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Sammanfattning 
I den här studien har jag, genom att undersöka hur Dagens Nyheter framställer 

verkligheten i och med morden på Olof Palme och Anna Lindh, försökt se bakom det 

som tidningen framställer vara naturligt. Genom att jämföra två liknande händelser 

under olika tidsperioder finns även möjlighet att studera om det finns skillnader och 

likheter i den bild tidningen ger av verkligheten. Utifrån detta kan jag med DN som 

exempel undersöka om, och i sådana fall hur, journalistikens framställning av 

verkligheten förändrats över tid.  

 

I studien bedrivs en kvalitativ innehållsanalys av DN:s artiklar om morden. Studien har 

avgränsats till att granska de tio första dagarnas rapportering av respektive händelse. 

Metodologiska utgångspunkter som används är diskursanalysen, kulturanalysen och 

semiotiken.  

 

Den här studien har fått mig att se DN:s artiklar om Palme och Lindh ur ett nytt 

perspektiv. Tidningen ger samma bild av verkligheten i och med rapporteringen av de 

två morden. DN:s framställning av verkligheten vilar på 1930-talets folkhemska idéer 

om att vi lever i ett jämlikt och rättvist samhälle där ingen ska vara förmer än någon 

annan. Sveriges befolkning ses som en enda stor familj, där var och en har sin plats och 

en anda av omtanke och hjälpsamhet råder. Detta märks genomgående i rapporteringen. 

Lindh och Palme framställs som personifieringar av folkhemmets idéer. Deras rättvisa 

och vardagliga egenskaper gör att de betraktas som en del av  familjen Sverige. DN får 

det att framstå som att svenskarna lever i en gemenskap och morden ses som hot mot 

denna välfungerande familj. Sorgen efter Palme och Lindh framställs därför som en 

förlust av två familjemedlemmar.  

 

DN får det också att framstå som naturligt att kvinnor ska förknippas med privata 

egenskaper och män med offentliga. Tidningen ägnar nämligen mycket plats åt att 

framställa Lindh som den privatperson hon var. Fokus läggs på att Lindh som kvinna, 

maka och mamma klarade av posten som utrikesminister. Hennes privata jag kommer 

före hennes offentliga roll. Palme förknippas däremot endast med sin offentliga 

politikerroll. DN framställer det som självklart att Palme som man klarade av att vara 

statsminister; han förbinds naturligen till den offentliga sfären. 



 3

Förord 

Denna magisteruppsats är skriven inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap 

vid Lunds universitet. Arbetet riktar sig främst till studenter inom ämnet, men självklart 

också till alla andra som finner uppsatsen av intresse. 

 

Under tre månaders tid har min mesta energi lagts till den här uppsatsen. Jag har under 

arbetets gång varit i goda händer. Min handledare Fredrik Miegel har alltid funnits till 

hands. Tack för givande och inspirerande samtal.  

 

Tack också till alla i min omgivning som uppmuntrat och kommit med idéer.  

 

Malmö i maj 2004 

 

Kajsa-Stina Myrstrand 

 



 4

1 Inledning och problem 
Journalistikens bild av verkligheten har enligt John Hartley kommit att bli den 

världsbild vi lever med.1 Detta låter som ett rimligt påstående. Vi är nämligen beroende 

av medierna på så sätt att det är genom dessa vi får information om vad som händer i 

vår omgivning. Varje dag översköljs vi av information från olika sorters medier och det 

är därför inte konstigt att vår uppfattning av verkligheten bygger på den här 

informationen.  

 

Min utgångspunkt i den här studien är att journalistiska texter förmedlar något utöver 

det faktiska innehållet. Texterna som journalisterna producerar är inte bara skriftliga 

sammanställningar av vad som händer i vår omgivning. Nyhetsjournalistiken formas av 

och återspeglar också samhälleliga förhållanden. Det är utifrån det här resonemanget 

mitt intresse ligger i att undersöka innehållet i Dagens Nyheters (DN:s) rapportering om 

de två mest uppmärksammade och uppskakande morden i Sverige. Mediernas intresse 

för morden på två av våra stora politiker, statsminister Olof Palme 1986 och 

utrikesminister Anna Lindh 2003, var i båda fallen omfattande. Genom att studera två 

liknande händelser under olika tidsperioder finns möjligheten att undersöka om det 

finns likheter eller skillnader i DN:s rapporteringar.  

 

1.1 Problemformulering 
Målet med uppsatsen är att studera hur mordet på Olof Palme respektive Anna Lindh 

framställs i DN. 

 

Syftet med detta är att se bakom det som framställs som självklart och naturligt i DN:s 

textualisering av verkligheten. Vidare är syftet att se om det finns skillnader eller 

likheter i rapporteringen och med DN som exempel undersöka om och i sådana fall hur 

journalistikens framställning av verkligheten förändrats över tid.  

 

1.2 Disposition 
Efter dessa inledande ord om vad uppsatsen avser undersöka ges en kort presentation av 

mitt studieobjekt, tidningen DN, samt huvudpersonerna i den här studien: Olof Palme 
                                                 
1 Hartley (1996) s.3, vidare förklaring i Kap. 3.1 
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och Anna Lindh. Därnäst redogör jag för hur jag gått tillväga för att öppna upp och 

undersöka DN:s textualisering av verkligheten. Det framkommer att det i studien 

bedrivs en kvalitativ innehållsanalys och att jag använt mig av diskursanalysens, 

kulturanalysens och semiotikens tankegångar. I kapitlet därefter får läsaren en insikt i 

och förklaring av de analysverktyg jag valt att använda mig av för att besvara min 

problemformulering. Begrepp som textualisering, föreställda gemenskaper, folkhemmet 

och svenskheten, genus och myter förklaras. Efter denna genomgång har läsaren 

kommit fram till uppsatsens kärnpunkt: Analys- och resultatkapitlet. Här låter jag 

empirin möta den teori som jag tidigare redovisat. Detta redogörs för i fyra delar: 

Sverigesymboler, Offentlige Palme och Privata Lindh, Den förlorade oskulden samt 

Sverige sörjer. I det sista kapitlet avslutar jag med en vidare diskussion om de viktigaste 

fynden som framkommit i studien.  

 

1.3 Bakgrund 
1.3.1 Dagens Nyheter 

Tidningen jag valt att hämta mitt empiriska material ifrån är Sveriges främsta 

morgontidning, DN. Tidningen grundades redan 1864. Omkring en miljon människor 

läser DN varje dag. Tidningen är liberal och oberoende, fri från politiska partier, 

organisationer och ekonomiska maktsfärer. DN ingår i ett av norra Europas ledande 

medieföretag, Bonnierkoncernen. Utgångspunkten för tidningen är att människor, 

oavsett social bakgrund, ska ha möjlighet att delta i och förstå gemensamma 

angelägenheter. Målet för DN är att bidra till att svenskarna är ett läsande och tänkande 

folk.2  

 

1.3.2 Olof Palme 

Olof Palme anses vara en av 1900-talets viktigaste politiker. Internationellt nådde han 

en berömmelse som bara går att jämföra med kända svenskar inom musik, film och 

idrottsvärlden. Han stod på de små nationernas sida och kämpade för rättvisa, fred och 

frihet. Ingen sägs ha varit så närvarande i politiken som han var. Palmes politiska 

karriär började 1953 då dåvarande statsminister Tage Erlander erbjöd honom jobb som 

sin sekreterare. Han arbetade sig snabbt uppåt. Två år senare blev han invald som 

studieledare i socialdemokratiska ungdomsförbundets verkställande utskott. Vidare blev 
                                                 
2 www.dn.se 
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han byråchef i statsrådsberedningen och senare konsultativt statsråd. Under mitten och 

slutet av 60-talet arbetade han som kommunikationsminister och utbildningsminister. 

När Erlander 1969 valde att avgå rådde det ingen tvekan om att Palme skulle efterträda 

honom.3 Den 28 februari 1986 fick Palmes politiska karriär ett abrupt slut. Efter ett 

biobesök blev han på Sveavägen i Stockholm, mitt i den svenska vardagen, skjuten av 

en okänd man. Han avled nästan omedelbart av skadorna.  

 

1.3.3 Anna Lindh 

Anna Lindh var en av dem som förde Palmes politiska och ideologiska idéer vidare. 

Hon var en central gestalt inom det socialdemokratiska partiet liksom den svenska 

politiken. Lindhs sista insats i politiken var som utrikesminister, vilket hon utsågs till i 

oktober 1998. Hennes stora stund i rampljuset var under Sveriges halvår som EU-

ordförande våren 2001. Innan hon blev utnämnd till utrikesminister hade hon varit 

politiskt aktiv i 25 år. Hon arbetade sig, precis som Palme, snabbt upp inom det 

socialdemokratiska partiet. Den politiska karriären tog fart som SSU-ordförande. Vid 

25-års ålder gick hon vidare till att bli riksdagsledamot och senare borgarråd i 

Stockholm. 1994 blev hon utvald till regeringsledamot som miljöminister. Trots sina 

gedigna politiska erfarenheter beskrevs ändå hennes utnämning till utrikesminister som 

något överraskande och rentav sensationellt.4 ”Jämställdhet handlar om att ta tillvara på 

mänsklighetens alla resurser. Kvinnor är starka men blir sårbara genom legal, 

ekonomisk och social diskriminering.” Detta är några rader ur det tal om kvinnors rätt 

som Lindh i oktober 2003 skulle framföra i FN.5 Det här talet blev dock aldrig 

genomfört. Den 10 september 2003 blev hon, mitt i den svenska vardagen, under en 

shoppingtur på varuhuset NK i Stockholm överfallen och knivskuren. Skadorna var så 

allvarliga att hon avled.  

 

Det finns märkbart många likheter mellan de här två framgångsrika politikerna inom 

socialdemokratin. Morden på Palme och Lindh är de mest uppmärksammade i Sverige. 

De har även gemensamma drag. Båda berövades livet mitt i den svenska vardagen och 

vittnena var många. Gärningsmannen greps inte omedelbart i något av fallen. Lindhs 

mördare är idag gripen. Mordet på Palme är ännu ouppklarat.  

                                                 
3 Åsard (2002) s.7 ff 
4 Svenning (2003) s.41 & DN (2003) 11/9 s.5 
5 Svenning (2003) s.81 
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2 Metod 
2.1 Metodologiska utgångspunkter 
För att kunna besvara min problemformulering har jag valt att använda mig av Laclau 

och Mouffes tankegångar om diskursteori. Jag tar även hjälp av Ehn och Löfgrens bok 

Kulturanalyser. Diskursbegreppet är en del av kulturanalysen, som alltmer kommit att 

bli ett studium av texter och representationer av olika slag. Diskursanalysens 

grundläggande mål är inte att klarlägga den objektiva verkligheten. Intresset ligger 

istället i att visa på hur vi skapar omvärlden så att den framställs som självklar och vilka 

sociala konsekvenser detta får. Den här utgångspunkten har även kulturanalysen. ”[...] 

analysen av rum och plats får inte stanna vid blicken, vid landskapet som vy eller scen 

för aktörer. Vi bör även analysera vad rummet gör med oss och vad vi gör med det.”6 I 

denna studie ligger intresset i att studera hur verkligheten, genom textualiseringen i 

artiklarna från DN, skapas genom samtalen som förs där.  

 

Jag är ute efter att avslöja det som framställs som självklart och naturligt. Teorierna som 

används i studien är de verktyg jag använder mig av för att kunna göra detta. Vår vardag 

kan nämligen med hjälp av teorier ses ur en annan synvinkel. Lusten att överallt se 

mönster, tolka innebörder, tränga bakom de första intrycken och kritiskt granska 

schabloner och stereotyper gör att praktiskt taget vilken situation som helst låter sig 

betraktas med denna blick.7 Även semiotiken är intresserad av de sätt på vilka 

verkligheten förmedlas till oss människor. Den här analysmetoden används därför också 

i studien. Semiotiken utgår precis som kulturanalysen och diskursanalysen från att 

tecken och texter har olika betydelser på samma gång. Betydelserna är enligt semiotiken 

framtvingade av ideologiska strukturer.8 

 

Enligt Laclau och Mouffes är sociala fenomen aldrig fullständiga eller färdiga. Alla 

diskurser och därmed all samhällelighet kunde alltid ha varit annorlunda och kan bli 

annorlunda. Tecknets betydelse anses därför vara kontingent, alltså instabilt. En diskurs 

utgörs av tecken vars betydelse har fixerats. Dessa kallas för moment. Tecken som inte 

fått sin slutgiltiga mening kallas utifrån diskursteorin för element. En diskurs försöker 

                                                 
6 Winther-Jørgensen & Phillips (2000) s.97 
7 Ehn, B & Löfgren (2001) s.145 ff 
8 Bignell (1997) s.205 
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göra elementen till moment genom att reducera deras mångtydighet till entydighet. 

Diskursen kan utifrån detta ses som en tillslutning, ett tillfälligt stopp i tecknens 

betydelseglidning. Det bör dock än en gång poängteras att denna tillslutning aldrig är 

fullständig. Diskursanalysens syfte är att avslöja vilka myter om samhället som genom 

objektiv eller ideologisk verklighet finns i sådant som texter, tal och andra handlingar.9  

 

2.2 Tillvägagångssätt 
Jag bedriver en kvalitativ innehållsanalys. Mitt intresse ligger som sagt i att studera 

texternas underliggande förgivettaganden, inte det manifesta, vilket studeras i 

kvantitativa undersökningar.10 Studien kan ses som en fallstudie. Det är med 

utgångspunkt från artiklar ur DN som jag får möjlighet att undersöka hur 

textualiseringen av två bitar verklighet ser ut. Jag vill undersöka skillnader, likheter och 

mönster i rapporteringen, därav anledningen att göra en komparativ studie av två 

liknande händelser under olika årtionden. Valet att utgå från DN:s rapporteringar vilar 

mycket på att det är den främsta rikstäckande morgontidningen i Sverige och även 

räknas som en stor opinionsbildare.11 Nämnas bör att jag i uppsatsen kallar Dagens 

Nyheter DN. 

 

I den första genomgången av materialet läste jag på mikrofilm igenom allt som hade 

med morden att göra i DN. Insändarsidorna gavs exempelvis därmed samma 

uppmärksamhet som debattsidorna. På det här sättet såg jag till att inga intressanta 

aspekter gick till spillo. En helhetssyn över materialet gavs och mönster kunde på det 

här viset upptäckas. Ur ett kulturanalytiskt synsätt kan en sådan här utgångspunkt i 

analysen motiveras med att det i senare skeden av analysen kan framkomma att det till 

synes obetydliga kan visa sig vara mer centralt än det färgstarka. Mina tankegångar 

låses inte, utan jag är istället öppen för att upptäcka nya sammanhang.12 Läsningen på 

mikrofilm gjorde att jag kunde läsa artiklarna i sin helhet med bilderna inkluderade. I 

och med genomläsningen gjorde jag noggranna anteckningar över allt av intresse. Jag 

upptäckte snart en hel del mönster i materialet och började strukturera det efter olika 

                                                 
9 Winther-Jørgensen & Phillips (2000) s.31ff 
10 McQuail (2000) s.327 f 
11 www.dn.se 
12 Ehn & Löfgren (2001) s.20 
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teman. Utifrån mina teman spekulerade jag om användbara teorier för att analysera och 

se mina teman ur ett nytt perspektiv.  

 

Materialet kom att avgränsas till tio dagar framåt från och med första dagens 

rapportering av de båda morden. (Palme 1/3-10/3 1986, Lindh 11/9-20/9 2003) Jag 

märkte då en mättnad i materialet. Mitt empiriska material kom att utgöras av cirka 130 

artiklar från DN angående de två politikermorden. Artiklarna från de två tidsperioderna 

var nästintill lika många. Då studien är komparativ valde jag att skriva ut artiklarna med 

bilderna inkluderade. På så vis kunde jag lättare jämföra och få en överblick av 

materialet.  

 

2.3 Kvalitetsdiskussion 
Min studie är teoretiskt generaliserbar. Samma frågor kan ställas och samma mönster 

kan upptäckas i andra tidningar. Per Dannefjord förklarar en studies generaliserbarhet 

som ”[...] en studies resultat ligger inte i dess empiri, utan i den teori som empirin ger 

argument för.”13 För att få svar på min problemställning anser jag att en kvalitativ 

innehållsanalys är den bäst lämpade analysmetoden. Den ger möjlighet att undersöka 

det som är avsett att undersökas. Det går att finna mönster i materialet och se på likheter 

och olikheter. Att förklara något som giltigt, validera, är detsamma som att ifrågasätta 

och undersöka. Jag är noga med att kontinuerligt kontrollera kunskapens tillförlitlighet, 

försäkra mig om styrkan i mina empiriska bevis och rimligheten i tolkningarna. Jag 

strävar också efter att ständigt gå tillbaka till min problemformulering och ifrågasätta 

om jag verkligen undersöker det jag vill undersöka. För att uppfylla validiteten är det 

även viktigt att teoretiskt förklara resultaten. De teoretiska begreppen jag använder mig 

av försöker jag därför definiera på ett sådant sätt att läsaren kan följa mina resonemang. 

Steinar Kvale beskriver valideringen av forskningsprocessen som: ”Validation becomes 

investigation, continually checking, questioning, and theoretically interpreting the 

findings.”14  

                                                 
13 Dannefjord (1999) s.23 ff 
14 Kvale (1989) s.73 ff  

 



 10

3 Analysredskap 
”Vi måste läsa teori, men det teoretiska arbetet bör handla mer om att tänka och 

formulera än om att läsa och citera.”15 I min uppsats har jag Per Dannefjords 

resonemang i åtanke för att se till att forma teorierna på så sätt att de passar just min 

studie.  

 

3.1 Textualisering  
Journalism is in fact a gigantic archive of textuality, a huge store of 
human sense-making, unselfconsciously generated by and 
documenting the social, personal, cultural and political interactions of 
contemporary life, while at the same time displaying its own particular 
properties and characteristics, its own patterns, histories, quirks and 
accidents.16 
 

Jag utgår i min problemformulering från John Hartleys idé om att journalistiken kan ses 

som en textualisering av den verklighet vi lever i. Journalistiken är inte allmängiltig. 

Den är en social och historisk produkt som därför kontinuerligt förändras.17 Mediers 

definitioner av världen är alltmer avgörande i dagens kultur. Medier väljer och vrakar 

bland händelser, skeenden och människor och har därför makt att representera världen 

för oss på det sätt de vill få den att framstå. De journalistiska berättelserna formar olika 

sätt att se på och förstå oss själva och andra, vårt eget samhälle liksom andras. 

Journalistiken kan ur den här synvinkeln ses som en producent av vår moderna kultur. 

Textualiseringarna kan tolkas på olika sätt beroende på i vilken kontext de befinner sig 

i. De är kodade enligt rådande kulturella, historiska och politiska system.18 

Journalistikens bilder av verkligheten är inte något som vi i publiken köper rakt av. 

Informationen ligger mer som grund för att bilda oss en egen uppfattning. Nästan 

uteslutande all information och kunskap hämtas dock från medierna. Deras bilder har 

därför stor inverkan på sättet som vi formar vår egen verklighetsuppfattning. Det 

viktigaste textuella draget i journalistiken är att bilderna den ger av världen anses vara 

sanna. Konsekvensen av att journalistiken utgör grunden för vår verklighetsuppfattning 

                                                 
15 Dannefjord (1999) s.18 
16 Hartley (1996) s.3 
17 Hartley(1996) s.33 
18 Hartley (1996) s.5 
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gör att vi lever i en vad Hartley kallar ”Popular Reality”.19 Artiklarna om Palme och 

Lindh kan utifrån Hartleys resonemang ses som textualiseringar av två bitar verklighet.  

 

3.2 Föreställda gemenskaper 
Benedict Anderson menar att gemenskap i anonymitet är moderna nationers 

kännetecken.20 Nationen är enligt Anderson föreställd:  

 
[...] eftersom medlemmarna av även den minsta nationen aldrig 
kommer att känna, träffa och eller ens höra talas om mer än en 
minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens 
medvetande bilden av deras gemenskap.21   
 

Tryckta produkter och spridningen av läs- och skrivkunnigheten gjorde det möjligt för 

den föreställda gemenskapen att uppkomma i en homogen och tom tid.22 Journalistikens 

textualisering av verkligheten bidrar med att bilda föreställda gemenskaper. Den här 

professionen har nämligen förmågan att skapa en slags vi-känsla bland läsarna, som 

korsar traditionella skillnader såsom religion, klass och kön. Skillnader slätas över för 

att istället understryka det som förenar människor. Vi-känslan ställs mot en dom-känsla. 

Denna utgörs av sådana som försöker hota, kontrollera eller motarbeta människorna i 

den föreställda gemenskapen.23 Den föreställda gemenskapen är genom medierna tydligt 

rotad i våra vardagsliv. Morgontidningar fungerar exempelvis idag som ersättning för 

morgonbönen. Varje tidningsläsare är medveten om att samma morgonceremoni, att 

läsa tidningen, upprepas av tusentals andra. Vi är säkra på deras existens men vi har inte 

minsta aning om deras identitet. Vi känner oss delaktiga i det föreställda gemensamma 

samhället då vi tar del av journalistikens textualisering av det. Föreställningen om ett 

land och folk i gemenskap är därför mer en idé än verklighet.  

 

3.3 Folkhemmet och svenskheten 
Den svenska mentaliteten bygger enligt etnologen Åke Daun på erfarenheter svensken 

gjort i det samtida och framförallt i det förflutna, i historien. Han menar att den svenska 

historien har format det svenska samhället och ramarna för oreflekterat tänkande och 

                                                 
19 Hartley (1996) s.28 f, s.35, s.52 
20 Anderson (1998) s.45 
21 Anderson (1998) s.21 
22 Anderson (1998) s.116 
23 Hartley (1996) s.89 
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kollektiva förhållningssätt. Det är alltså vår historia som skapat den svenska 

mentaliteten.24 Den svenska kulturen är enligt Daun homogen och vi har en gemenskap 

i vår mentalitet. Människor står varandra nära när det gäller sådant som språk, religion 

och moral.25 Homogeniteten i vår kultur gör enligt honom att likheten bland folket inte 

bara är det allmänna, utan också kommit att bli det eftersträvansvärda.26  

 

I den här studien har jag valt att använda mig av några av de drag som Daun anser vara 

typiskt svenska. Enligt honom är det karakteristiskt för svensken att lägga vikt vid att 

vara duktig. Ordet har två betydelser: Skicklighet eller kapacitet i ett eller annat 

avseende eller en moralisk förväntan samt en personlig kvalitet. På samma gång får 

svenskar enligt honom ändå inte visa att man är förmer än någon annan. Blyghet är 

därför också, enligt Daun, ett typiskt svenskt drag som anses vara något positivt bland 

svenskarna.27 Det är kanske därför inte konstigt att ordet lagom, som betyder både 

förnuftig och medelvägen, är ett unikt svenskt ord.28 Svenskar vill etablera en relation 

karakteriserad av ömsesidig förståelse och vänskaplighet. Likhet eller gemenskap och 

jämlikhet är därför även ord som enligt Daun karaktäriserar det typiskt svenska.29 Det är 

samtidigt enligt Daun viktigt för svenskarna att vara oberoende och känna frihet. Den 

svenska mentaliteten bygger således enligt honom på att alla kan rå sig själva. Svenska 

barn uppfostras därför till att bli självständiga och ansvariga ungdomar som så 

småningom ska inta sin plats i kollektivet.30  

 

Den historiska bakgrunden till den svenska mentaliteten vilar på det socialdemokratiska 

partiets regeringsställning under en lång period. Socialdemokraterna inledde ett nytt 

skede i försvenskningen av Sverige när de kom till makten i början av 1930-talet.31 

Sociala skillnader tonades ned och det talades om gemensamma medborgerliga 

ansträngningar för att erövra en näraliggande framtid.32 Den dåvarande statsministern, 

Per Albin Hansson, formulerade i ett programtal 1928 några satser där huvudtanken var 

strävan till jämlikhet och rättvisa: ”Ingen ska skaffa sig fördelar på andras bekostnad. 
                                                 
24 Daun (1998) s.232 f 
25 Daun (1998) s.116 
26 Daun (1998) s.213 f 
27 Daun (1998) s.69 
28 Daun (1998) s.156 
29 Daun (1998) s.123 
30 Daun (1998) s.74 
31 Löfgren i Ehn mfl. (1993) s.53 ff 
32 Frykman i Ehn mfl. (1993) s.144 ff 
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En anda av omtanke, samarbete och hjälpsamhet ska råda, såsom sker i det goda 

hemmet.” Ekonomiska gränser som skiljde medborgarna i privilegierade och 

tillbakasatta, i rika och fattiga, skulle nedbrytas. Detta var folkhemmet – det 

socialdemokratiska slagordet för det goda samhället.33 Ett samhälle där var och en har 

sin plats, där var och en är en familjemedlem. Med detta som bakgrund är det inte 

förvånande att vi följer Jantelagens norm att vi ska akta oss för allt som kan sticka folk i 

ögonen. En viktig byggsten i visionerna om folkhemmet var såsom i en demokratisk 

nationalstat kopplingen mellan en ny individualism och en ny kollektivism. Den nya 

välfärdsstaten skulle bebos av individer som brutit upp från gamla kollektiv och 

bindningar, men som ändå måste lära sig att bära sin nya frihet med en stor portion 

samhällsansvar.34 Ekonomisk-politiska förändringar i början av 90-talet gör att bilden 

av Sverige som ett land med kollektivistiska lösningar inte är rättvisande idag.35 

 

3.4 Genustankar 
Samhällens historiska utveckling har lett till positiva förändringar såsom frihet och 

rättvisa. Kvinnor har dock blivit hänvisade till en zon utanför historiska framsteg. 

Historiska förändringar har nämligen endast gynnat antifeministiska ideologier om att 

ha kvar kvinnan i hemmet.36 Folkhemmets idéer var, vad gäller genusinnehåll, bara en 

fortsättning på praktiker som fanns inom socialdemokratin sedan decennier tillbaka. Per 

Albin Hanssons folkhem kan ses som ett konkret exempel på det stereotypa 

genuskontraktet. Det fanns under den tiden en rädsla för att försörjaridealet skulle 

urgröpas. Det sågs därför noga till att hålla fast vid tanken att Hon är hemma och att 

Han med sitt lönearbete tar hand om familjen.37 Inom loppet av ett par decennier 

splittrades det stereotypa genuskontraktet upp. Under 1970-talet såg nämligen Palme till 

att genomföra ett jämställt genuskontrakt som politisk idealmodell.38  

 
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden 
i livet. En jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och 
män. Samma möjligheter för kvinnor och män till ekonomiskt 
oberoende. Lika villkor och förutsättningar för kvinnor och män i 

                                                 
33 Haste & Persson (1985) s.18 
34 Löfgren i Ehn (1993) s.53 ff 
35 Daun (1998) s.121 
36 Felski (1995) s.148 
37 Hirdman (2003) s.147 ff 
38 Hirdman (2003) s.167 ff 
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fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter 
i arbetet.39 
 

Yvonne Hirdmans och Rita Felskis resonemang om genus används i den här studien för 

att analysera de teman som fås fram ur det empiriska materialet. Både Felski och 

Hirdman använder historien för att se mönster och visa på hur likartat tänkandet kring 

kön, särskilt det kvinnliga, har varit och fortfarande är.40  

 

I studier av historiska, populära, akademiska och teoretiska texter kommer Felski fram 

till att kvinnan i början av 1900-talet sågs som erotisk av naturen41 Kvinnan uppfattades 

vara ett objekt för mannen. Hon gjorde sig förförisk för att attrahera honom. Mannen 

var betraktaren och kvinnan blev betraktad.42 De historiska texterna vilar på en ideologi 

av separerade sfärer mellan könen. Kvinnan anses vara främmande för det moderna 

livet. Hennes plats är i hemmet. Hon sköter de intima familjerelationerna och kopplas 

till naturen på grund av sin reproduktiva förmåga. Mannen associeras istället med 

sådant som den moderna staden och teknologi. Det är nämligen han som dominerar det 

offentliga livet. Att koppla kvinnan till den privata sfären och mannen till den offentliga 

är tankegångar som luckrades upp när kvinnan gjorde intåg på arbetsmarknaden.43 

Underordningens strategi, vilket det gamla stereotypa genuskontraktet utgörs av, 

utnyttjas dock än idag. Kvinnounderordningen är enligt Hirdman ett så envist och 

konsistent mönster att de flesta inte ser det – eller inte bryr sig.44 Kvinnor associeras 

fortfarande till den privata sfären, vilken Ferdinand Tönnies kallar Gemeinschaft och 

mannen till den offentliga sfären, Gesellschaft.45  

 
An idealized image of the feminine has historically functioned as a 
significant site of such nostalgic longing for home on the part of both 
men and women. It will perhaps continue to do so as long as women 
retain primary responsibility for the nurture and care of children and 
hence privileged association with a fantasmatic and retrospectively 
imagined past.46 

                                                 
39 Näringsdepartementets hemsida 2000 i Hirdman (2003) s.175 
40 Hirdman (2003) s.24 
41 Felski (1995) s.3 & s.46 
42 Felski (1995) s.64 
43 Felski (1995) s.16 
44 Hirdman (2003) s.5 
45 Felski (1995) s.55 
46 Felski (1995) s.60 
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Medier har en tendens att i textualiseringen av verkligheten se till att göra en tvådelad 

uppdelning av denna.47 Hirdman antar att orsaken är att mediernas snabba berättelser 

yxas till i den hårda konkurrensen. Det krävs grova gestalter för att medierna enkelt och 

effektivt ska kunna berätta sin historia. Det är därför inte helt ovanligt att media skapar 

”vi” och ”dom”, män och kvinnor, som bygger på det stereotypa genuskontraktet.48  

 

3.5 Myter 
I min studie är jag ute efter att se bakom det som framställs som naturligt och självklart. 

Journalistikens textualisering av verkligheten innehåller utifrån Roland Barthes 

resonemang en hel del myter. I sin diskussion om myter har Barthes liknande 

utgångspunkt som Hartley: Det offentliga bildspråket utgör grunden för att skapa oss 

vår verklighetsuppfattning. Barthes idé om myter tillhör den lingvistiska vetenskapen, 

semiologin/semiotiken. Semiotikens idéer passar bra att tillämpa i min studie, eftersom 

den här teoretiska utgångspunkten inte nöjer sig med att stöta på fakta. Vetenskapen har 

istället ett intresse av att definiera detta fakta och undersöka om det gäller för något 

annat. Semiotiken är intresserad av de sätt på vilka verkligheten förmedlas till 

människorna, de allmänna former i vilka världen blir till upplevelse för oss.49  

 

Myten utgör en del av historien, en betydelse har därför redan lagts i dess mening. Den 

historiska meningen är inte stark i myten. Den behåller ändå sitt liv och det är på denna 

som mytens form lever. Enligt Barthes är den verklighet vi lever i idag fullkomligt 

historisk. Vi kan därför oväntat stöta på myten i nuet. Ofta är myten så införlivad och 

naturaliserad i språket att vi inte tänker på den. Myten förvandlar alltså historia till 

natur. Myten är varken en lögn eller en bekännelse, man kan snarare säga att den 

vanställer verkligheten. Alternativa meddelanden suddas bort och myten ses som den 

enda sanna.50 

 

Precis som Hartley utgår Barthes från att ett teckens innehåll varierar med tid och rum. 

Samma uttryck kan alltså betyda skilda saker för människor i olika tider eller kulturer. 

Han delar upp ett teckens betydelse i två steg. Denotation, den första direkta betydelsen 

                                                 
47 Felski i Hartley (1996) s.27 
48 Hirdman (2003) s.184 f 
49 Barthes (1970) s.205 ff 
50 Ibid. 
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– ordet eller bilden vi ser och konnotation, den andra indirekta betydelsen – vad vi 

kommer att tänka på när vi ser den direkta betydelsen. Konnotationer är kulturellt 

formade och kodifierade, de är kollektiva associationer. Kultur kan därför definieras 

som en samhörighet baserad på gemensamma koder. Myten tar tillvara på ett tecken och 

får det att fungera som ett uttryck/form för en annan nivå. Tecknet används för att 

kommunicera ett socialt och politiskt meddelande om världen. Barthes menar att myter 

står för ideologiska intressen av speciella grupper i samhället.51 Mytens betydelse kan 

skapas, förändras, upplösas och även helt försvinna. En myt är historisk och historien 

kan därför lätt lösa upp den.52 I analysen av myter kan man få bort intrycket av 

naturlighet genom att visa hur myten är konstruerad.  

 

3.6 Både text och bild 
Både text och bild utgör journalistikens textualisering av verkligheten. Inom semiotiken 

behandlas skrift och bild på samma sätt. Båda är tecken och har samma betecknande 

funktion, båda två är språkobjekt.53 Fotografierna som förekommer i morgontidningar 

såsom DN ses inom semiotiken som objekt vilka har utarbetats, valts, komponerats, 

konstruerats och behandlats enligt professionella, estetiska och ideologiska normer. De 

är valda för att ge läsaren speciella konnotationer. Texten i nyheten förankrar meningen 

i fotografiet och begränsar samtidigt meningarna av bilden. Den får oss att konstruera 

dess mytiska mening på ett speciellt sätt. ”The text loads the image, burdening it with a 

culture, a moral, an imagination.”54 Poser, såsom gester och ansiktsuttryck på 

fotografier ger konnotationer som påverkar vår läsning av bilden och den mytiska 

betydelse som finns hos personen. De betyder något för oss eftersom de tillhör en kod 

eller ett språk av gester och uttryck som är igenkända i vår kultur. Objekt i bilder, såsom 

blommor och ljus, kan också ge speciella konnotationer.55  

                                                 
51 Gripsrud (2000) s.135 ff och Bignell (1997) s.205 f 
52 Barthes (1970) s.205 ff 
53 Barthes (1970) s.212 
54 Bignell (1997) s.99 
55 Bignell (1997) s.98 ff 
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4  Analys och resultat 
DN:s rapporteringar om mordet på Palme respektive Lindh är textualiseringar av två 

bitar verklighet. Det skiljer nästintill tjugo år mellan morden på de socialdemokratiska 

politikerna. Trots detta finns det en hel del gemensamt i hur DN rapporterar om 

händelserna, vad som valts ut att fokusera – hur tidningen framställer verkligheten för 

oss läsare.56  

 

DN har under de tio första dagarna efter morden på Palme och Lindh mycket av sitt 

material koncentrerat runt just dessa händelser. För att få en klar överblick av hur DN 

rapporterat om händelserna har jag valt att strukturera analysen utifrån de mönster jag 

upptäckt i materialet. Analysen är uppdelad i följande delar: Sverigesymboler, 

Offentlige Palme och Privata Lindh, Den förlorade oskulden samt Sverige sörjer. 

Samma mönster återkommer i analysens olika delar, det är därför svårt att dra skarpa 

gränser mellan de olika temana. Något som kan ses som förstärkande tecken på att mina 

valda teman är genomgående exempel av DN:s sätt att textualisera verkligheten. 

 

4.1 Sverigesymboler 
Efter omtumlande och tragiska händelser som mord är det inte ovanligt att de som fallit 

offer i efterhand blir hyllade och ihågkomna som rakt igenom goda. I DN:s hyllningar 

av Palme och Lindh märks tydliga mönster på hur de framställs. Mitt intresse ligger i att 

undersöka hur de hyllas i tidningarna och hur journalistiken får verkligheten att framstå 

genom sin textualisering av den. Detta säger nämligen något om vår kultur och hur vi 

svenskar betraktar verkligheten.  

 

4.1.1 Han vågade vara vanlig 

”[...] en särling, en stridens och en utmaningarnas politiker, som ständigt full av liv och 

kamp, ivrig och intensiv ledde sin stora rörelse och landet [...]”57 Trots sina många 

fiender framställs Palme i DN som godheten själv. Han hyllas som offentlig person och 

för sina stora insatser i politiken. Till och med hans motståndare betraktar hans arbete 

                                                 
56 Hartley (1996) s.5 
57 DN (1986) 1/3 s.2 



 18

som exemplariskt så här i efterhand. Ronald Reagan, som efter Palmes Vietnam-utspel 

såg till att Washington kallade hem sin Stockholmsambassadör är en av dessa:  

 
Olof Palme var en av världens mest respekterade ledare. Världen 
kommer att minnas honom för hans hängivenhet för demokratiska 
värden och för hans outtröttliga ansträngningar för freden.58  
 

Gång efter annan beskrivs han som en kämpe för fred, frihet och rättvisa. En äldre 

kvinna på gatan berättar om sin uppfattning av Palme: ”Han var en så fredlig man. Han 

tänkte alltid på de svaga människorna, på dem som är i nöd.”59 Som läsare får jag även 

reda på att Palme kämpade för utsatta folk och nationer och att hans arbete präglades av 

allvar och engagemang. Palme var frispråkig. Han satte sig exempelvis upp mot 

stormakternas övergrepp av små stater. Hans bredd i kunskaper och erfarenheter 

upprepas också. Under rubriken ”Godhetens apostlar, ofta offer”60 jämförs han med 

bland annat Abraham Lincoln och Martin Luther King. Precis som de var han en 

förespråkare för rättvisa, jämlikhet och fred. Han engagerade sig också i att bekämpa 

främlingsfientlighet och rasism. Bland invandrare kallas Palme därför i DN för en 

profet. Två invandrare berättar: ”Vi trivdes i Olof Palmes Sverige. Det var rättvist och 

demokratiskt. Det var därför vi stannande här.”61 

 

Enligt Barthes är det viktigt att behandla text och bild på samma sätt. Båda är tecken 

och har samma betecknande funktion.62 Bilder utgör också en del av textualiseringen 

och är därför intressanta att se till i denna studie. Bilden av Palme som en rättvis och 

fredskämpande man förstärks av de foton som förekommer bland artiklarna. Det märks 

att DN medvetet, precis som Bignell menar, valt ut och komponerat de foton som finns 

med bland artiklarna.63 Fotografier av duvor och bilder på Palme i demonstrationståg 

förekommer exempelvis. Dessa bilder ger läsaren konnotationer till fred och rättvisa.  

 

Det som tidningarna fokuserar på och beundrar mest är oräddheten som fanns hos 

Palme. Det anses vara modigt att han vågade vara vanlig. Hyllningarna grundar sig på 

att han trots sin höga ställning i landet var en bland folket. Han framställs som en slags 

                                                 
58 DN (1986) 3/3 s.2 
59 DN (1986) 2/3 s.6 
60 DN (1986) 2/3 s.13 
61 DN (1986) 3/3 s.10 
62 Barthes (1970) s.212 
63 Bignell (1997) s.98 ff 
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martyr som föll för att han ville vara en av oss, en jämlike. Det berättas att Palme aldrig 

satte sig på höga hästar. Han liftade till Arlanda och promenerade i snömodden till 

biografen som vem som helst. Det diskuteras att man 1969 aldrig trodde att Palme 

skulle bli en av folket, men att man nu fått en insikt om att detta inte alls stämde. Han 

ville bestämt inte ha livvaktsskydd. Då fanns risken att han inte längre skulle ses som en 

av folket. I artiklarna förekommer ett flertal bilder på Palme under valrörelser eller på 

gatan pratande med ”vanliga” medborgare. Texten i nyheten förankrar på så vis 

meningen i fotografiet. Palme var Sveriges ansikte i världen, stora delar av världen 

uttrycker sin sorg och saknad i DN. Washington Post skriver till exempel att: ”Det enda 

som var verkligt osvenskt och okaraktäristiskt i hans liv var dess slut.”64 Det verkar 

finnas en överensstämmelse om att det han gjorde var så bra att hans arv måste föras 

vidare, att hans ideal aldrig får svikas. Den här diskussionen om strävan att hålla fast vid 

Palmes ideal är något som vidareutvecklas i kapitel 4.3 ”Den förlorade oskulden”. 

 

4.1.2 Hon var ovanligt bra på att vara vanlig 

Lindh såg Palme som en förebild och i sitt tal till honom under hans begravning sa hon:  

 
”Efter vår förmåga ska vi föra din kamp vidare. Kampen för freden, 
för internationell solidaritet, för ett fritt och öppet Sverige utan rasism 
och främlingsfientlighet. Vårt tack till dig blir att föra ditt budskap 
vidare.”65  
 

Lindh kallas i DN flertalet gånger för socialdemokratins obestridda kronprinsessa. Till 

skillnad mot Palme hade hon inga uttalade motståndare, utan var omtyckt och 

respekterad var hon än drog fram. ”Anna Lindh var uppmärksammad, respekterad och 

erkänd i alla kretsar.”66 Förutom detta är likheterna mellan Palme och Lindh som 

politiker och hur de blir hyllade och ihågkomna i DN slående. Liksom Palme var Lindh 

ett känt ansikte som representerade Sverige i omvärlden. Hon var en av Sveriges mest 

framgångsrika ministrar. ”Strålglansen nådde långt utanför Sverige”67 Hon var öppen, 

tillgänglig, påläst, tuff och kämpade liksom Palme för mänskliga rättigheter och fred, 

mot rasism och främlingsfientlighet. Känsliga ämnen såsom Irakkriget och 

Israel/Palestinakonflikten var inget som avskräckte henne. Hon sa alltid vad hon tyckte.  

                                                 
64 DN (1986) 3/3 s.2 
65 DN (2003) 12/9 s.15 
66 DN (2003) 12/9 s.2 
67 DN (2003) 12/9 s.8 
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Bilderna i DN:s artiklar förstärker det intryck DN vill ge av Lindh. Hon ler ofta på 

bilderna och på ett av porträtten har hon knäppta händer precis som den fredskämpande 

Dalai Lama brukar posera på bilder. Ett fotografi från minneshögtiden för Lindh visar 

även hur den grekiske utrikesministern lägger en olivkvist, en fredssymbol, vid hennes 

porträtt. Allt detta ger konnotationer till att Lindh måste vara en god människa som 

kämpar för fred och rättvisa. Texten i artiklarna förankrar på så vis meningarna i 

fotografierna.68  

 

Precis som Palme hyllas Lindh för att kunna vara vanlig trots sin offentliga arbetsroll. 

Många citat och diskussioner i tidningarna visar på detta: ”Hon var ovanligt bra på att 

vara vanlig.”69 På en kultursida delger en journalist sina minnen av henne.  

 
Anna Lindh var mycket vardaglig och såvitt jag kunde se lät hon sig 
aldrig bergtas av makten[...]Det var hennes unika kombination av 
intellektuell läggning och folklig förankring som gjorde henne till en 
stor socialdemokratisk politiker[...]Jag såg aldrig något av von oben 
hos henne[...] 70 
 

Det upprepas att hon personifierade det bästa med Sverige. Detta verkar innebära att 

hon hade förmågan att, trots sin titel, vara vanlig. DN tar upp att hon under dagen 

spelade en stjärnroll på världsscenen och på kvällen tog pendeltåget hem till Nyköping. 

”Hon hade förmågan att avvärja inbördeskrig och vara vanlig på samma dag.”71 I en 

artikel skriver en journalist om när hon intervjuade två autografsamlande pojkar under 

EU-ministermötet i Nyköping. Hon frågade om de hade fått Anna Lindhs 

namnteckning. Svaret hon fick var att Davids morsas autograf kunde de få när som 

helst. Göran Persson uppmärksammar även i ett tal till folket Lindhs vanlighet. ”Hon 

var en av oss. Hon delade så mångas verklighet. Hon var Nyköpingsbon på torget. Hon 

var stockholmarnas vän [...]”72  

 

 

 

 

                                                 
68 Bignell (1997) s.98 ff 
69 DN (2003) 13/9 s.8 
70 DN (2003) 12/9 Kultursidan 
71 DN (2003) 19/9 Förstasidan 
72 DN (2003) 13/9 s.8 
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4.1.3 Folkhemstankar lever kvar 

Att kräva en betydelse är det samma som att ta hjälp av semiologin. 
De nöjer sig inte med att stöta på fakta, utan de definierar detta fakta 
och utforskar det som om det vore något som gäller för något annat.73 
 

Vad säger då DN:s hyllningar av Palme och Lindh oss som läsare? Genom de 

samstämmiga beskrivningar som ges av dem kan man säga att Palme och Lindh 

betraktas som symboler för svenskheten utifrån folkhemmets idéer. Freden, friheten, 

rättvisan, ärligheten och inte minst vanligheten som gång efter annan upprepas i 

beskrivningarna av både Palme och Lindh kan sägas innefatta vad Daun i sina studier 

kommit fram till är typiskt svenska drag. Svenskheten har, utifrån Dauns resonemang, 

vår historia format.74 Den historiska bakgrunden till sättet att framställa Lindh och 

Palme som representanter för svenskheten vilar alltså på folkhemmets idéer. DN ger i 

sin textualisering en bild av verkligheten som bygger på idéerna om ett jämlikt och 

rättvist samhälle, där ingen ska skaffa sig fördelar på bekostnad av andra, idéer som Per 

Albin Hansson  formulerade redan 1928.75 

 

Palme och Lindh följde på ett exemplariskt sätt idén om att jämlikhet och rättvisa ska 

råda i svenskarnas sätt att vara. De kämpade för små nationer och fred. Fastän de var 

högt uppsatta och duktiga politiker såg de till att försöka framstå som vanligt folk. För 

att undvika att sticka folk i ögonen köade de för att få biobiljett och tog pendeltåget till 

jobbet. De bodde inte i lyxutrustade hus och använde inte privatchaufförer. Att varken 

Palme eller Lindh försågs med livvakter kan förutom jämlikhetssträvan också ses som 

ett tecken på vad Daun anser vara svenskhetens behov av oberoende.76 DN reproducerar 

på det här sättet genom sin textualisering föreställningen om Sveriges homogena kultur 

där likheten bland folket inte bara är det allmänna, utan också det eftersträvansvärda.77  

 

Vanligheten kan ses som det sammanfattande ordet för att beskriva Palme och Lindh 

och dessutom svenskheten. På samma gång som vi svenskar enligt Daun ska vara 

duktiga så får vi inte visa att vi är förmer än andra. Vanlig är därför ett ord som utifrån 

Dauns resonemang, precis som lagom, kan användas för att kort beskriva den svenska 

                                                 
73 Barthes, R (1970) s.207 
74 Daun (1998) s.213 f 
75 Haste & Persson (1985) s.18 (se utdrag ur talet i del 3, ”Analysredskap” s.12)  
76 Daun (1998) s.74 
77 Daun (1998) s.232 f, s.161 f 
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mentaliteten.78 I ordboken ges flera talande synonymer till ordet vanlig: Bruklig, 

traditionell, alldaglig, vardaglig, allmän, generell, ofta förekommande, allmängiltig, 

genomsnittlig, ordinär, normal, trivial samt inkörd.79 När man är vanlig är man lik 

andra, en jämlikhet uppnås, ingen är mer värd än någon annan. Palmes och Lindhs 

vanlighet framställs i DN som något positivt som följer folkhemmets idéer om ett 

jämlikt och rättvist samhälle.  

 

4.1.4 En myt att leva upp till 

DN ser i sin textualisering av verkligheten till att framställa folkhemmets idéer som 

naturliga. Utifrån Barthes resonemang sprider DN på det här viset vidare myten om 

folkhemmet. Myten om folkhemmet existerar och fungerar eftersom den sett till att 

förvandla folkhemmets historia till något naturligt.80 Folkhemstankarna lever, utifrån 

det sätt som DN textualiserar verkligheten på, fortfarande kvar i vårt moderna samhälle. 

Palme och Lindh är personifierade i folkhemstanken. Vi ser det som helt naturligt att 

hylla människor genom att beskriva dem som rättvisa och vanliga. Att vi anser att 

folkhemmets tankar om vad som utmärker svenskheten är något naturligt beror på att 

det är koder vi lärt oss. Koder som i sin tur har formats av vår kultur och historia samt 

ideologiska strukturer.81 Folkhemsmyten utgör en del av historien, en betydelse har 

därför redan lagts i dess mening. Folkhemmets mening har förlorat sitt värde i det 

samhälle vi idag lever i. Dess tankar och ideal efterlevs inte lika strikt som under 30-

talet då de sattes i bruk. Trots att meningen har förlorat i värde, behåller ändå 

folkhemsmyten sitt liv och dess form lever på denna. Myten om folkhemmet är varken 

en lögn eller bekännelse om oss själva eller det samhälle vi lever i. Den kan mer 

beskrivas som att den har en funktion att vanställa verkligheten.82  

 

DN:s textualisering med sin innehållande myt om folkhemmet ger ett visst sätt att läsa, 

samtidigt som den försöker sudda ut alternativa tankegångar. Vi vet att jämlikhet inte 

fullt ut existerar i Sverige. Somliga vet inte vad de ska göra med sina pengar medan 

andra kämpar för att ha kvar något av lönen i slutet av månaden. Trots vissheten har vi 

fortfarande inpräntat att vi ska dölja den här ojämlikheten genom att vara så vanliga som 

                                                 
78 Daun (1998) s.156 
79 Malmström mfl. (1995) s.509 
80 Barthes (1970) s.205 ff 
81 Gripsrud (2000) s.135 ff och Bignell (1997) s.205 f 
82 Barthes (1970) s.205 ff 
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möjligt. Detta gör att myten om svenskheten och folkhemmet alltså fortfarande har 

inverkan på vår uppfattning av oss själva och vårt omgivande samhälle.  

 

4.1.5 Gemenskap i svenskheten 

DN ser genom sin textualisering av verkligheten inte bara till att hålla folkhemsmyten 

vid liv. Tidningens textualisering av verkligheten skapar även en gemenskapskänsla 

bland Sveriges befolkning, något Anderson kallar föreställd gemenskap.83 Artiklarna 

om både Lindh och Palme ger oss verklighetsuppfattningen att vi svenskar inte ska vara 

förmer än andra, att det ska råda en jämlikhet, helt enkelt att alla ska eftersträva att vara 

så vanliga som möjligt. Vi är stolta över att bo i ett gott hem där politiker kan gå öppet 

på våra gator och ta bussen eller tåget till jobbet, precis som vi gör. Tidningen ser till att 

trycka på det som läsarna har gemensamt, i det här fallet att jämlikhet och rättvisa 

uppfattas som bra och naturliga levnadssätt. På det här sättet får DN:s journalister 

läsarna att uppleva en vi-känsla, en gemenskapskänsla som korsar traditionella 

demografiska skillnader såsom kön, social bakgrund eller ålder.84 Palme och Lindh ses 

som tillhörande det svenska folket. De tillhör familjen som lever i det goda svenska 

hemmet.  

 

Det är intressant att hyllningarna av Palme och Lindh ur den här synvinkeln är nästintill 

identiska. Båda bygger på folkhemmets idéer. De två socialdemokratiska politikerna 

framställs på samma sätt som symboler för Sverige och den svenskhet som 

folkhemstankarna vilar på. Vidare ska vi se att det inte bara finns samstämmighet i 

DN:s framställning av morden på Palme och Lindh. Uppenbara skillnader på sättet de 

gestaltas på i tidningarna finns också. 

 

4.2 Offentlige Palme och Privata Lindh 
4.2.1 Offentlige Palme 

”Almedalen hyllade sin store agitator”85 ”Han gjorde politiken spännande”86 I artiklarna 

om Palme görs en åtskillnad mellan hans privata och offentliga liv, tidningarna 

fokuserar nämligen nästintill uteslutande på honom som offentlig person. De få gånger 
                                                 
83 Anderson (1998) s.21 
84 Anderson (1998) s.89 
85 DN (1986) 6/3 s.9 
86 DN (1986) 2/3 s.16 
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man som läsare får vetskap om hans privata jag är när vänner till honom uttalar sig. I en 

artikel går det exempelvis att läsa att Lisbet var den stora kärleken. Hon månade mycket 

om Palme som var slarvig och tappade ägodelar. Hans koncentration låg istället på 

jobbet, kärleken till familjen, Sverige och Stockholm. Detta är i princip det enda jag 

som läsare får reda på om Palmes privata egenskaper. Intressant är att det även i den här 

mer personliga beskrivningen av honom ändå är jobbet som nämns i första hand.  

 
”[...] det centrala målet för honom var att vara helt och hållet partiets 
man och samtidigt axla det fulla ansvaret för landet och göra det han 
fann sakligt rätt och riktigt.”87 
 

Till och med i en artikel om var Palme ska gravsättas ligger fokus på hans roll som 

partiledare istället för privatperson. Det berättas nämligen att stadsdelen runt kyrkan har 

präglats av arbetarrörelsen i snart 100 år och att partihögkvarteret inte ligger långt 

därifrån.  

 

Fotografierna på Palme fokuserar även dessa på hans offentliga roll. Bignell menar att 

fotografier i nyheter är medvetet valda för att ge oss läsare speciella konnotationer. 

Texten i nyheten förankrar meningen i fotografiet och begränsar samtidigt betydelsen av 

den.88 Porträtten av Palme är nästan uteslutande allvarliga. Han bär strikt klädsel – 

kostym och slips. Han ger intryck av att vara eftertänksam och ha auktoritet. Många av 

bilderna är tagna i samband med valrörelser, tal och i hans arbete. De få gånger han ler 

är också i samband med hans politiska roll. På en av bilderna finns hans fru Lisbet med, 

men inte vid ett privat tillfälle utan i samband med valturnén 1985. På det här sättet 

förankrar texten meningen i fotografierna och förstärker intrycket av Palme som 

offentlig person. 

 

4.2.2 Privata Lindh 

”Nu är mamman, kvinnan, politikern Anna Lindh borta.”89 I hyllningarna av Lindh 

finns till skillnad av Palme ingen åtskillnad mellan det privata och offentliga. Hon 

hyllas inte bara för sin politiska kunnighet. Koncentrationen ligger istället mer på att 

hon som kvinna, maka och mamma klarade av det stora uppdraget att vara 

utrikesminister. Talande citat är exempelvis: ”En liten kvinna bland stora män” eller 
                                                 
87 DN (1986) 2/3 s.2 
88 Bignell (1997) s.98 ff 
89 DN (2003) 12/9 s.8 
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”Anna Lindh lyste som en färgglad glugg i den mörka mansmassan”90 och inte minst 

”När en kvinna blir tuff tar det skruv”91 Det ifrågasätts varför hotet mot kvinnliga 

politiker inte tagits på allvar.92 Det faktum att hon är kvinna sätts på det här viset hela 

tiden i centrum. Det hade antagligen aldrig kommit på fråga att ifrågasätta varför Palme 

som manlig politiker inte fick större skydd. För honom räcker det rätt och slätt att säga 

politiker. Lindh blir alltså framförallt ihågkommen för hennes otroliga förmåga att 

balansera kraven som utrikesminister och mamma samt maka. ”Hon kombinerade med 

fullständig naturlighet och självförtroende privatlivet som hustru och mamma med sitt 

offentliga uppdrag som utrikesminister.”93 Lindh framställs som en förebild för unga 

kvinnor. Hon är ett bevis på att en kvinna kan ta sig långt upp i maktsfären. När några 

ungdomar berättar om sina intryck av utrikesministern imponeras de mest över är att 

hon klarade av att kombinera både familj och arbete. 

 

Det är inte bara närstående vänner som berättar personliga minnen av henne, utan även 

kollegor och journalister. Det tas exempelvis upp hur hennes söner kräkts i bilen till en 

tillställning och det upprepas att hon var stolt över sina pojkar. Läsaren får också reda 

på att hon var snygg och hade stil. ”[...] en späd blond kvinna i smala svarta jeans, ivrig, 

snabb och målmedveten.”94 Inte nog med att hon var vacker, hon var även en tillgiven 

mor och maka. Utländska journalister fascinerades under Sveriges ordförandeskapstid i 

EU av den blonda tvåbarnsmamman. ”Svensk flicka, blond och rak”95 Hon var spirituell 

och charmerande och vi får till och med reda på att hennes favoritfärg var blå. I 

artiklarna går tankar till hennes man och barn. Hennes söners personliga avskedsbrev 

har DN till och med sett till att publicera. ”Jag har förlorat världens bästa och mest 

underbara mamma.” skriver den ena sonen, medan den yngste säger: ”Jag har lagt mitt 

brev i mammas kista för jag vill inte att det får stå i tidningen.”96 Att Lindh är kvinna får 

alltså minst lika mycket uppmärksamhet i hyllningarna av henne som hennes offentliga 

roll som utrikesminister.  

 

 
                                                 
90 DN (2003) 12/9 Kultursidan 
91 DN (2003) 19/9 s.8 
92 DN (2003) 12/9 s.15 Familjesidan 
93 DN (2003) 13/9 s.7 
94 DN (2003) 12/9 Förstasidan 
95 DN (2003) 19/9 s.9 
96 DN (2003) 17/9 s.11 
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4.2.3 Förstärkande bilder 

Fotografierna i texterna om Lindh förstärker uppfattningen om att hon blir ihågkommen 

mer som den kvinna hon var än den högt uppsatta politiska roll hon hade. Artiklarna 

från minneshögtiden för Lindh innehåller en hel del bilder på sörjande kända svenska 

och internationella profiler. DN verkar ha hämtat drag från skvallertidningar. På en 

helsidesbild står Margot Wallström med nedböjt huvud och torkar en tår efter sitt tal 

under minnesstunden. Som tidigare nämnts är nyhetsbilder noga utvalda för att ge oss 

läsare föredragna konnotationer. Poseringar, såsom gester och ansiktsuttryck ger 

exempelvis konnotationer som påverkar vår läsning av bilden och den mytiska 

betydelse som finns hos personen. Dessa betyder något för oss eftersom de tillhör en 

kod eller ett språk av gester och uttryck som är igenkända i vår kultur.97  

 

Bilderna av Lindh skiljer sig från Palmes allvarliga framtoning. Visst förekommer det 

bilder där hon är allvarlig, men som tidigare nämnts är det ändå vanligare att hon ler. 

Fotografierna är inte heller bara kopplade till henne som offentlig person. En hel del är 

tagna från hennes privatliv. Det finns bilder av Lindh och hennes man på promenad med 

barnvagn och när hon lagar mat hemma i sitt kök. Hon ser ofta liten ut bland sina 

manliga kollegor. Lindh står exempelvis mitt emellan männen eller tittar upp på någon 

av dem. Texten i artiklarna förankrar bilderna på ett uppenbart sätt. Att artiklarna 

fokuserar på henne som kvinna blir tydligare med de leende bilderna av henne, hur liten 

hon ser ut jämfört mot männen samt bilderna från privatlivet som visar att hon också är 

mamma och maka. En illustrerad bild av henne på språng med kort kjol och ryggsäck, 

förstärker också intrycket av att se henne som ett exempel på att också en kvinna kan 

klara av karriären.  

 

4.2.4 En tidsfråga? 

Anledningen till att artiklarna om Palme och Lindh innehåller så många bilder kan vara 

att fotografier fungerar som tilltalande medel. Det går inte att komma ifrån att 

journalistiken är en kommersiell verksamhet, bilderna används av journalisterna för att 

locka läsare. Enligt Hartley skiljer sig inte journalistiken från andra textuella system. 

Fiktion och bilder används för att producera nya narrativ och bilder för konsumenterna. 

När det gäller inriktningen på Lindh som privat person och Palme som offentlig person 

                                                 
97 Bignell (1997) s.98 ff 
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kan man ställa sig frågande om detta är en tidsfråga. Om artiklarna om Palme var 

skrivna idag, nästintill tjugo år senare, skulle de då fokusera lika mycket på honom som 

privat person såsom är fallet med Lindh? Det är nämligen idag vanligare att politikers 

privatliv offentliggörs. Det har enligt Hartley skett en estetisering och personalisering 

av det offentliga. Journalistiska genrer har börjat överlappa varandra. Det har i och med 

detta skett en upplösning mellan det privata och offentliga. Journalistiken är en 

textualisering av både det privata och offentliga. Den privata sfären har kommit att bli 

allt viktigare i den offentliga diskussionen, något som uppenbart märks i DN:s 

framställning av Lindh.98  

 

4.2.5 Gäst i männens värld 

Antagligen beror inriktningen på Lindh som maka och mamma på något mer. Något 

som vi i Sverige fortfarande tar förgivet: Distinktionen mellan könen. DN:s artiklar 

reproducerar, precis som Felski och Hirdman menar att medier har en tendens att göra, 

det stereotypa genuskontraktet.99 DN ser till att koppla Lindh till den privata sfären och 

Palme till den offentliga. Detta trots att vårt samhälle utåt sett sägs vara jämställt, med 

en jämställdhetspolitik rotad sedan 1970-talet.100 Det är idag självklart att båda makarna 

ska förvärvsarbeta och att mannen och kvinnan ska ta samma ansvar för hemmet och 

omsorgen av barnen. Vad är det då som gör att DN, trots Sveriges fasad av att vara ett 

jämställt land, lägger så mycket fokus på det faktum att Lindh var kvinna?  

 

Hirdmans utgångspunkt om att: ”Kvinnounderordningen är ett så envist och konsistent 

mönster att de flesta inte ser det.”101 är en tänkbar förklaring. Lindh framställs vara en 

slags gäst i den offentliga politiska sfären, som enligt det stereotypa genuskontraktet 

tillhör männen. DN fokuserar både när det gäller Lindh och Palme på deras vanlighet. 

Vanligheten, begreppet som kan sägas sammanfatta Dauns definitioner om vad 

svenskheten utgörs av, har dock olika innebörd för Palme och Lindh. Palme hyllas i 

huvudsak som offentlig person, medan hans privata roll, de fåtal gånger den 

uppmärksammas, endast tas upp som en bisats. Hans vanlighet ligger i att i sin 

offentliga roll samtidigt kunna vara vanlig, en av folket. Lindhs vanlighet vilar däremot 

                                                 
98 Hartley (1996) Kap.5 & 8 
99 Felski (1995) s.16 
100 Hirdman (2003) s.167 f 
101 Hirdman (2003) s.5 
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mer på att hon som kvinna, maka och mamma klarade av att vara vanlig trots sin 

ovanliga befattning. Det är spektakulärt att en kvinna har en högt stående roll i den 

offentliga sfären. För att visa att Lindh trots allt var en av oss, kommer den privata sfär, 

där hon egentligen hör hemma, i förgrunden. Hennes offentliga roll nämns mer som en 

bisats. Hon var ju trots allt fortfarande en maka och mamma. Ingen av artiklarna om 

Palme nämner hans förmåga att klara av att kombinera sin roll som make och pappa 

med sitt arbete. Att Lindh ses som förebild för unga kvinnor istället för unga människor 

generellt såsom Palme gör, vilar antagligen också på den förgivettagna skillnaden 

mellan män och kvinnor. Hon som kvinna kan visa att det går att kombinera hennes 

egentliga roll i den privata sfären som mamma och maka med rollen i den offentliga 

sfären. Unga män har därför inget att lära av Lindh, de tillhör automatiskt endast den 

offentliga sfären.  

 

Begreppet duktig, som enligt Daun har ett starkt värde för svenskarna, kan också passa 

in för att beskriva hur olika DN ser på Lindhs och Palmes prestationer. Ordet har två 

betydelser: Skicklighet eller kapacitet i ett eller annat avseende eller en moralisk 

förväntan samt en personlig kvalitet av vidare innebörd.102 I det här fallet verkar det 

som att Palme ses som duktig på grund av sin skicklighet och kapacitet som politiker, 

medan Lindh mer är duktig ur det hänseendet att hon som kvinna, mamma och maka 

klarade av att överhuvudtaget sköta arbetet som utrikesminister. Det anses bra att hon 

kunde leva upp till den moraliska förväntan om att kvinnor ska ta ansvar för barnen och 

hemmet.  

 

Att Lindh egentligen inte hör hemma i den offentliga sfären förstärks av bilderna där 

hon ses i sitt kök eller på promenad med sina söner. Vi får en inblick i den sfär hon 

egentligen tillhör, den privata. I den offentliga sfären framställs hon inte som lika 

hemtam. Hon är liten mittemellan två långa manliga kolleger och tittar beundrande upp 

på en annan. Palmes roll som politiker är självklar, han tillhör ju naturligt den offentliga 

sfären och ett fokus läggs därför mer på vad han presterade i sitt arbete. Han ser lugn 

och trygg ut i den offentliga sfär han befinner sig i.  

 

                                                 
102 Daun (1998) s.69 



 29

DN:s kommentarer om Lindhs utseende är precis som Felski och Hirdman hävdar ännu 

ett tecken på tidningens stereotypa bild av mannen och kvinnan. Kvinnor har sedan 

decennier tillbaka blivit betraktade av männen. Man kan med de leende bilderna av 

Lindh och de återkommande beskrivningarna om hur vacker och snygg hon var påstå att 

DN ger en erotiserad bild av vår före detta utrikesminister.103 Att hon blev mördad 

under just en shoppingtur uppmärksammas i DN. Ett citat från tidningens kultursida är 

mycket talande för hur DN genom sin textualisering av verkligheten sprider vidare 

distinktionen mellan könen:  

 
[...] före den avgörande tv-debatten, slinker hon ut med en väninna för 
att köpa kläder. Textil mjukhet och flärd mitt i kampanjspurtens 
råluft! Och helt ogarderad, som en vanlig kvinna.104 
 

Fotografierna av Palme är nästan uteslutande allvarliga, han behöver inte le och behaga, 

inte bli betraktad. Han är ju man, den som betraktar.105   

 

Skillnaderna mellan män och kvinnor som DN genom sin textualisering reproducerar 

ses som något naturligt och är därför förmodligen inte något som allmänheten reagerar 

på vid en första anblick av artiklarna. Artiklarna ruvar på en vad Barthes skulle kalla 

könsmyt. Myten bär med sig ett meddelande om hur vi ska se den sociala världen.106 I 

det här fallet bygger myten på det stereotypa genuskontraktet, vilket är djupt rotat sedan 

långt tillbaka i vår västerländska värld. Meddelandet könsmyten bär med sig är att 

kvinnan är underordnad mannen. Kvinnan tillhör den privata sfären och mannen den 

offentliga. Barthes visar på hur könsmyten görs tydlig genom en analys av ett reportage 

om kvinnliga författarinnor i tidningen Elle. Reportaget har likheter med det sätt som 

DN framställer Lindh på.  

 
[...] Spela man, skriv som han; men lämna honom aldrig; lev under 
hans blick, kompensera era romaner med era barn; gör en smula 
karriär, men återvänd mycket snabbt till er egen plats. [...] var 
affärskvinnor eller intellektuella, men kom alltid ihåg att mannen 
existerar och att ni inte är skapade som han: ni är fria förutsatt att ni är 
beroende av honom: er frihet är en lyx, som inte är möjlig om ni inte 
först erkänner era naturliga plikter.107  

                                                 
103 Felski (1995) s.64 
104 DN (2003) 12/9 Kultursidan 
105 Felski (1995) s.46, s.64 
106 Gripsrud (2000) s.135 ff 
107 Barthes (1970) s.54 f 
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Könsmyten passar bra in i den folkhemsmyt som vi tidigare sett att DN i sina 

rapporteringar om Palme och Lindh reproducerar. I folkhemmet har var och en sin plats, 

var och en är en familjemedlem. Hon är bunden till hemmet och Han försörjer familjen. 

Den historiska meningen i myten har därför uppenbart behållit sitt liv. Folkhemmets 

idéer om att uppnå en jämlikhet mellan invånarna i landet påverkar alltså inte kvinnans 

ställning.108 DN:s textualisering av verkligheten ger alltså oss läsare, genom 

reproduktionen av könsmyten, en bild av verkligheten som kan sägas baseras på vad Per 

Albin Hansson år 1927 i tidningen Morgonbris skrev till kvinnorna:  

 
Vi ha hunnit så långt att vi kunna börja reda det stora folkhemmet. Det 
är fråga om att där skapa trevnad och trivsel, göra det gott och varmt, 
ljust och glatt och fritt. För en kvinna borde det icke finnas en mera 
lockande uppgift. Kanske behövdes det blott att hon får ögonen på 
den, att hon får väckelse, för att hon skall komma med hela sin iver 
och hänförelse.109 
 

Det här sättet att framställa verkligheten för oss läsare är varken en lögn eller en 

bekännelse. Man kan istället säga att DN genom att föra vidare könsmyten som något 

naturligt för oss läsare vanställer verkligheten.110  

 

4.3 Den förlorade oskulden 
4.3.1 Sörgårdsidyllen 

Det finns i samtalen som förs i DN ytterligare tecken på att textualiseringen av 

verkligheten som tidningen sprider till oss läsare vilar på folkhemsmyten, på idéerna om 

ett samhälle där ingen ska vara förmer än någon annan.  

 

Oberoende och frihet är enligt Daun två utmärkande drag för svenskheten. För svenskar 

står begreppen för något positivt. Svenska barn uppfostras till att bli självständiga och 

ansvariga ungdomar som så småningom intar sina platser i kollektivet, det svenska 

samhället.111 I Sverige anses det exempelvis vara normalt att flytta hemifrån ganska 

snart efter gymnasieexamen. Mina franska vänner, som är i tjugoårsåldern, bor däremot 

fortfarande hemma. Enligt dem är detta mer vanligt förekommande än att ha flyttat 

hemifrån. I Sydeuropa betraktas det enligt Daun att man bara kan bli en hel människa 
                                                 
108 Felski (1995) s.148 
109 Hirdman (2003) s.131 
110 Barthes (1970) s.205 ff 
111 Daun (1998) s.74 & 82 
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inom ramen för en familj, aldrig av sig själv. I Sverige kan det svenska samhället, 

utifrån folkhemstanken, ses som en enda stor familj. Det är inom denna svensken 

utvecklas som individ. Att Palme och Lindh ville röra sig fritt utan livvaktsskydd kan 

alltså därför ses som de, utifrån Daun, typiska svenska dragen att ha behov av 

oberoende och frihet. Behovet av frihet och oberoende kan ha rötter i folkhemmets 

visioner om kopplingen mellan en ny individualism och kollektivism. Individer fick i 

och med folkhemmets idéer chans att bryta upp från gamla bindningar, men skulle ändå 

se till att bära sin frihet med ett stort samhällsansvar.112 I DN framkommer det att 

svenskarna har full förståelse för att Palme och Lindh inte ansåg sig behöva någon som 

såg efter dem. De kunde sköta sig själva precis som vilken annan invånare i Sverige. 

Palme och Lindh rörde sig därför fritt bland landets medborgare som om vi fortfarande 

levde i en idyll. 

 

Artiklarna om Palme och Lindh har det gemensamt att det diskuteras mycket om vad 

morden innebär för vårt öppna demokratiska och oskuldsfulla samhälle, ett öppet 

samhälle där de folkhemska idealen med närheten mellan folkvalda och folket finns. I 

artiklarna om Palme ligger chocken mycket i hur detta hemska kunde hända i Sverige. 

DN får det att framstå som att det är svårt att förstå att vår egen familj har drabbats. 

”Sverige har alltid varit en jätteidyll och nu blir vi en del av världen.”113 ”Detta är inte 

Sverige, detta kan inte hända här.”114 ”Sverige är inte längre en liten ankdamm eller en 

oas i världen. Vi tillhör.”115 Det som dog med Palme var drömmen om Sverige som ett 

undantag. Med undantag menas ett land som står utanför omvärldens ondska och där en 

jämlikhet och rättvisa råder. ”Sverige är ett tryggt samhälle[...]vi har därför ett bättre 

utgångsläge än man har på andra håll i världen, där våldet är mer öppet och blint 

drabbande.”116  

 

Andra länder reagerar på vårt naiva sätt att se på vårt land i och med mordet på Palme:  

Det betyder ett brutalt uppvaknande ur ett slags trans. Utanför vad 
svenskarna vill se som sitt neutralistiska, socialistiska paradis existerar 
en verklig värld. En dag måste den tränga in.117 

                                                 
112 Daun (1998) s.232 f & Löfgren i Ehn (1993) s.53 ff 
113 DN (1986) 9/3 DN-bilaga s.35 
114 DN (1986) 2/3 Kultursidan 
115 DN(1986) 9/3 DN-bilaga s.35 
116 DN (1986) 3/3 s.10 
117 DN (1986) 3/3 s.2 
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Trots sådana här kommentarer från utomstående nationer verkar svenskarna ha svårt att 

ta till sig kritiken. Utgångspunkten i resonemangen som förs i artiklarna om Palme är att 

oavsett det som hänt försöka se till att bevara vanligheten som genomsyrar Sverige. I 

vårt land ska ingen tröskel vara för hög för den medborgare som vill få kontakt med en 

makthavare och ingen makthavare ska stå över vardagens villkor. Vid en minnesstund i 

en av Stockholms gymnasieskolor sägs det bland annat till eleverna:  

 
När statsministern blir avrättad på Sveavägen är det ett attentat mot ett 
samhällsskick som vi är stolta över, mot en hel livsstil. Ni har en 
viktig uppgift nu, att se till att människor vi väljer att föra vår talan får 
möjlighet att vara ibland oss och tala för oss.118 
 

Den efterträdande partiledaren Ingvar Carlsson säger också vad han tycker om saken: 

”Det finns en stark uppslutning bakom vårt öppna samhälle. Gemensamt ska vi 

understryka att denna öppenhet inte får gå förlorad.”119 Det finns en överenskommelse i 

samtalen som förs i artiklarna om Palme att vi svenskar trots det som hänt vill leva i ett 

fortsatt öppet samhälle, i det trygga och rättvisa folkhemmet. Ett utökat skydd av 

politiker anses inte vara något att eftersträva. Många röster visar exempel på detta: 

”Politiker som förskansar sig bakom pansar och kontroller förlorar tillsist kontakt med 

medborgarna och med sitt ursprungliga jag.”120 ”Det vore en ohygglig ironi om mordet 

på Palme skulle leda till förlust av den öppenhet han genom sin livsföring visade sin tro 

på.”121 ”Sveriges statsminister mördades när han ville, som vi svenskar vill, gå fritt och 

ofredat på gator och torg.”122 ”Nu är något förstört och man känner sig väldigt svensk. 

Det är fint att man kan röra sig fritt och det vore ett nederlag om man skulle vara 

tvungen att ändra på öppenheten.”123 

 

4.3.2 Inget behov av förändring 

Svenskarna verkar utifrån resonemangen som förs i DN fortfarande vilja hålla fast vid 

att se sitt land som en ”Sörgårdsidyll”. DN sprider alltså även genom de här samtalen 

vidare myten om folkhemmet. Verklighetsuppfattningen som journalistiken ger läsaren 

är att vårt samhälle är jämlikt, stabilt, öppet och oskuldsfullt, att Sverige fungerar på ett 

                                                 
118 DN (1986) 4/3 s.11 
119 DN (1986) 4/3 s.8 
120 DN (1986) 9/3 s.2 
121 Ibid. 
122 DN (1986) 2/3 s.6 
123 DN (1986) 5/3 Bilaga-Runt i stan 
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alldeles utmärkt sätt. Vi måste därför i gemenskap se till att bevara den oskuldsfullhet 

som finns i landet. Frihet och oberoende är drag i svenskheten som till varje pris ska 

bevaras. Svenskarna är antagligen innerst inne medvetna om att det idag är omöjligt att 

helt och hållet uppfylla de folkhemska idéerna, de hör till historien och är inte gångbara 

idag. Trots detta verkar det utifrån diskussionerna som om myten lyckats bli så 

införlivad att vi inte tänker på den. Den har som Barthes säger blivit naturlig.124 

Öppenheten och därmed jämlikheten i vårt samhälle ses som något så pass naturligt att 

dessa fenomen inte ifrågasätts. Vi har svårt att se annorlunda och bättre alternativ. 

Folkhemsmyten vanställer alltså verkligheten vi lever i. På det här viset stämmer 

Hartleys resonemang om att vi lever i en så kallad Popular Reality. Vi formar vår 

verklighetsuppfattning genom medierna.125  

 

Mordet på Palme har gjort att det goda samhället, folkhemmet, har fått sig en törn. I 

DN:s resonemang finns uppmaningen av vi svenskar, precis som i det goda hemmet, 

genom samarbete och hjälpsamhet ska se till att bevara familjen som den alltid varit.126 

DN får på det här viset läsarna att uppfatta det som att de gemensamt delar hotet och 

tillsammans ska se till att landet förblir som vanligt. Att känna gemenskap i ett land är 

inte ovanligt. Enligt Anderson är gemenskap i anonymitet moderna nationers 

kännetecken. Gemenskapen som DN får läsarna att uppfatta är föreställd därför att vi 

aldrig kommer lära känna, träffa eller ens höra talas om alla människor vi känner 

gemenskap med.127 DN:s läsare är säkert olika varandra ur många hänseenden. De kan 

ha olika ålder, etnisk bakgrund, kön och religion. Vi har ingen aning om vilken identitet 

människorna har som vi känner gemenskap med, men vi är medvetna om deras existens. 

Vi vet att DN varje dag läses av tusentals andra svenskar. Detta är huvudsaken för att en 

imaginär gemenskap ska kunna bildas.128  

 

I artiklarna om Palme försöker journalisterna skapa en vad Hartley kallar vi-känsla för 

att förena svenska folket. Detta märks på sättet som läsarna tilltalas i artiklarna. Det 

talas om sådant som vårt öppna och oskuldsfulla samhälle och nu blir vi en del av 

omvärlden. Sättet som vårt land fungerar på sägs hela tiden vara mycket bättre än hur 

                                                 
124 Barthes (1970) s.205 ff 
125 Hartley (1997) s.52 
126 Haste & Persson (1985) s.18 
127 Anderson (1998) s.21 
128 Hartley (1996) s.89 
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det fungerar i andra länder. Oron i artiklarna ligger i att den här föreställda 

gemenskapen hotas genom mordet, att vi svenskar inte längre kan se oss själva som del 

i en enda stor familj, vilket de folkhemska idealen bygger på. Vi-känslan kan bara 

existera om en dom-känsla finns. I det här fallet är det mördaren som utgör dom-

känslan, som ses som ett hot mot den imaginära gemenskapen, mot familje- och vi-

känslan.129 Vi måste därför gemensamt se till att mordet på statsministern inte leder till 

hårdare bevakning av politiker. DN får på det här viset igenom sin textualisering av 

verkligheten. DN framställer det som något naturligt att det är värt att riskera att ännu en 

politiker faller offer. Huvudsaken är att det oskuldsfulla samhället, folkhemmet med den 

välfungerande familjen, inte går förlorad eller förändras.   

 

4.3.3 En förfärlig repetition 

År 2003 för DN en annan diskussion än 1986 angående hur mordet hotar det goda 

svenska samhället – folkhemmet. Mordet på Lindh ses som en förfärlig repetition på det 

politikermord som tidigare drabbat landet. Det ifrågasättas om vi inte lärt oss något efter 

mordet på Palme. Statsminister Göran Persson håller dock ändå fast vid de 

socialdemokratiska folkhemska idealen. Han vill bevara vårt öppna samhälle. Hans tal 

till folket är publicerat i DN: 

 
 - Anna Lindh representerade ett land som är känt för sin 
öppenhet[...]där närheten är stor mellan folk och folkvalda[...]Det är 
så vi vill att Sverige ska vara också i fortsättningen.130 
 

Trots Perssons uppmaning till folket finns det nu en tvekan om det öppna samhället 

verkligen fungerar. Det typiskt svenska draget, vanligheten, avfärdas också. 

Ifrågasättandet av det öppna samhället görs i allt från DN:s ledare och debattsidor till 

insändare. 

 
Arvet efter Palme kunde synas i Lindhs engagemang och hennes vilja 
att vara vanlig, att kunna ta en sväng på stan och prata med vem som 
helst. Men ekvationen om det öppna samhället med politiker som 
vanligt folk och det kyligare samhällsklimatet går inte ihop.131 
 

I insändare diskuteras det om hur många fler som ska falla offer för den romantiska 

drömmen om det öppna samhället. ”Det är helt otroligt hur vi svenskar offrar oss för det 
                                                 
129 Hartley (1996) s.89 
130 DN (2003) 12/9 s.15 
131 DN (2003) 12/9 s.2 
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öppna samhället.”132 ”Det är dags att bryta den svenska traditionen att vänta och se tills 

något har hänt.”133 ”Svensken älskar vanligheten”134 Det finns en insikt om att stora 

politiker faktiskt inte är vanliga och att det är viktigt att se dem som ovanliga. När 

vanligheten blir ett krav från medborgarna är det något som ses som oroväckande.  

 
”Lindh skydde precis som Palme maktens symboler, såsom 
praktbostad, limousiner och livvakter. Hon levde naturligt upp till 
rollen som helt vanlig människa som svenskarna mer än de flesta folk 
kräver av sina politiker.”135  
 

DN visar att svenskarna har börjat ta till sig andra länders kommentarer om Sverige. 

Vårt land beskrivs som naivt och det nämns att det är verklighetsfrämmande att högt 

uppsatta politiker ska kunna leva ett så kallat vanligt liv. I en insändare skrivs det: 

”Samtidigt som vi har öppnat oss för världen har vi behållit vår troskyldiga och 

föråldrade syn på hur saker och ting ska fungera här i landet.”136 På en av kultursidorna 

förs samma diskussion: ”Det är dags att vakna upp och inse att nationalstaten inte längre 

kan garantera medborgarna säkerhet.”137 Det ses nu som ett ohållbart argument att 

motivera bristen på skydd av ledande politiker med det öppna samhället. 

”Förutsättningen för öppenhet från våra ledare är att de överlever.”138  

 

4.3.4 Förändring krävs 

Vad säger oss samtalen som förs i DN angående om hur mordet på Lindh påverkar vårt 

goda samhälle? Mordet på den dåvarande utrikesministern ses inte som ett undantag. 

Hotet mot det goda samhället, folkhemmet, verkar därför utifrån resonemangen som 

förs i DN vara mer påtagligt. Det finns nu en insikt om att för att kunna bevara den 

välfungerande familjen som bor i det goda hemmet behöver säkerheten kring politiker 

förbättras. Nu står inte bevarandet av det öppna samhället i centrum längre. Delar av de 

folkhemska tankarna måste alltså överges för att se till att inte hela det oskuldsfulla 

Sverige försvinner.  

 

                                                 
132 DN (2003) 12/9 s.21 
133 DN (2003) 12/9 s.7 
134 DN (2003) 14/9 s.15 
135 DN (2003) 14/9 s.15 
136 DN (2003) 15/9 Läsarnas DN s.18 
137 DN (2003) 13/9 Kultursidan 
138 DN (2003) 16/9 s.2 
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”Hur smärtsamt det än är måste vi dra slutsatserna av detta och rusta oss därefter.”139 

Öppenheten och närheten mellan folket och folkvalda, ses inte längre som något positivt 

utifrån DN:s textualisering, utan mer som ett problem. DN bidrar på det här viset inte 

längre med att föra vidare folkhemsmyten med utgångspunkten om att Sverige är ett 

välfungerande och idylliskt land som inte behöver förändras. Artiklarna visar istället på 

en insikt om att våra folkhemska ideal inte fullt ut längre fungerar på samma sätt. Att 

vårt land har brister, precis som andra länder. Myten om folkhemmet har alltså inte 

samma styrka i bilden av hur vår verklighet uppfattas. Det märks när öppenheten som 

tidigare setts som något naturligt börjar ifrågasättas.140  

 

DN skapar, även i diskussionerna som förs år 2003, en föreställd gemenskap bland 

svenskarna.141 Precis som vid mordet på Palme får tidningen det att framstå som att vi 

delar en gemensam oro för hotet som mordet på utrikesministern utgör för vårt goda 

samhälle. DN får läsaren att känna en tillhörande vi-känsla med svenska folket. 

Skillnaderna tonas ner och folkhemmets strävan efter jämlikhet uppnås därför.142 

Folkhemsmyten är på så vis precis som 1986 fortfarande levande utifrån det sätt DN 

framställer verkligheten på. Läsarna blir tilltalade som om de i gemensamt, kollektivt, 

samarbete, precis som i det goda folkhemmet, ska se till att förhindra att familjen hotas 

igen.143 Vi-känslan ställs mot dom-känslan – som utgörs av mördaren. Dom-känslan 

som hotar hemmet och samtidigt den sammanhållande familjen som DN framhåller att 

hela Sveriges befolkning tillhör.144  

 

Det märks alltså att innehållet av DN:s textualisering av verkligheten 1986 och 2003 ur 

den här synvinkeln skiljer sig åt i vissa aspekter. Ur detta kan skönjas att journalistiken, 

såsom Hartley menar, är en historisk produkt, som ständigt är i förändring. Det är också 

ett exempel på att ett teckens innehåll, enligt Barthes, varierar med tid och rum.145 

Folkhemmets idéer ligger ändå som grund för DN:s textualisering av verkligheten under 

båda tidsperioderna.  

 
                                                 
139 DN (2003) 11/9 s.2 
140 Barthes (1970) s.205 ff 
141 Anderson (1998) s.21 
142 Hartley (1996) s.89 & Frykman i Ehn mfl. (1993) s.144 ff 
143 Haste & Persson (1985) s.18 
144 Hartley (1996) s.89 
145 Hartley (1996) s.33 & Barthes (1970) s.205 ff 
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4.4 Sverige sörjer 
Minnena av beskeden om morden på huvudpersonerna i den här studien, Palme och 

Lindh, är fortfarande glasklara för mig. Jag var knappt sex år vid den första händelsen. 

Ändå kommer jag tydligt ihåg när jag, min syster och en övernattande kompis vid 

frukostbordet fick berättat för oss vad som hänt. Den här morgonen gick mina föräldrar 

in till grannarna och tittade på TV:s nyhetssändningar. Dagen då beskedet om Lindhs 

död spreds i Sverige är också en dag jag länge kommer ha kvar i minnet. Precis som 

mina föräldrar pratade jag med vänner och bekanta om det som hänt. Vi hade alla en 

gemensam sorg att dela över två personer som vi egentligen inte kände. 

 

4.4.1 En gemensam sorg 

Jag var uppenbart inte ensam om att bli berörd efter Palmes och Lindhs bortgång. 

Svenskarnas sorg och saknad av de två politikerna ges nämligen stort utrymme i DN.  

 

DN får sorgen efter Palme och Lindh att framstå som en förtvivlan vilken alla invånare i 

Sverige delar. Den gemensamma sorgen kan utifrån Andersons tankegångar ses som en 

föreställd gemenskap bland svenskarna.146 I en artikel om mordet på Lindh säger en 

journalist så gott som rakt ut till läsarna vad de ska tycka och känna om det som hänt.  

 
”Människor tycks se varandra i gemensam sorg och chock, det är som 
om det fruktansvärda dådet sammansvetsat oss i en gemenskap över 
politiska och andra åsikters gränser.”147 
 

Artiklarna om Palme och Lindh upplyser alltså svenskarna om att gemenskapen och 

vänskapen borde betyda mer än politiska motsättningar. ”Reaktionerna får inte bli att vi 

sluter oss, reaktionerna måste bli samling.”148 Den förställda gemenskapen i sorgen gör 

sig vidare påmind genom rubriker såsom: ”Sverige sörjer”149, ”Saknaden känner inga 

gränser”150 och ”Ett folk i chock och sorg”.151 Vid en minneshögtid för allmänheten 

sägs det att: ”Vi sörjer Olof Palme tröstlöst och djupt. Nationen har stannat upp i 

bestörtning [...]”152 Journalistiken skapar alltså den föreställda gemenskapen genom att 

                                                 
146 Anderson (1998) s.21 & s.116 
147 DN (2003) 12/9 s.6 
148 DN (2003) 12/9 s.15 
149 DN (1986) 2/3 s.6 
150 DN (1986) 2/3 s.7 
151 DN (2003) 12/9 Förstasidan 
152 DN (1986) 2/3 s.6 
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trycka på det som Sveriges invånare har gemensamt – sorgen. Traditionella gränser 

såsom ålder och social bakgrund spelar i det här fallet inte någon roll.153  

 
Tonåringar kramade varandras händer och grät stilla. Små barn skrev 
högtidligt sina namn i kondoleansboken med spretiga bokstäver. 
Gamla damer och herrar vilade benen i besökssoffan och tog fram 
näsduken.154 
 

Det tas gång efter annan upp att människor ur olika samhällsgrupper på olika håll i 

landet hedrar minnet av Palme och Lindh. Unga som gamla, invandrare som svenskar. 

Sorgen finns överallt. DN:s textualisering av verkligheten sprider på det här viset vidare 

myten om folkhemmet. Ingen ses som förmer än någon annan, utan vi bor i ett samhälle 

där alla har en plats precis som i en familj. En anda av omtanke, hjälpsamhet och 

samarbete råder.155 

 

Det dramatiseras också flitigt för att förstärka känslorna efter morden:  

 
”Det sveper en kall vind över den avspärrade mordplatsen. Bland 
brinnande marschaller och inkastade blomsterkvastar lyser 
blodfläcken. Den har en förunderligt onaturlig röd färg, den ser nästan 
konstgjord ut i den klara och kyliga luften.”156 
 
”Mest intensivt lyste rosorna utanför utrikesdepartementet vid Gustav 
Adolfs torg när himlen öppnade sig och regndroppar blandades med 
tårar som få brydde sig om att dölja.”157  
 

Sveriges gemensamma sorg stärks även med alla de bilder som artiklarna innehåller. 

Det finns hela sidor bestående av bilder på sörjande människor och blomsterbergen vid 

minnesplatserna. Blommorna som läggs vid minnesplatserna är nästan uteslutande röda 

rosor. Bilderna är medvetet valda för att ge oss läsare speciella konnotationer och texten 

i artiklarna förankrar och begränsar meningarna av dem.158 Utifrån Barthes resonemang 

kan samma tecken betyda olika saker för människor beroende på i vilken kontext de 

befinner sig i.159 Bilderna på alla sörjande och minnesplatserna ger en starkare 

uppfattning om att man inte är ensam om sorgen, att jag, precis som texten i artiklarna 

                                                 
153 Hartley (1996) s.89 
154 DN (1986) 2/3 s.7 
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157 DN (2003) 12/9 s.6 
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 39

säger, delar min sorg med hela Sveriges befolkning. De röda rosorna väcker särskilda 

konnotationer hos mig som läsare. Genom att texten i artiklarna berättar om sorgen efter 

två socialdemokratiska politiker begränsas meningen med rosorna att få mig att se dem 

som tecken för sorg och det socialdemokratiska partiet.  

 

4.4.2 Personlig saknad 

Precis som jag minns vad jag gjorde när jag fick beskeden om morden på Palme och 

Lindh, kommer antagligen många andra också erinra sig och ha svårt att glömma. Detta 

märks bland allmänheten som uttrycker sina känslor i DN. ”Det känns som om jag 

skälver i hela kroppen”160 säger en kvinna om beskedet att Lindh avlidit. En ung man 

delger sina tankar efter mordet på Palme: ”Det är nästan som om man har känt Palme 

lite personligt. Han verkade så öppen och lätt att få kontakt med.”161 En annan berättar 

om hur han fick reda på vad som hänt Palme: ”Så länge jag lever kommer jag också att 

minnas varje detalj kring den sömnlösa natt som följde på telefonsamtalet i lördags.”162 

 

Orsaken till allmänhetens starka reaktioner kan bero på att DN genom sin textualisering 

av verkligheten för vidare myten om folkhemmet. Tidningen framställer det som att två 

av dem som bodde i Sverige, i vårt gemensamma hem, har dött. För allmänheten kan 

bortgången av Palme och Lindh därför ses som en förlust av en närstående vän eller 

familjemedlem. Att jag, liksom majoriteten av Sveriges befolkning, sörjer någon som vi 

egentligen inte känner beror på att vi genom journalistikens framställningar av Lindh 

och Palme får en uppfattning av hur de är som personer och tror att den här bilden är 

den enda sanna.163 Palme och Lindh tillhörde trots sina höga politiska ställningar 

familjen i det goda och jämlika hemmet Sverige.164 Det här sättet att se på vårt land 

framställs som naturligt i DN. Det kan därför vara svårt att se bakom hur myten om 

folkhemmet vanställer verkligheten.165 DN fokuserar på den närhet allmänheten kände 

till politikerna. På handskrivna lappar vid minnesplatserna står det bland annat: ”Olof, 

Alla Sveriges Pappa”166 Andra säger: ”Broder Olof Palme Du förblir alltid levande i 

                                                 
160 DN (2003) 12/9 s.7 
161 DN (1986) 2/3 Bilaga 
162 DN (1986) 3/3 Insändare 
163 Hartley (1996) s.28 f,35,52 
164 Frykman i Ehn mfl. (1993) s.144 ff &Haste & Persson (1985) s.18 
165 Barthes (1970) s.205 ff 
166 DN (1986) 2/3 s.7 
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våra hjärtan”.167 I sorgen fokuseras precis som i hyllandet av Lindh att hon är kvinna. 

”Jag tänker på henne främst som mamma till två små barn”168, säger en kvinna som 

symboliskt lägger en nallebjörn vid en av minnesplatserna. Göran Perssons stakande 

besked om att Lindh gått bort gör gemenskapen i sorgen och folkhemsmyten än mer 

berättigad. Han sätter Lindhs familj i första hand att tänka på i sorgen: ”Familjen har 

mist en mor och maka. Socialdemokratin har mist en av sina skickligaste politiker.”169  

 

Lindhs politikerroll nämns alltså än en gång som bisats till det faktum att hon var 

kvinna. Detta fungerar som ytterligare tecken på att DN genom sin textualisering bidrar 

med att reproducera det stereotypa genuskontraktet som den invanda könsmyten bygger 

på.170 Palmes familj nämns knappt i rapporteringarna om honom, trots att han också 

hade fru och barn.  

 

De starka reaktionerna från allmänheten inför morden på Palme och Lindh kan utifrån 

Hartleys tankegångar om journalistiken ses som bevis på att vi lever i en, vad han kallar, 

Popular Reality.171 DN textualiserar verkligheten på så vis att Palme och Lindh ses som  

personifieringar av de idéer folkhemmet utgår ifrån. Folkhemmet kräver sin mamma 

och pappa, var och en ska ha sin plats precis som i en välfungerande familj. Ännu in på 

2000-talet får DN det att framstå som helt naturligt att Lindh ses som mamman som har 

sin plats i den privata sfären. Palme ses som pappan, familjeförsörjaren, som tillhör den 

offentliga sfären.172  

 

Det har i det här analys- och resultatavsnittet  framkommit klara mönster hur DN genom 

sin textualisering får verkligheten att framstå. I nästföljande avsnitt diskuterar jag mina 

huvudsakliga slutsatser mer ingående. 

                                                 
167 DN (1986) 8/3 Runt på stan 
168 DN (2003) 12/9 s.7 
169 DN (2003) 13/9 s.8 
170 Felski (1995) s.15 
171 Hartley (1996) s.52 
172 Hirdman (2003) s.147 ff 
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5 Slutdiskussion 
Mitt mål med den här studien var att studera hur morden på Palme och Lindh 

framställdes i DN. Syftet med detta var att få en förståelse av hur DN utifrån dessa 

händelser textualiserar verkligheten. Jag önskade undersöka om det fanns skillnader 

eller likheter i rapporteringen. Utifrån detta ville jag, med DN som exempel, undersöka 

om och i sådana fall hur journalistikens framställning av verkligheten förändrats över 

tid.  

 

Under tidsperioden mellan de två morden har det naturligen skett en hel del 

förändringar i Sverige. Det är intressant att bilden av verkligheten som DN ger läsarna 

trots detta har stor överensstämmelse. I den här studien har jag fått möjlighet att se 

bakom den bild av verkligheten som tidningen framställer vara självklar och naturlig.  

 

5.1.1 Folkhemsmyten 

Ett intressant fynd i den här studien är att DN, genomgående i analysens olika teman, 

får det att framstå som att folkhemmets idéer fortfarande har ett starkt grepp om hur vi 

ska se på vårt samhälle, oss själva och andra. Den bild som Daun ger av svenskheten 

präglar DN:s textualisering av verkligheten.173 Denna syn på svenskheten kan enligt 

Barthes ses som en myt. Den framställs som naturlig i tidningen, men vilar egentligen 

på idéer som uppkom inom det socialdemokratiska partiet under 1930-talet.174 DN, 

Sverige största morgontidning, ser alltså till att sprida vidare myten om folkhemmet i 

sina rapporteringar om morden på Palme och Lindh.  

 

Att vi svenskar lever i en enda stor lycklig familj där alla är lika värda, stämmer inte in 

på hur verkligheten egentligen ser ut. Det är ekonomisk-politiska förändringar som har 

gjort att förutsättningarna för att följa folkhemmets ideal har ändrats.175 I dagens 

Sverige finns det nämligen många fattiga människor, människor som inte har tak över 

huvudet och oroar sig för om de ska få någon mat under dagen. DN ger därför, genom 

att falla tillbaka på folkhemsmyten, en förvrängd bild av den verklighet vi idag lever 

                                                 
173 Daun (1998) s.232 f 
174 Barthes (1970) s.205 ff 
175 Daun (1998) s.121 
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i.176 Om vi svenskar kände en gemenskap, om vi såg oss som en enda stor familj, 

präglad av omtanke och hjälpsamhet, såsom DN vill framställa det, skulle vi aldrig gå 

med på att samhället ser ut så som det gör idag.  

 

5.1.2 Könsmyten 

Runt om i världen förknippas Sverige med att vara ett jämlikt land. Vi är stolta över vår 

jämställdhetspolitik. I Sverige anses det att kvinnor och män har samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter.177 Att DN i sin textualisering av verkligheten lutar sig 

tillbaka på folkhemsmyten där var och en har sin plats, gör samtidigt att tidningen 

framställer det stereotypa genuskontraktet som självklart och naturligt. Sveriges största 

morgontidning sprider alltså vidare en sedan långt tillbaka etablerad könsmyt. De 

separerade sfärerna mellan män och kvinnor framställer DN som något naturligt. Det är 

hon som hör hemma i den privata sfären, vilken Tönnies kallar ”Gemeinschaft” och han 

som genom sitt arbete hör hemma i den offentliga sfären, ”Gesellschaft”.178  

 

Sättet att skilja framställningen av Lindh och Palme beroende på det faktum att de är av 

olika kön är utifrån den jämlikhetsnation Sverige utgör sig för att vara helt absurt. 

Lindhs privata roll, det faktum att hon var kvinna och maka uppmärksammas så pass 

mycket i DN att hennes offentliga roll blir en bisats. Palmes privatliv däremot fokuseras 

knappt alls, det är istället hans offentliga person som står i centrum. Det är magstarkt av 

DN att, trots det jämställda samhälle Sverige utåt sett säger sig vara, systematiskt ger 

kommentarer på Lindhs utseende och att hon som mamma klarade av den högt uppsatta 

posten som utrikesminister. Palme och Lindh hade troligen ratat det sätt som DN 

framställer dem på. Båda två arbetade nämligen aktivt för att försöka få Sverige till ett 

jämlikt samhälle. Palme såg till att införa jämställdhetspolitiken under 1970-talet och 

Lindh var också starkt engagerade i jämställdhetsfrågor.179  

 

5.1.3 En förvrängd verklighetsbild 

DN:s sätt att i sin textualisering av verkligheten föra vidare den invanda 

folkhemsmyten och därmed även könsmyten gör att läsarna får en förvrängd 

                                                 
176 Barthes (1970) s.205 ff 
177 Näringsdepartementets hemsida 2000 i Hirdman (2003) s.175 
178 Hirdman (2003) s.167f & Felski (1995) s.55 
179 Svenning (2003) s.81 & Hirdman (2003) s.167f 
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verklighetsuppfattning. Journalistikens berättelser formar nämligen vårt sätt att se 

verkligheten. Trots att människor har en egen vilja att göra sig en unik bild av 

verkligheten är det svårt att komma ifrån att ta till sig mediernas information. Det är 

nämligen nästan uteslutande genom medier som DN som vi får kunskap och 

information om omvärlden. Vi har en tillförlit till bilderna av verkligheten som 

journalistiken ger oss.180 Vi betraktar myterna som DN för vidare som naturliga, istället 

för historiskt uppkomna. Myterna får på så vis chans att leva vidare. Vi höjer inte på 

ögonbrynen när DN kontinuerligt tar upp det som häpnadsväckande att Lindh som 

kvinna klarade av sin utrikesministerpost. Om tidningen däremot hade framställt det 

som förvånande att Palme som man klarade av att vara statsminister hade antagligen 

ögonbrynsmuskulaturen använts en eller två gånger.  

 

Så länge textualiseringen ser ut så här kommer myterna fortsätta vara komponenter i 

vårt sätt att leva och betrakta verkligheten. De gamla myterna lever kvar på bekostnad 

av nya värden. I den här studien har jag sett bakom folkhemsmyten och könsmyten, 

vilka framställs som naturliga. Det är just när man slutar se myten som naturlig som det 

finns chans att upplösa den. Myten ses då inte som den enda sanna längre, istället ges 

plats åt alternativa meddelanden och värden.181 Vi kan på så vis se bakom den Popular 

Reality som Hartley menar att medierna får oss att leva i182 och därmed få en mer 

rättvisande bild av verkligheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 Hartley (1996) s.28 f & s.35 
181 Barthes (1970) s.205 ff 
182 Hartley (1996) s.52 
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