor hennes död världen över. Diana var inte en 
person med makt som Anna Lindh och även om hon var prinsessa av Wales var 
hon mest känd för sitt olyckliga äktenskap och återkommande skandaler i 
tabloidpressen, men en hel värld tycktes ändå engagerad i hennes öde. 
Människor som varken kände henne eller brytt sig speciellt mycket om henne i 
livet sörjde henne som död. Ronald Grimes menar att många sörjde Diana 
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eftersom det ”tog individerna till ett ställe där det gör ont” (2000: 276). Han 
menar att offentliga begravningar som Dianas kan vara ett viktigt instrument för 
att släppa ut känslor av sorg. Begravningar eller andra sorgeritualer hjälper oss att 
hitta vår egen sorg även om vi sörjer någon vi inte känner (Grimes 2000: 279). 
Det är tydligt att mordet på Anna Lindh väcker existentiella frågor hos människor. 
Både i media men också på skolor och arbetsplatser börjar människor att tala om 
livet och döden och frågor som t.ex. den kommande folkomröstningen om EMU 
kommer i skymundan. Det är viktigt att inte förbise denna personliga aspekt av 
offentlig sorg som ett sätt att hitta sin personliga sorg, men jag menar att man 
också måste sätta in Lindhs död i en större kontext.

När Anna Lindh dör händer också något annat. Politiken och de stora politikerna 
kommer plötsligt nära. Vi får en insikt om Anna Lindh och hennes arbete inte 
bara som politiker utan också som mamma. Men det är inte bara Lindh som 
kommer närmare hela det politiska ettablisemanget flyttar närmre allmänheten. 
Statsminister Göran Persson tycks vara mycket uppriven av beskedet om Anna 
Lindhs död. När han håller presskonferens den elfte september kan han knappast 
hålla tårarna tillbaka och rösten bryts flera gånger (Castellus 2003-09-12, 
Carlbom 2003-09-12). Många ministrar ses öppet gråta och visa sin sorg, bland 
annat EU-kommissionär Margot Wallström, Per Nuder och Mona Sahlin, men 
även politiska motståndare som centerns partiledare Maud Olofsson (Larsson 
2004 : 48). Det är inte vanligt att de som har makt och inflytande öppet visar sina 
känslor och sin sorg. Att de är öppna med sorgen och visar sitt privata jag gör 
också att sorgen känns mer privat för övriga medborgare. Men det gör också att 
nationen känns mera privat. Att en hel nation visar samma känslor och dessutom 
känslor av sorg öppet vilket inte är så vanligt i Sverige skapar sammanhållning 
inom nationen. 

3.3 Mordet på nationen 

”Mordet på dig Anna Lindh var ett mord på hela svenska folket. Det skär i våra 
hjärtan för du var en personlig symbol och förebild för hela Sverige….” (Mathias, 
ur ”Till Anna”).

Nationalismen och döden verkar på många sätt sammankopplade. Många 
nationalistiska högtider och nationalistiska monument har ofta med döden att 
göra. Döden är ofta viktig i den nationalistiska symboliken och individer som dött 
i krig framställs som martyrer som dog under försvaret av nationen (Eriksen 1998: 
135). Nationalismen tycks också kunna sätta in döden i ett sammanhang och som 
Andersson menar ”göra tillfälligheter till öde”

När Anna Lindh blev mördad var det inte bara hon och hennes familj och vänner 
som berördes utan hela den svenska nationen. Mordet på Lindh har förutom en 
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personlig också en symbolisk betydelse. Det är en representant för nationalstaten 
som blivigt mördad och därmed finns det också ett hot mot nationalstaten som 
sådan. När Anna Lindh blir mördad är det inte bara Anna Lindh som blir mördad 
utan också Sveriges utrikesminister. Man kan tydligt se att det finns en skillnad i 
beskrivningen mellan mordet på Sabina Eriksson och mordet på Anna Lindh. 
Medan mordet på Sabina Erikssons beskrivs som ett vansinnesdåd, beskrivs 
mordet på Anna Lindh som en ”attack mot det öppna samhället” ( Stenberg 
2003-09-12). Sorgen efter Anna Lindh tar sig nationalistiska uttryck. Förutom att 
nationen sörjer utrikesministern kan man se att Anna Lindh kopplas på många på 
många olika plan ihop med Sverige. Ett exempel på detta är kondoleansen från 
Mathias ovan men det finns även andra. I sitt TV-tal den elfte september säger 
t.ex. Göran Persson 

”Anna Lindh representerade ett land som är känt för sin öppenhet, ett Sverige 
som är känt för att vara ett demokratiskt samhälle där närheten är stor mellan 
folk och folkvalda. Ett tolerant samhälle unikt i sin sammanhållning. Det är så vi 
vill att Sverige ska vara också i fortsättningen” (Stenberg*2003-09-12).

I det narrativa kopplas Anna Lindh ihop med det typiskt svenska och sorgen efter 
henne kopplas ihop med en djup horisontell gemenskap, nämligen nationen. 
Ledarskribent Helle Klein skriver i Aftonbladet den 14 september 

”Gamla bredvid unga, moderater bredvid vänsterpartister, svenskfödda bredvid 
invandrare. Köerna till kondoleansböckerna tar aldrig slut. Högarna av rosor blir 
allt större. Hela Sverige vill hedra sin utrikesminister.”  (Klein 2003-09-14)

Klein är inte ensam om denna skildring som ständigt återkommer i narrativ kring 
sorgen efter Anna Lindh. Hela Sverige är drabbat av mordet och hela Sverige 
sörjer Lindh. 
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4. En krossad självbild

4.1 - Sånt händer inte i Sverige: Mordet på Olof Palme 
1986

Mordet på utrikesminister Anna Lindh måste ses i ljuset av mordet på 
statsminister Olof Palme arton år tidigare. Mordet på Olof Palme är på många vis 
fortfarande ett öppet infekterat sår i den svenska självbilden av många olika 
anledningar. 

Statsminister Olof Palme blev mördad den 28 februari 1986 då han var på väg 
hem från en biografföreställning tillsammans med sin fru Lisbet. Mordet på Palme 
har på många vis skakat och blivigt en del av den svenska självbilden. Mordet 
chockade Sverige kom att bli en lång berättelse med en rad olika misstag, skurkar 
och hjältar. 

Mordet på statsminister Olof Palme 1986 kom som en chock för det Svenska 
samhället. I Rapports nyhetssändning den första mars klockan 10 intervjuas folk 
på stan om mordet. De flesta menar att de är chockade och använder sig av ord 
som hemskt och vidrigt för att beskriva dådet (Rapport 01-03 1986) Nästan alla 
som blir intervjuade uttrycker också sin förvåning över att något sådant här kan 
hända i Sverige. Det är tydligt att de som blir intervjuade ser Sverige som en trygg 
plats där sådant här inte sker. Mordet på Olof Palme utmanade bilden av det 
trygga hemlandet på mer än ett sätt. 

I historierna kring mordnatten visas det tydligt att det svenska samhället inte har 
någon beredskap för en sådan här extraordinär händelse. Det som kanske var mest 
förvånande var att svensk media verkade stå handfallna mordnatten. På Sveriges 
radio fugerade inte det nödalarm som skulle varna om något extraordinärt skulle 
hända. Den ensamma radioman som arbetade ensam på SR den natten fick 
telefonsamtal från Amerikanska och engelska nyhetsföretag som ville ha 
information om vad som hade hänt. Även Sveriges television fick informationen 
sent och också där först från utlandet ( Mosey1991 162-164, Bondeson 2005: 33-
34). Många menar också att polisen och säkerhetspolisen gjorde ett dåligt jobb 
under mordnatten, bland annat att chefen för säkerhetspolisen först fick 
informationen från en utländsk journalist ( Mosey 1991: 164). Polisutredningen 
kring mordet på Olof Palme är den mest omfattande i svensk kriminalhistoria, 
men trots många olika uppslag och misstänkta vet man fortfarande inte varför 
Palme blev mördad eller vem som låg bakom dådet. Men det kommer årligen ut 
böcker, filmer, artiklar med nya uppslag. De flesta av dessa har ofta ett 
konspiratoriskt anslag och allt från den svenska polisen till CIA och Olof Palmes 
egen familj har blivit utpekade som mördaren. Mordet på Olof Palme utmanade 
bilden av det välordnade samhället som inte kunde drabbas av kaos.
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Det narrativa i historien runt mordet på Palme tycks vara något man kan fylla med 
det innehåll man tycker är mest lämplig. Men i berättelserna kring mordet finns 
det också många likheter. De flesta skildrar en oskuldsfull nation som drabbas av 
katastrofen i form av mordet på statsministern, en katastrof som man inte kan 
hantera. Det svenska samhället förändras och kommer aldrig att bli sig likt igen. I 
detta narrativ kan man se många likheter med Anthony Smiths beskrivning av den 
nationella mytologin om en guldålder, ett ärofyllt förflutet som drabbats av en 
katastrof. Smith menar att mytologin runt guldåldern bidrar till att skapa en bild 
nationen som autentisk och självklar (Smith 1997:50). 

Mordet på Olof Palme 1986 är mytologiserat och inkorporerat i en svensk 
självbild. Mordet på Palme är kanske ett av de tydligaste exemplen i Sverige på 
ett delat nationellt minne. Man säger ibland att alla kan komma ihåg vad det 
gjorde och var de var när de fick reda på att Olof Palme hade blivigt skjuten. I 
skuggan av detta trauma, och en trasig självbild finns mordet på Anna Lindh. Ett 
mord som det visar sig kommer att lösas och där man kommer att få svar på 
frågan vem som var mördaren. 

4.2 Hotet mot nationalstaten

Mordet på Anna Lindh 2003 skiljer sig på många vis från mordet på Olof Palme 
1986 inte minste beroende på att mordet på Lindh får en lösning. Men dagarna 
efter mordet vet man naturligtvis inte detta och man är givetvis rädd för att 
historien skall upprepa sig. Mordet på den femåriga Sabina gör också att det 
sprider sig en bild av att ingen kan gå säker och att vem som helst kan bli drabbad 
av det hot som verkar finnas i samhället. Nationen kopplas ofta ihop med trygga 
symboler som anknyter till familjen eller hemmet t.ex. beskrivs ofta nationen som 
hemlandet och medborgarna som bröder och systrar. Som jag tidigare skivigt 
innebär en ledares död en utmaning för samhället och dess självbild (Nilsson 
2003: 71) detta blir extra tydligt ifråga om nationen. Nationalstaten ska 
traditionellt sätt garantera säkerhet och många av nationalstatens bärande 
symboler är ofta kopplade till militär och polis. Att en av de mest framträdande 
politikerna blir mördade innebär därför en utmaning för nationalstaten. 

I artiklarna i DN och Aftonbladet dagarna efter mordet finns en stor misstro mot 
det rådande systemet och framför allt mot polisen och säkerhetspolisen Säpo. En 
återkommande fråga som ställs om och om igen är varför hon inte hade några 
livvakter med sig och varför Säpo gjort denna bedömning. Tidningarna gör 
ständiga kopplingar till Palmemordet och kritiken mot polisen finns i den båda 
tidningarna. Men den narrativ som är det tydligaste är den ifrågasatta självbilden. 
Rubriker som ”Har vi inget lärt?”(Hellberg 2003-09-12), ”En djup sorg som kan
öppna Sveriges ögon”(Kadhammar 2003-09-19) och ”Hur kunde ni låta det
ske”(Kadhammar 2003-09-11) tyder på ett ifrågasättande av det svenska systemet. 
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Bilden av det trygga Sverige ifrågasätts i artiklarna och bilden av ett konfliktfyllt 
och farligt samhälle träder fram. Det framkommer dels att Lindh blivigt utsatt för 
hotfulla situationer i sin roll som politiker, men fokus ligger också på det psykiskt 
sjuka och de hemlösa. Redan den 12 september står det enligt Aftonbladet klart att 
polisen söker en person med psykiska problem (Nordström 2003-09-12). I media 
skildras de psykisktsjuka som farliga och våldsamma och man refererar ständigt 
till att dessa finns överallt omkring oss i det offentliga rummet. I DN kan man läsa 
att risken att råka ut för oprovocerat våld har ökat ( Letmark 2003-09-13). 
Aftonbladet skriver t.ex. Jan Guiliou den 13 september :

”Mer i Sverige än i våra nordiska grannländer är döden på fri fot. Eller 
åtminstone på permission. Det är ett lotteri vem av oss som träffar på honom , en 
pensionär i Nyköping, turister i Gamla stan eller en utrikesminister på NK. Alla 
har samma chans att dra nitlotten” (Guillou, 2003-09-13 ). 

Mordet på Anna Lindh blir, tillsammans med tidigare våldsdåd utförda av 
psykisktsjuka, en del av en bild av ett Sverige i kaos där det finns en rad 
människor som man inte kan kontrollera. De som står ansvariga för denna 
situation i det narrativa är politikerna. Samtliga politiker stod bakom den reform 
som innebar att antalet slutenvårdsplatser inom psykiatrin skars ner. Självkritiken 
mot det svenska samhället är hård. Bilden av det trygga samhället är ännu en gång 
utmanad. Som jag tidigare påpekar är det viktigt att förstå att mordet på Lindh inte 
bara är en attack på en enskild medborgare utan upplevs som något större något 
som man kallar ”en attack på det öppna samhället”. Det är inte bara Lindh som är 
mördad, utan hela samhället som är hotat av något som man inte riktigt har 
kontroll över och dessutom ställs samma samhälle inför en utmanad självbild.
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5. EMU-valet

5.1. Inledning

När ett samhälle drabbas av döden är detta alltid svårt, speciellt när det drabbar en 
högt uppsatt ledare som dör en våldsam död som Anna Lindh. Som jag tidigare 
beskrivit innebär hennes död inte bara en personlig förlust för hennes familj och 
vänner utan för hela den svenska nationen. Som Sveriges utrikesminister utgjorde 
hon en del av makteliten när hon blev mördad, vilket ställer frågor om säkerheten 
för övriga medborgare. I Sverige finns dessutom det gemensamma minnet av 
statsminister Olof Palmes död 1986, ett mord som fortfarande är ouppklarat och 
på många vis ett sår i den svenska självbilden. Ännu en gång utmanas bilden av 
det trygga hemlandet.  Nationen befinner sig dessutom i slutet av en 
folkomröstning som på många sätt varit splittrande för nationen. Detta är en kris 
för den svenska nationen. När ett samhälle oväntat drabbas av en politisk kris, kan 
ritualer hjälpa till för att bibehålla den politiska ordningen (Kertzer 1988: 134).

5.2Bakgrund

Folkomröstningen om EMU var på många sätt ovanlig eftersom den så tydligt 
splittrade olika grupper på sätt som inte är vanligt inom svensk politik. Inom det 
borgliga blocket stod Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna för ett ja, 
medan centerpartiet stod för ett nej. Socialdemokraterna stödde ett ja men deras 
båda stödpartier, vänsterpartiet och miljöpartiet stod för ett nej, även inom de 
olika partierna fans en stor splittring. Detta var tydligt inte minst hos 
socialdemokraterna där en stor del av partimedlemmarna var negativa till 
medlemskapet. En del av de ministrar som satt i regeringen var negativa till EMU, 
däribland näringsministern som bröt både med sitt parti och med det svenska 
näringslivet som i stort sett var positiva till EMU. Även ekonomerna som skulle 
vara experter på området var splittrade och ekonomiska experter fanns på båda 
sidor. Det vanliga förbundet mellan LO och det socialdemokratiska partiet var 
upplöst eftersom LO inte ställd upp för ja- sidan. Den klassiska uppdelningen av 
Sverige i blockgränser eller i politiska partier fanns inte. Den handling som kom 
att stå som symbol för denna uppdelning var en kindpuss som Ericsons vd Carl-
Henrik Svanberg gav Anna Lindh. De båda hade tillsammans skivigt ett inlägg på
DN-debatt och varnade för de negativa följder ett nej till EMU kunde medföra. 
Kindpussen kom för många att bli en symbol för ett svek där socialdemokraterna 
svek sina traditionella väljare och istället slog sig samman med den ekonomiska 
eliten. Olle Svenning skriver i sin bok om Lindh att detta var ett politiskt misstag 
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eftersom det gav en fel signal till socialdemokraternas väljare och förstärkte 
bilden av EMU som eliternas projekt (Svenning 2003: 106-107).

5.3 Rites de passage

Jag menar att det svenska samhället ställs inför en kris i och med mordet på Lindh 
då det måste förändra sig och gå in i en ny fas. Sorgen måste bearbetas och det 
handlar inte bara om en personlig sorg utan en sorg för samhället och en förändrad 
självbild. Genom att rituellt manifestera denna förändring kan man gå igenom en 
period för att sedan återställa ordningen. Nationen behöver transformeras från och 
genomgå en förändring. Jag har använt mig av Van Genneps begrepp rites de 
passage för att förstå den här tiden.  Jag menar att perioden från tillkännagivandet 
av Lindhs död den elfte september 2003 till folkomröstningen den 15 september 
2003 är en liminal period i det svenska samhället. Det är intressant att notera att 
media använder sig av uttrycket ”oskuldens tid är förbi” (Hansson 2003-09-13) 
som tyder på att samhället förändras och på ett oåterkalleligt sätt. Den liminala 
perioden är som jag tidigare beskrivigt en period av olika hot och farorna är 
mycket närvarande under perioden elfte till femtonde september 2003 i Sverige.
Det är oklart vad det är som är hotande, men det står klart att det är något som 
hotar det ”öppna samhället”. I pressmeddelandet från partiledarna den elfte 
september kallar man det för våldet och manifestationen på Sergelstorg den 12 
september hade temat ”För demokrati och mot våld”.  Det är också tydligt att det 
som krävs för att betvinga detta hot är handling. För att skydda sig mot det och för 
att visa solidaritet med det egna samhället är det viktigt att genomföra en ritual 
nämligen att rösta. 

5.4 Den enade nationen

”Tjena Anna! Fan, den enda riktigt levande framtidskvinnan för Sverige i Europa 
e borta! Skit i ja eller nej. Utan dej spelar det ingen roll!! (Aron, ur Till Anna).

Under perioden från dödsbudet till folkomröstningen är speciell eftersom det just 
uppstår en djup solidaritet i det svenska samhället. Den brännande konflikten om 
folkomröstningen framstår plötsligt som oviktig. Samtidigt verkar frågan om att 
gå till valurnorna och rösta blivigt mycket viktigt. Jag menar att detta är två sidor 
av samma mynt.

Det är tydligt att det svenska samhället under denna period stämmer in på 
beskrivningen av communitas. De sociala strukturerna har ersatts av en 
antistruktur där gemensam undergivenhet som ger en samhörighet, homogenitet, 
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helighet och kamratskap. Människor samlas för att på olika ställen i Sverige för att 
hedra Anna Lindh och folkomröstningen verkar i det närmaste oviktig. Den 
traditionella politiska strukturen inför ett val som bygger på antagonism och 
dualism, är omöjlig, istället står nationen enad och alla konflikter är upplösta. Den 
elfte september 2003 går ett pressmeddelande ut från samtliga riksdagspartier som 
uppmanar alla att gå och rösta. I detta beskrivs mordet som ett angrepp på det 
öppna samhället och demokratin. I detta visar riksdagspartierna att de står enade 
och att det viktigaste är att gå och rösta (Regeringskansliet 2003-09-11). Samma 
formuleringar finns i statsminister Göran Perssons inlägg på debattplats i 
Aftonbladet den 12 september. Han manar till samling:

”Vi måste sluta oss samman och visa beslutsamhet. Vi måste stå upp för de 
värderingar vi vill ska prägla Sverige även i framtiden” (Göran Persson 2003-09-
12).

Efter att Anna Lindh avlidig verkar det som om de olika åsikterna i EMU-
omröstningen mist sin betydelse. Det verkar nästan som om det blir ett tabu att 
visa oenighet. TV-debatten om EMU som skulle sändas i Sveriges television den 
12 september blev utbytt mot ett samtal om demokratin, där partiledarna 
diskuterade demokratin och läget i Sverige efter mordet på Anna Lindh. Samtalet 
kommer också att kretsa kring det som man ser som ett hot mot samhället 
nämligen förgrovningen i den politiska debatten. I DN kan man den 13 september 
läsa att ”Studiosamtalet blev en manifestation av enhet kring den demokratiska 
processen i Sverige” (Hedström, Eriksson 2003-09-13). Men även om 
partiledarna uppmanar människor att gå och rösta nämndes ordet euron bara två 
gånger under TV-sändningen enligt Lena Melin på Aftonbladet (Melin 2003-09-
13). Både moderatledaren Bo Lundgren och statsminister Göran Person menar att 
det hade varit omöjligt med en traditionell debatt(Hedström, Eriksson 2003-09-
13).På samma vis kom folkomröstningsvalvakan att bli en lugnare tillställning 
också här tog man bort en minidebatt mellan två debattörer (Ritzén 2003-09-14).

5.5 Att rösta: ritual utan konsensus

”Anna, jag röstade inte med dig idag men jag röstade för din skull….TACK för 
allt”. (Hanna ur ”Till Anna” 45 ). 

Människor uppmanas att rösta i folkomröstningen för att stödja demokratin och 
för att hedra Anna Lindh (Persson 2003-09-11).  Detta är också något som får 
utslag och valdeltagandet blir över 80 %. Den allmänna uppfattningen var att 
mordet på Anna Lindh var anledningen till det höga valdeltagandet, en analys som 
delas av statsvetarna Tommy Möller (Möller 2003-09-15) och Jan Teorell 
(Larsson 2003-09-14).
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I det narrativa som representeras i tidningarna tycks själva handlingen att rösta 
vara viktig. Elsy Kahnberg som blir intervjuad att Aftonbladet på valdagen 
uttrycker sig så här ”Oavsett var man står i sakfrågan betyder det mycket att gå 
hit”  (Öberg 2003-09-15). Durkheim menar att ritualer skapar band av solidaritet. 
Genom att göra saker tillsammans och vara känslomässigt involverad skapas av 
socialt beroende ( Kertzer 1988: 67). När svenska folket går och röstar i EMU 
folkomröstningen skapar detta en gemenskap i nationen eftersom det precis som 
Eriksen menar skapar en symbolisk förbindelse mellan individen och nationen 
(Erikssen 1996: 60). Jag menar att den rituella handlingen att gå och rösta i 
folkomröstningen skapar social solidaritet i den svenska nationen utan att det för 
den skull finns en samstämmighet i åsikter. Det höga valdeltagandet tyder på att 
individerna har följt den politiska elitens uppmaning att gå och rösta, men 
resultatet i folkomröstningen tyder på det motsatta. Durkheim menar att ritual är 
ett sätt att skapa solidaritet utan att producera konsensus eftersom individer kan 
delta tillsammans utan att samma värderingar eller samma tolkning av ritualen 
(Kertzer 2003: 69). Det finns olika anledningar till att människor går och röstar 
den 14 september 2003 att hedra Anna Lindh och stödja det politiska systemet kan 
vara en av dem, men det kan också finnas andra. Man kan inte utgå från att alla 
medborgare har samma upplevelse av den politiska ritualen, men det vi vet är att 
valdeltagandet i denna folkomröstning blev ovanligt högt. Oavsett orsak till sina 
handlingar, gjorde människor något tillsammans. Social solidaritet skapas inte av 
att människor tänker tillsammans utan att de gör saker tillsammans (Durkheim, i 
Kertzer 1988:76)

5.6 Folkets seger

När folkomröstningen är genomförd och rösterna räknade visar dessa på den 
klyfta som finns i det Svenska samhället. Även om människor har visat solidaritet 
och undvikit konflikter under valrörelsen finns ändå konflikten där. Jag menar att 
den rituella handlingen att rösta kan ses som det sista steget i en rites de passage. 
Svenskarna röstar i folkomröstningen och visar på så vis solidaritet utan att det för 
den skull råder konsensus. Folkomröstningen innebär den slutgiltiga delen av den 
liminala fasen och det svenska samhället kan därmed gå vidare ur krisen och 
tillbaka in i den traditionella strukturen. 

När valresultatet är klart ökar spänningen mellan de politiska partierna igen. 
moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet skyller valförlusten på Göran 
Persson som i sin tur menar att de andra partiledarna är dåliga förlorare 
(Castellius, Josefsson 2003-09-15 och Carlbom 2003-09-15). Den djupa 
solidaritet som fans i det svenska samhället under den liminala perioden är borta 
och istället återuppstår de sedvanliga konflikterna inom det Svenska samhället. 
Strukturen är återupprättad de politiska blocken står åter mot varandra och de 
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inbördes konflikterna inom partierna är kanske inte bortblåsta, men i alla fall inte 
längre akuta.

Turner menar att den liminal fasen ofta ger makt åt de maktlösa eftersom 
strukturen upplöses. Man kan ju diskutera om vem som har makt i det svenska 
samhället, men i de analyser som görs efter folkomröstningen står det klart att de 
som står som segrare inte tillhör den traditionella makteliten. Berättelserna om 
folkomröstningen menar att de traditionellt sett svagare avgått med segern. I DN 
den 19 september jämför man folkomröstningen med den mytologiska kampen 
mellan David och Goliat (Bolling 2003-09-19.).  Statsvetaren Sören Holmberg 
menade att de grupper som vi normalt sätt ser som mindre priviligerade i 
samhället var de som röstade nej. Kvinnor röstade nej i större utsträckning än 
män, ungdomar i större utsträckning än äldre, arbetare större utsträckning än  
tjänstemän och landsbygden i större utsträckning än  städerna (Eriksson 2003-09-
15).

”Folkomröstningen om euron blev alltså valet där de svaga slog de starka , där 
periferin vann över centrum och där det ”underordnade” könet och de yngsta 
väljarna fick som de ville”(Eriksson 2003-09-15).

Mytologiskt anknyter nästan alla analyser om folkomröstningen till en maktkamp 
där de maktlösa tagit makten. Aftonbladet har t.ex. rubriken ”Folkets seger över 
makten” (Melin 2003-09-15) och i DN kan man läsa att folkomröstningen var 
”Hårt slag i maktens ansikte” (Brors 2003-09-15) och att ”Klass står mot klass
(Linder 2003-09-15). Många delar också uppfattningen att Sverige är en delad 
nation och att det finns stora skillnader. Jag menar att folkomröstningen blottar en 
struktur som finns i det svensk samhället som står i kontrast till den antistruktur 
som fanns mellan Anna Lindhs död och folkomröstningen. Även om 
folkomröstningen som sådan inte gav de svaga makt så menar jag att den liminala 
fasen och känslan av communitas, mobiliserat fler av de svaga i samhället att 
rösta. Individer som i vanliga fall kanske skulle ha avstått. 

Även om sorgen och saknaden finns kvar efter folkomröstningen, är det tydligt att 
mordet på många vis släppt sitt grepp om samhället. Det finns givetvis flera 
problem kvar att lösa för att samhället skall kännas tryggt t.ex. måste mördaren 
slutligen gripas, men jag menar att folkomröstningen fungerade som en ritual för 
att etablera solidaritet i samhället. När solidariteten etableras blir det också lättare 
att betrakta de skillnader som finns i det svenska samhället.
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6. Mytologin om Anna Lindh 

6.1Kritiken som försvann 

Anna Lind, vänder kappan efter vind – hon e inte blind 
Om jag ser henne e det inte en puss hon kommer få på sin kind (smack)
                                                                          (Advance Patrol, Åsiktsfrihet 2003)

Anna Lindh var då hon levde en populär politiker, men detta kan ändå inte 
jämföras med hur populär hon blev efter sin död. Citatet ovanför kommer från Hip 
hop bandet Advanced Patrol och är en påminnelse om att Anna Lindh inte alltid 
varit en okontroversiell politiker. Under sin politiska karriär kom hon att bli hårt 
kritiserad för olika beslut t.ex. att hon inte tydligare kritiserade USA:s krig mot 
Irak 2003, att hon stödde bombningarna av Serbien 1999 och inte minst att hon 
under EMU-omröstningen kom att arbeta tillsammans med Ericssons VD Carl-
Henric Svanberg. 

Att tala illa om en person som är död är ett tabu som finns i stort sätt alla kulturer 
och i samband med att någon dör slutar man i regel att kritisera dem (Grimes 
2000: 219). En god vän som arbetar på en kvällstidning talade en gång med mig 
om hur frustrerade det var med de rykten om kända personer som kom fram efter 
deras död. Det som hade publicerats som första nyhet om personen var i livet, 
publicerades efter personens bortgång inte alls. Man talar helt enkelt inte illa om 
någon som är död. Att Anna Lindh blir hyllad då hon dött och att man inte 
kritiserar henne i någon större utsträckning kommer därför inte som någon 
överraskning. Efter mordet på Anna Lindh är kritiken mot henne nästan ohörbar. 
Alla politiska partier över hela den politiska skalan hyllar henne och även 
företrädare för näringslivet. Moderatledaren Bo Lundgren beskrev mordet som 
”en mardröm jag skulle vilja vakna upp ur". Miljöpartiets nej-general Per Garton 
beskrev Anna Lindh som en mycket populär utrikesminister som var uppskattad 
även utanför sitt parti (Hammarström 2003-09-11). Efter mordet kom även 
politiska motståndare som framför mer kontroversiella åsikter att hylla Anna 
Lindh. Både Revolutionär kommunistisk ungdom (RKU) och de 
främlingsfientliga partiet Nationaldemokraterna (ND) att hylla Anna Lindh trotts 
att dessa båda partier tidigare varit mycket kritiska till Anna Lindhs politiska 
gärningar (RKU 2003-09-11, ND 2006-05-16).

Anna Lindh har efter sin död lyfts fram som en förkämpe för mänskliga 
rättigheter. Kapitel fyra i Svennings bok har t.ex. rubriken ”Viktigast av allt –
mänskliga rättigheter”. Den manifestation som hölls på Sergelstorg den 12 
september 2003 till minne av Anna Lindh hade temat ”för demokrati och 
mänskliga rättigheter och mot våld” (regeringskansliet 2003). Anna Lindhs 
minnesfond delar ut stipendier till kvinnor och ungdomar som i Anna Lindhs anda 
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”har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att 
människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna 
efterlevs” (Anna Linds minnesfond). Efter Anna Lindhs död har nya uppgifter 
fram som utmanar bilden av Anna Lindh som en förkämpe för de mänskliga 
rättigheterna. Enligt justitieombudsmannen stod Lindh stod som ansvarig minister 
till att två asylsökande egyptier avvisades från Sverige den 18 december 2001. De 
båda fängslades till händer och fötter och blev troligen nerdrogade då de fördes 
till Egypten där de utsattes för tortyr. Avvisningen utfördes av CIA med svenskt 
medgivande (www.dn.se. 2006-01-08). Avvisningarna fick hård kritik av bland 
annat FN: s tortyrkommitté, Amnesty international och Svenska Helsingfors 
kommittén (www. amnesty.se 2006-01-08).  I media är dock Lindhs inblandning i 
avvisningsbeslutet marginaliserad. Det verkar inte finnas något intresse av att 
kritisera henne mer än nödvändigt. Bilden av Lindh som en politiker som 
kämpade mot orättvisor och förtryck och för mänskliga rättigheter och demokrati 
står fortfarande fast och låter sig inte utmanas. Anna Lindh har efter sin död 
blivigt nästan omöjlig att kritisera. Hon har förvandlats från en respekterad och 
skicklig politiker till att vara en representant för en mängd olika ideal, däribland 
mänskiga rättigheter och demokrati, men jag menar också att Anna Lindh i sin 
död transformerats till en nationell symbol.

6.2 Anna Lindh, en svensk symbol

”Hur ofta motsvarar egentligen utrikesministrar alla de goda egenskaper 
omvärlden förknippar med deras land? Anna Lindh gjorde det. Anna var 
Sverige.” (Chris Patten 2003- 09-19)

Anna Lindh blir genom sin våldsamma död en del av en svensk nationalistisk 
mytologi. Myt är ett instrument för kulturell reproduktion och ett sätt för ett 
samhälle, i detta fall en nation, att skapa samhörighet (Schöpflin1997: 20). Jag 
menar att Anna Lindh genom sin död förmår att bli en enande gestalt för den 
svenska nationen. I sin död blir hon ett objekt för nationell dyrkan och en del av 
den nationella mytologin. Anna Lindh är redan innan sin död en symbol för 
Sverige genom sin roll som utrikesminister, men är också en social demokratisk 
politiker och yrkeskvinna. Jag har redan påpekat att Anna Lindh efter sin död 
kommit att bli betydligt mer opolitisk och någon som kan sägas stå för universella 
värderingar som mänskliga rättigheter och demokrati.

Anna Lindh kommer redan tidigt efter sin död att kopplas ihop med Sverige och 
det ”typiskt svenska”.  När USA:s utrikesminister Colin Powell blir intervjuad av 
Sveriges television dagen efter mordet uttrycker han stor sorg, men refererar 
också till ett privat skämt mellan honom och Anna Lindh om att det fanns tre 
saker med Sverige som han älskade mer än något annat: Volvobilar, Abba och 
Anna (Unsgaard 2005 159-160). I denna intervju med Powel kopplas Anna Lindh 
ihop med två starka nationella symboler, Volvo och Abba och Anna Lindh sätts i 
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samma kategori. Därmed kommer Anna Lindh att bli en del av den unika kulturen 
som nationalismen innebär. 

När Anna Lindh dör förtingligas hon, från att ha varit en självständig individ som 
arbetat med politik, blir hon istället ett objekt och förvandlas till symbol för den 
svenska nationen.  Att objektifiera en kultur gör det möjligt att betrakta den 
utifrån, förtingliga den och därmed göra den öppen för manipulation (Eriksen 
1998: 93) De symboler som används i den nationella självbilden, väljs ut av 
politiska grunder (Eriksen 1998: 130). Därmed är det helt logiskt att Anna Lindh 
får representera mänskliga rättigheter och demokrati något som Sverige som 
nation kan ställa sig bakom. När kulturella symboler förs in i en nationalistisk 
diskurs förändras deras innebörd. Nationalismen förtingligar kulturen och gör att 
människor kan tala om sin kultur som om det vore något konstant, Nationalismen 
försöker skapa avgränsade kulturella objekt som fungerar som gränsmekanismer 
för den egna nationen (Eriksen 1998: 130).

6.3 Nationalhjälten

Efter mordet kommer Anna Lindh att bli en del av en nationalistisk mytologi. 
Bilden som växer fram av Anna Lindh efter mordet är bilden av en nationalhjälte. 
Hennes person blir som en personifiering av det svenska samhället och hon blir en 
upprättare av de ideal som nationen anser sig beskydda och värna. Den 
mytologiska diskursen påminner ett samhälle om sin egen identitet genom publik 
process och definiera de sociala normerna i ett samhället (Overing 1997:7).
Berättelsen om Anna Lindh följer ganska väl den struktur som brukar omgärda 
nationalhjältar. Enligt Smith kan nationalhjältar vara ganska olika, men delar 
också många gemensamma drag. De symboliserar nationens dygd, men är också 
representanter för folket (Smith 2000: 224). Myten om Anna Lindh följer ganska 
väl myten om en traditionell nationalhjälte. Smith menar att nationalhjälten ofta i 
berättelser står nära folket och delar deras livsstil mot den etablerade eliten. 
Skildringarna av Anna Lindh som nationalhjälte passar väl in i den traditionella 
nationalistiska mytologin. 

När Anna Lindh dör förändras fokus på hennes person. Från att ha varit Anna 
Lindh en socialdemokratisk politiker, miljöminister och senare utrikesminister, 
blir Anna Lindh, Anna. Vid minnesceremonin i Stockholms stadshus den 19 
september benämner både USA:s utrikesminister Colin Powel, Storbritanniens 
utrikesminister Chris Patten och Sveriges EU- kommissionär Margot Wallström 
Anna Lindh som Anna (Svenning 2003: 136-139). Detta beror säkert på att dessa 
var personliga vänner med Anna Lindh, men detta är ett mönster som 
återkommer. Av de kondoleanser som gavs till Anna Lindh och hennes familj har 
hennes man Bo Holmberg gjort ett urval och gett ut en bok. Denna bok heter ”Till 
Anna”. Titeln är helt logisk om man läser innehållet där nästan alla adresserar 
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Anna Lindh endast med hennes förnamn (Till Anna 2004).  Att tilltala någon med 
endast förnamn innebär att man har en personlig relation med vederbörande och 
att man har en jämlik relation. Båda dessa bilder av Anna Lindh framkommer. 
Anna Lindh framställs som en jämlik och vanlig person, en kvinna av folket. När 
hon dör får många människor en privat relation till henne. 

När Anna Lindh var i livet var hennes politiska gärningar det som fångade 
intresse, när hon dör kommer istället hennes privatliv i fokus. Ett privatliv som är 
betydligt vanligare än hennes arbete. I  kondoleanserna är det många som 
beskriver sina personliga möten med Anna Lindh och bilden som framträder är 
bilden av en av en kvinna som blandar världspolitiken med vardagslivet, pendling 
mellan Nyköping och Stockholm, joggning i elljusspåret och inköp på Konsum 
tillhör de referenser som ofta nämns i kondoleanserna.  
Så här skriver t.ex. Camilla med familj:

”..insåg att jag kommer sakna Dig i motionsspåret på Ekensberg och att inte få ett 
glatt leende på Coop Forum. Det är inte i alla länder man kan möta en 
utrikesminister i ett motionsspår. (Till Anna 2004: 28)”

Bilden av en vanlig yrkesarbetande förälder som försöker få arbetet och 
privatlivet att gå ihop är något som de flesta föräldrar kan identifiera sig med. 
Rollen som mamma får stort utrymme i offentligheten efter att Anna Lindh har 
mördats. Mycket fokus läggs på hennes relation med sin två söner. Efter Anna 
Lindhs död blir hennes roll som mamma exponerad. Samtliga talare på 
minnesceremonin i stadshuset tar upp hennes roll som mor åt sina söner, 
exempelvis börjar Margot Wallström sitt tal med: ”Vilken fantastisk mamma ni 
hade, David och Filip” (Svenning 2003: 139). Anna Lindh skildras som en person 
som lever ett enkelt liv, men samtidigt har ett viktigt uppdrag. Bilderna av Lindh 
visar ofta en spontan kvinna som ofta skrattar och grimaserar. Hon skildras ofta 
som en person som snarare representerar folket än makteliten. I det narrativa är 
ryggsäcken hennes attribut1. Denna symbol för ungdom och idealist står i motsats 
till portföljen som de flesta politiker på denna nivå bär som står för makt och elit. 

  ”Jag minns det som i går hur jag satt och begrundade bilden av Europas 
samlade utrikesministrar under EU-toppmötet. En bild så påfallande typisk, med 
mörka medelålders herrar med aningen bister uppsyn. Men med ett litet 
utropstecken bland alla punkter. En liten kvinna bland stora män, ändå med 
mångfalt mer lyskraft…” 
Åse Andersson (Läsarnas DN 2003-09-13 ).

Bilden av Anna Lindh vid EU-toppmötet iförd röd dräkt är ständigt 
återkommande i berättelserna om Lindh. Bilden tycks representera en optimism 
och en person som tar plats och gör skillnad. Berättelsen om Anna Lindh som den 
lilla kvinnan som står upp mot ”gubbväldet” och vinner deras respekt är ständigt 

                                                
1 Se bland annat Svenning 2003 och Göran Perssons tal på Sergels torg 2003-09-12
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återkommande både i kondoleanser och i de krönikor som skrivs om Anna Lindh 
efter hennes död2. Det är viktigt att förstå att mytologi inte är något som skall 
uppfattas som sant eller falskt. Myt handlar om att etablera grupper och att visa på 
de värderingar och den moral som ett samhälle bygger på. Om Anna Lindh var 
vanlig eller inte eller om hon är en bra representant för mänskliga rättigheter är 
inte något som är intressant för min analys av den mytologi som byggs upp kring 
henne. Det som är intressant är mytologin i sig och vad den säger om samhället, i 
detta fall nationen.

Om Anna Lindh står som representant för det välordnade Sverige så gör hennes 
mördare Mijailo Mijailovic´ det motsatta. Medan Anna Lindh framstår som en 
framgångsrik yrkeskvinna som får karriären och privatlivet att gå ihop, beskrivs 
Mijailovic´ som en person som varken har en karriär eller ett privatliv (Unsgaard 
2005). Han framställs som en osympatisk och våldsam person och i 
mordögonblicket som ett djur (Unsgaard 2005: 105) och som svettig och smutsig 
(Jennekvist 2005: 19). Teorin om att han skulle var psykiskt störd visar sig 
stämma, men han anses inte tillräckligt sjuk för att dömas till vård. Även om man 
denna gång till skillnad från mordet på Palme verkligen hittat mördaren, kvarstår 
ändå frågan om motiv. Leif Jennekvist den polis som var ansvarig för utredningen 
om mordet på Anna Lindh har dock sin egen teori. Han menar att Mijailovic´ 
mördade Lindh eftersom hon var en representant för det svenska samhället. ”Han 
ville ge igen på det samhälle som inte förstod honom” (Jennekvist 2005: 196). Jag 
menar att Miijailovic´ narrativt kommit att bli Anna Lindhs motsatts och därmed 
Sveriges motsatts. En viktig detalj som ofta nämns i samband med Mijailovic´ är 
att han valde att frånsäga sig sitt svenska medborgarskap hösten 2004 (Unsgaard 
2005: 318).  

Jag menar att Anna Lindh blir en symbol för det typiskt svenska efter hennes död. 
Hon kommer att representera det som är typiskt svenskt. Bilden av Sverige som 
ett jämställt samhälle där en kvinna kan göra politisk karriär och samtidigt vara en 
bra mamma framställs. Sverige framställs också som ett land som arbetar med 
mänskliga rättigheter och demokrati. En nation som vill ta plats i världen och gör 
det genom sin duglighet och intelligens.

                                                
2 Se bland annat Till Anna och Läsarnas DN 2003-09-13
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7. Den svenska nationen och mordet på
Anna Lindh
Mordet på Anna Lindh kom att påverka hela den svenska nationen. Mordet väckte 
en känsla av osäkerhet och rädsla men också en känsla av sorg. Sverige hade ännu 
en gång drabbats av ett mord på en högt uppsatt politiker och ännu en gång 
utmanades bilden av det trygga hemlandet. Sorgen blandades med berättelserna 
om en nation där vem som helst när som helst kunde bli överfallen av en 
”galning”. Om nationalstaten inte förmådde att skydda sin utrikesminister, vem 
skulle de då förmå att skydda? Kritiken mot polisen och säkerhetspolisen som inte 
kunde beskydda medborgarna var hård, men också kritiken mot de politiska 
partierna som gemensamt hölls ytterst skyldiga för genomförandet av 
psykiatrireformen. Men samtidigt som kritiken mot nationalstaten var hård, var 
nationen väl sammansluten. Runt om i Sverige visade människor sin sorg, 
tusentals lade ner blommor vid minnesmärken och deltog i manifestationer. Den 
föreställda gemenskapen kan tyckas abstrakt, men när en sorg och en kris drabbar 
en nation känns den plötsligt väldigt påtaglig. Tusentals människor i Sverige 
visade öppet sin sorg över en person som de inte kände och aldrig hade träffat och 
de sörjde tillsammans med andra människor som de heller inte kände.

Jag menar att denna gemenskap blev nödvändig i en tid av kris då nationen redan 
stod splittrad inför folkomröstningen om EMU. Genom att uppmana människor 
att gå och rösta och samtidigt lägga ner kampanjarbetet manifesterade 
riksdagspartierna en nationell enighet. När nationens självbild utmanas, måste den 
transformeras. I den liminla perioden finns många faror och därför blir det 
nödvändigt för den svenska nationen att bli ett communitas. Under perioden från 
mordet fram till folkomröstningen finns en djup solidaritet och sammanhållning i 
det svenska samhället. Att rösta blir en viktig symbolisk handling och jag menar 
att även om man har olika motiv för att rösta skapar handlingen i sig social 
solidaritet. 

Mordet på Anna Lindh har etablerat sig i den svenska självbilden på samma sätt 
som mordet på Olof Palme. De flesta som var tillräckligt gamla när Olof Palme 
dog har minnen i samband med detta, exempelvis hur de fick beskedet. På samma 
sätt etableras minnet av mordet på Anna Lindh som en del av den svenska 
identiteten. De ritualer som människor deltog i finns kvar i minnet på de som 
deltog och på detta vis har nationen blivigt kroppsliggjord. Minnet av Anna Lindh 
finns också kvar på andra sätt och jag menar att dessa gemensamma minnen har 
exploaterats för att skapa en nationell självbild. Mytologin kring Anna Lindh 
handlar om vem hon var, men främst om vem vi vill att hon ska vara. Detta 
innebär att vi inte bara kan minnas henne som den hon var utan också måste 
glömma somliga av hennes handlingar. I den nationella diskursen blir hon en 
nationalhjälte som symboliserar nationens dygd och dess autenticitet. 
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