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Inledning 
Den 11 september 2003 avled Sveriges utrikesminister Anna Lindh till följd av de skador hon fått 
då hon dagen innan hade blivit knivöverfallen av en man på varuhuset NK i Stockholm. Sveriges 
befolkning stod inför en kommande folkomröstning kring ett eventuellt medlemskap i EMU, ett 
folkval där Anna Lindh hade fungerat som en av frontfigurerna.  Mediauppbådet var stort och 
spekulationerna många. Vem var förövaren, vad var motivet, var det politiskt och skulle polisen 
överhuvudtaget få tag på gärningsmannen? Minnet av mordet på Olof Palme gjorde sig återigen 
gällande, skulle det svenska rättsamhället klara ännu ett ouppklarat mord på en högt uppsatt 
politiker? Den 24 september 2003 greps dock en 24-årig man och anhölls misstänkt för mord på 
Anna Lindh. Mannen, Mijalo Mijailovic, valde senare att erkänna att det var han som knivskurit 
Anna Lindh och på så vis vållat hennes död. Rättegången i Stockholms tingsrätt inleddes den 14 
januari 2004 och påbörjade en lång rättslig process som skulle avslutas den 2 december 2004 i 
Högsta domstolen. Denna rättsliga process har noggrant observerats av media och på så vis även 
av det svenska folket.  

Vissa hävdar att media kan betraktas som samhällets spegel.1 Det som står att läsa i 
exempelvis våra dagstidningar presenterar dels uppfattningar som existerar i samhället kring 
diverse företeelser, dels reproducerar och konstruerar dessa åsikter och värderingar. Nyheter om 
exempelvis brott och straff kan därmed betraktas som en representation av samhällets 
uppfattning om ordning, samtidigt som nyheterna har en funktion av att upprätthålla ordningen, 
då de är medskapare av vad som skall definieras som normalt och önskvärt.2 Vad som står att 
läsa i tidningarna, nås av flertalet av samhällets medborgare, är lätt att ta del av och kan ses som 
åsikter lätta att göra till sina egna. Det är på morgonen som den vanlige samhällsmedborgaren 
informeras om vad som skall anses och betraktas som viktigt att veta då han eller hon dricker sitt 
kaffe och bläddrar igenom sin morgontidning. Utan att kanske mer eller mindre reflektera tar 
människor till sig av det som står att läsa och den verklighetsuppfattning som där skildras. Olika 
organ inom media har även en tendens att hävda att de respresenterar och står på den lilla 
”vanliga” människans sida och verkar för att ”avslöja” hur det verkligen förhåller sig i samhället. 
Jag vill hävda att denna ståndpunkt syftar till en ökad legitimitet som trovärdig informationskälla, 
trots att många ställer sig kritiska till vissa saker som till exempel skrivs i kvällstidningarna. 
Dagstidningar anses dock erhålla ett bättre anseende då de fortfarande omges av en föreställning 
om att de skulle vara mer ”objektiva” och i högre grad eftersträva att presentera en så ”sann” bild 
som möjligt. Argument för morgontidningarnas högre trovärdighet brukar exempelvis vara att de 
inte behöver sälja lösnummer och därför inte behöver publicera sensationsnyheter. Utifrån dessa 
föreställningar anser jag det som värdefullt att närmare analysera hur en händelse som mordet på 
Anna Lindh framställs av en dagstidning, i detta fall Svenska Dagbladet.  

                                                 
1 Pollack, Ester, En studie i medier och brott, (Stockholm, 2001) s.81   
2 Ibid, s 78ff 
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Syfte och frågeställningar 
Jag skall, i min analys, granska hur Svenska Dagbladet valt att problematisera den rättsliga process 
som försiggått kring målet mot Mijailo Mijailovic. Mitt syfte är att undersöka vilken eller vilka 
diskurser Svenska Dagbladet reproducerar, producerar samt konstruerar kring målet ifråga. Syftet 
är att tydliggöra vilken världsbild eller verklighetsuppfattning Svenska Dagbladet presenterar för 
sina läsare. Hur konstruerar Svenska Dagbladet vissa berättelser som sanna och andra som falska? 
Vilka åsikter och värderingar skildras som trovärdiga och som moraliskt riktiga och på vilket sätt 
utför Svenska Dagbladet dessa framställningar? För att besvara dessa frågeställningar kommer jag 
bland annat att granska vilka olika aktörer Svenska Dagbladet har valt att lyfta fram genom sina 
artiklar samt hur deras utsagor och åsikter har framförts. Jag kommer även att undersöka hur 
olika aktörer talar om varandra samt hur Svenska Dagbladet talar om och framställer enskilda 
subjekt.   

Avgränsningar och presentation av material 
 
Utifrån ambitionen att analysera vad som står skrivet i morgontidningar kring rättegångarna mot 
Mijailo Mijailovic valde jag att fokusera på de artiklar som publicerats i Svenska dagbladet mellan 
januari 2004 till och med december 2004, det vill säga under den tidsperiod som den rättsliga 
processen pågick. Jag bestämde mig i ett tidigt skede för att enbart använda mig av en tidnings 
artiklar, även om det säkerligen hade varit av intresse att granska två eller flera tidningar. I 
analysen av olika källor hade jag bland annat haft en möjlighet att jämföra dem emellan. Jag ansåg 
dock att detta inte låg inom ramen för min studie samt att det kunde resultera i ett allt för 
omfångsrikt material. Anledningen till att jag har valt Svenska Dagbladet var bland annat dess 
lättillgänglighet då det gällde att finna artiklar. En viktig avgränsning är att jag har valt att enbart 
använda mig av nyhetsartiklar, inte ledare eller debattartiklar. Orsaken till detta är att jag inte ville 
ha artiklar skrivna med ett tydligt politiskt syfte och med väl uttalade åsikter och värderingar. De 
artiklar som utgör mitt material är skrivna av olika journalister, där en av dem, Bosse Brink,  är 
överrepresenterad. Jag kommer att behandla artiklarna som om det är Svenska Dagbladet röst, 
det vill säga jag kommer att framställa Svenska Dagbladet som en enskild aktör. Detta för att 
bland annat underlätta för läsaren. Svenska dagbladets tidningsredaktion är även ansvarig för det 
som skrivs i tidningen och kan därmed betraktas, genom beslutet om vad som skall publiceras, 
som bärare av budskapet.     

Det har även varit nödvändigt att sovra bland de nyhetsartiklar som publicerats kring målet 
mot Mijailo Mijailovic. Nyhetsbevakningen var, som jag tidigare nämnt, omfattande och det har 
skrivits en stor mängd artiklar kring ämnet. Med avsikten att granska hela den rättsliga processen 
har jag därmed valt ut tio artiklar som sträcker sig från 9januari2004 till och med den 2 december 
2004. De två första artiklarna är skrivna under rättegången i Stockholms tingsrätt. Urvalet av de 
resterande har jag gjort utifrån premisserna att de skall behandla respektive domslut, samt 
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diskussion kring den påföljd, det vill säga fängelsestraff eller rättpsykiatrisk vård som domslutet 
har medfört. 
 
De artiklar som ligger till grund för min analys är:   
1) Mijailovic vill slippa mordåtal, 9 januari 2004  
2) Glapp i Mijailovics berättelse. 15 januari 2004  
3) Mijailovic skyldig enligt domstol, 19 januari 2004 
4) Mijailovic inte allvarligt psykiskt störd, 10 mars 2004 
5) Mijailovic dömd till livstidsstraff, 23 mars 2004  
6) Psykexperter möttes i rätten, 29 juni 2004  
7) Mijailovic döms till psykvård. 8 juli 2004,  
8) Experter oeniga om domen, 8 juli 2004 
9) Mijailovic dom prövas i HD, 14 juli 2004 
10) Mijailovic får livstid, 2 december 2004 

Bakgrund  
Jag skall här kortfattat ge en bakgrund om Svenska Dagbladet samt redogöra för det 
händelseförlopp som följt målet mot Mijailo Mijailovic, detta för att underlätta läsandet av min 
analys.  

Svenska Dagbladet grundades 1884 och är en av Sveriges två riksspridda morgontidningar. 
Tidningen ges ut i Stockholm och betecknas som oberoende moderat. Svenska dagbladet har en 
bred bevakning av ekonomi, politik, kultur, näringsliv och nyhetshändelser dels nationellt, dels 
internationellt.3 Svenska dagbladet skriver själva att deras bevakning syftar till att ”informera, 
upplysa, kritiskt granska och att driva opinion”.4 I sitt publicistiska arbete skall Svenska dagbladet 
utgå och tillämpa de yrkesetiska normer och regler som inkluderas av svensk press. 5

Den 10 september 2003 blev Sveriges utrikesminister Anna Lindh överfallen och 
knivskuren av en man på NK i Stockholm, dagen efter avled hon tillföljd av sina skador. Den 24 
september greps Mijailo Mijailovic och anhölls misstänkt för mord. Mijailovic erkände den 6 
januari 2004 knivöverfallet mot Anna Lindh i ett förhör och den 12 januari åtalades han för mord 
på utrikesministern. Den 14 januari inleddes rättegången i Stockholms tingsrätt och den 19 
januari slog Tingsrätten fast att det var Mijailovic som dödade Anna Lindh. Rättegången avbröts 
sedan för att Mijailovic skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Den 9 mars 
presenterades resultatet av undersökningen, vilken hävdade att Mijailovic inte var eller är allvarligt 
psykiskt sjuk. Rättegången i Stockholms tingsrätt avslutades den 16 mars och Mijailovic fick inte 
igenom sin begäran att ompröva psykundersökningen. Den 23 mars dömdes Mijailovic till livstids 
fängelse av Stockholms tingsrätt. Mijailovic överklagade den 13 april sin livstidsdom till Svea 

                                                 
3  http://mediarkivet.se/vara_kallor.jsp  2005-01-02 
4 http://svd.se/dynamiskt/omsvd/did_5480110.asp 2005-01-02 
5 Ibid 

http://mediarkivet.se/vara_kallor.jsp
http://svd.se/dynamiskt/omsvd/did_5480110.asp
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hovrätt. Hovrätten beslutade att begära in ett yttrande från socialstyrelsens rättsliga råd rörande 
den psykiatriska undersökningen och enligt rådets yttrande så var och är Mijailovic allvarligt 
psykiskt sjuk. Rättegången i Svea hovrätt inleddes den 28 juni och hovrätten dömde, den 8 juli, 
Mijailo Mijailovic till rättspsykiatrisk vård. Den 5 augusti överklagade både riskåklagaren samt 
Mijailovic hovrättsdomen till Högsta domstolen. Riksåklagaren ansåg att domen borde ändras till 
livstids fängelse, medan Mijailovic ville bli friad från morddomen. Den 10 november inleddes 
rättegången och den 2 december 2004 dömdes Mijailovic, av Högsta domstolen, till livstids 
fängelse för mord. 6   

Teori 
Jag kommer i mitt arbete att utgå från ett socialkonstruktionistiskt resonemang kring hur 
individer bildar sin verklighetsuppfattning och världsbild genom språket. Med detta som 
utgångspunkt har ett antal teoretiska tankegångar och teoribildningar sedan blivit aktuella, vissa 
teorier har kommit att bli applicerbara i sin helhet, andra har jag enbart använt delar av.  
Marianne Whinter Jörgensen och Louise Phillips framhåller att det kan vara av värde att använda 
sig av olika komponenter från andra teoretiska perspektiv i sitt diskursanalytiska arbete. Detta för 
att bland annat skapa en djupare förståelse för forskningsområdet ifråga.7 Under denna rubrik 
kommer jag därmed att först presentera socialkonstruktionismen och sedan kortfattat redogöra 
för övriga teoretiska resonemang jag använt i min analys. 

Socialkonstruktionism och diskurs 
Socialkonstruktionismen menar att de kategorier vi människor använder för att sortera och dela 
in vår omvärld i inte är naturliga eller ”äkta” indelningar. Det finns alltså inget inre väsen i 
människor eller i ting som gör att de är som de är. Däremot är det vi  människor som konstruerar 
verkligheten, vilket sker i  interaktionen med andra. Den sociala världen inkluderar oss själva, 
även vi är en produkt av sociala processer och därmed innehar människor ingen given, beslutad 
natur.  Det är i vårt dagliga möte och i våra sociala relationer som vi skapar vår specifika version 
av vad som är verkligt och sant samt vad som skall betraktas som kunskap. 8 Med denna 
utgångspunkt går det inte att hävda att det finns någon objektiv fakta, då alla ser världen ur sitt 
specifika perspektiv. Detta perspektiv är dock beroende av den kulturella kontext individen 
befinner sig i. Det är i den kulturella och samhälliga kontexten som definitioner och 
kategoriseringar dagligen förs vidare, befästs och reproduceras. Sättet vi förstår vår värld är 
historiskt och kulturellt betingat. Vi föds in i en värld där åsikter, värderingar och kategoriseringar 
redan existerar och som dagligen används och reproduceras av människor som befinner sig i en 
specifik social och kulturell kontext.9 Hur vi ser på världen är dock beroende av hur, var och när 

                                                 
6 Elin Ekselius, Faktaruta, Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_8127715.asp 
7 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s.10 
8  Vivien, Burr, An introduction to social constructionism, (London, 1995), s.3ff 
9 Ibid, s.6ff 
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vi lever. Verklighetssynen är alltså föränderlig med tiden och beroende av det sociala rummet, vi 
ska därmed inte ta för givet att just vårt sätt att förstå och tolka verkligheten är det bästa och det 
som ligger närmast ”sanningen”. 10

Då vi skapar vår verklighet genom den sociala interaktionen blir språket av intresse för 
analys. Det är när vi talar som vi konstruerar världen. Sättet vi människor tänker på samt de 
principer vi tror på skapar en stomme av mening för oss, vilket uttrycks, upprätthålls och 
konstrueras i språket vi använder.11 Men varje specifik konstruktion och beskrivning av 
verkligheten skiljer sig från en annan och medför och berättigar vissa sociala handlingar som ställs 
i kontrast till dem den exkluderar. Det är även i vårt samtal som vi upprättar gränser, inte bara för 
vad vi kan säga utan även för vilka handlingar som är möjliga att utföra. 12

Det som styr bestämda sätt att tala om och förstå världen kan benämnas som diskurs.  En diskurs 
refererar och är en regelstyrd framställning av en serie utsagor, metaforer, representationer, 
föreställningar, berättelser, påståenden, begrepp, teser och teorier som på något vis tillsammans 
producerar en särskild version och föreställning om någonting.13 Kenneth Pettersson skriver i sin 
bok Fängelset och den liberala fantasin att man metaforiskt kan se diskurser som ”fönster genom vilka 
vi ser och begriper saker och ting”. Dessa diskursiva fönster hjälper oss i vår vardag genom att 
tala om hur vi ska förstå oss själva och kunna ”skilja ut det värdefulla från det värdelösa, det 
sanna från det falska, det rätta från det orätta.”14 Diskurser är alltså det som bestämmer och styr 
hur vi ska se på vår omvärld och reglera vad som är möjligt samt inte möjligt att tänka, säga och 
handla. Diskursen styr hur vi tillåter oss själva att se på saker och ting och därmed utesluts och 
diskvalificera andra sätt att betrakta verkligheten.15  Vi människor omges och är en del av en 
mängd olika diskurser, det vill säga olika sätt att tolka och framställa verkligheten, där varje 
diskurs kämpar för att erhålla tolkningsföreträde för vad som skall betraktas som sant och falskt. 
Diskurserna existerar därmed sida vid sida i ständig konkurrens om hegemoni.16  Att inneha 
hegemoni innebär att en specifik diskurs vinner kampen om att erhålla tolkningsföreträde för hur 
människor bör definiera och förstå verkligheten. Den diskursiva konstruktion som besitter 
hegemoni kommer därför att dominera och betraktas som mer naturligt än andra alternativa 
synsätt.17  Vissa diskurser har dock en större tendens att betraktas som ”common sense”, det vill 
säga som mer logiska, mer trovärdiga, mer självklart och mer sanningsenliga än andra.18 Detta 
varierar dock mellan vilken social och kulturell kontext du befinner dig i och kan även förändras 
med tiden. Olika teoretiker, exempelvis Michael Foucault, hävdar att det inte finns en värld 

                                                 
10 Ibid, s.3 
11 Ibid, s.8 
12 Vivien, Burr, An introduction to social constructionism, (London, 1995), s.5 
13 Ibid, s 64 
14 Pettersson, Kenneth, Fängelset och den liberala fantasin, (Norrköping, 2003), s. 12 
15 Ibid 
16 Mills, Sara, Discourse, (London and New York, 2004), s. 17 
17 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod,( Lund, 2000), s.54f 
18 Vivien, Burr, An introduction to social constructionism, (London, 1995), s. 67 
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utanför diskurserna. Med detta menas att det visst existerar en materiell värld, men det enda sättet 
för människor att uppfatta världen är genom diskurser, vilka i sin tur fastslår och bestämmer vår 
perception av verkligheten. 19     

Media, diskurs och samhälle      
Pressjournalistiken kan idag betraktas som en social institution och som en självständig aktör med 
möjligheter att driva egna målsättningar.  Den journalistiska institutionen utgör, i likhet med 
andra samhälliga institutioner, en tolkningsgemenskap som genom att textmässigt presentera sitt 
sätt att förstå verkligheten har ett betydelsefullt inflytande på det moderna samhället och dess 
medlemmar. Ester Pollack framhåller att Ekecrantz och Olson menar att en stor del av det som 
människor betraktar som verklighet enbart utspelar sig i medierna, det vill säga det är genom att 
exempelvis läsa tidningen som människor får ta del av de kulturella, politiska och ekonomiska 
aktiviteter som förekommer i samhället.20 Tidningar kan därmed betraktas som en av de mest 
betydelsefulla kunskapsförmedlarna i det moderna samhället då journalistiken både fungerar som 
en arena och som en aktör i konstruktionen och presentationen av verkligheten. Detta genom att 
journalistiken dels presenterar olika aktörer och institutioners verklighetsbilder, dels, genom sin 
framställan, konstruerar sin egen bild av verkligheten.21  Det som går att läsa i tidningarna handlar 
således inte enbart om en förmedling av konkurrerande synsätt i exempelvis en samhällsdebatt, 
utan journalistiken medverkar självständigt och aktivt till att skapa och lansera nya 
problemställningar.22 Journalistiken har därmed ett tolkningsföreträde för vilka problem som skall 
uppmärksammas och bli synliga i media samt möjlighet att ange dagordningen för hur ett 
problem skall formuleras.23 Denna dagordningsfunktion eller problemformuleringsprivilegium 
avgör vilka frågor som skall ha företräde före andra i samhällsdebatten samt bestämmer inom 
vilka ramar diskussionen skall hållas.24 Journalistiken innehar även ytterligare ett privilegium då 
det är de som väljer vilka aktörer som får medialt utrymme, dessa aktörer kan även nyttja media 
som en viktig informationsväg för att påverka och forma den allmänna opinionen genom att 
presentera sin syn på exempelvis sociala problem samt vilka lösningar som skall betraktats som 
mest lämpliga. Journalistiken medverkar därmed till att vissa problemkonstruktioner erhåller en 
mer allmän acceptans före andra.25 Den journalistiska institutionen producerar text i form av 
artiklar, ledarsidor, annonser och notiser, dessa texter utgörs av en komplicerad väv av verbala 

                                                 
19 Vivien, Burr, An introduction to social constructionism, (London, 1995), s.90 
20 Pollack, Ester, ”Medierade brott”, ur: Sociala problem och socialpolitik i massmedier, (Lund, 2004), s. 75f 
21 Ibid, s.79 
22 Blomberg, Helena, Kroll, Christian, Lundström, Tommy, Svärd, Hans, ”medier och samhällsvetenskap”, Ur: 
Sociala problem och socialpolitik i massmedier, (Lund, 2004) s. 17 
23 Ibid, s. 16 
24 Pollack, Ester, En studie i Medier och brott, (Stockholm, 2001), s.56 
25 Blomberg, Helena, Kroll, Christian, Lundström, Tommy, Svärd, Hans, ”medier och samhällsvetenskap”, Ur: 
Sociala problem och socialpolitik i massmedier, (Lund, 2004), s.16 
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och visuella symboler. Dessa symboler, signaler eller tecken i medierna bildar den diskurs, 
världsbild, som läsaren får presenterad för sig.26  

Moralpanik och mediepanik 
Journalistikens dagordningsfunktion och problemformuleringsprivilegium kan medföra att vissa 
frågor ges större utrymme och betecknas som ett större hot mot den sociala ordningen än andra. 
Denna företeelse kan benämnas som moral- eller mediepanik. Pollack skriver att Stanley Cohen 
definierar moralpanik som ”överdrivna reaktioner från olika samhällsaktörer på verkliga eller 
inbillade problem”.27  Dessa reaktioner konstrueras av media genom dess skildring av händelser 
samt deras framställning vilka konsekvenser dessa händelser kan tänkas få. Denna information 
formas efter ett mönster för nyhetskapande, vilka, enligt Cohen, karaktäriseras av överdrift, 
förvrängning, förutsägelse och symbolisering.28  Detta nyhetsskapande kan leda till överdrivna 
framställningar och konstruktioner av verkligheten där den journalistiska institutionen medverkar 
i en definitions- och förstärkningsprocess av exempelvis social avvikelse. Cohen menar att dessa 
moraliska paniker främst uppstår i perioder av social förändring och spelar på en allmän oro över 
att moraliska värderingar och normer är oklara. Det är även vanligt att någon eller några grupper 
får förkroppsliga det upplevda hotet och därmed får bära ansvar för det moraliska förfallet. 
Cohen menar även att moraliska paniker är av snabb övergående karaktär och att journalistiken 
snabbt skiftar ämne och område i sin definition av samhälligt hot.29 Ett exempel på moralisk 
panik i svenska medier kan vara den debatt som förts kring ”den misslyckade psykvården” eller 
”de korrumperade försäkringsbolagen”. Ester Pollack inför även ett nytt begrepp, Mediapanik, 
som är en övergripande beteckning ”på alla de olika mediakonstruerade panik- och hotfenomen 
vi möter”.30  Pollack menar att medier tillskriver människor rädsla och därmed organiserar dem 
efter den uppfattade paniken och de upplevda riskerna. Detta utförs medvetet utifrån 
föreställningen att människor drabbas av panik inför vissa fenomen. Denna föreställda panik 
bekräftas även i samspelet med aktörer utanför medierna, då dessa handlar utifrån föreställningen 
om ”hotet”. På så vis skapas den verklighet medierna beskriver.31  

Becks risksamhälle  
Hur moral- eller mediepaniker konstrueras kan liknas vid Ulrich Becks resonemang om hur den 
moderne människan skapar social ordning utifrån föreställda risker. Beck diskuterar i sin bok 
Risksamhället – på väg mot en ny modernitet hur det moderna samhällets utveckling inte bara har 
skapat välfärd utan även har medfört olika nya typer av risker. Beck menar att det inte finns några 
framgångar utan nederlag eller bakslag. Han problematiserar främst hur den tekniska och 
                                                 
26 Drotner, Kirsten, Jensen Bruhn, Klaus, Poulsen, Ib, Schröder, Kim, Medier och kultur (Lund, 1996), s. 18 
27 Pollack, Ester, ”Medierade brott”, ur: Sociala problem och socialpolitik i massmedier, (Lund, 2004), s.64 
28 Lindgren, Sven Åke, Om brott och straff, (Lund, 198), s.80f 
29 Pollack, Ester, ”Medierade brott”, ur: Sociala problem och socialpolitik i massmedier, (Lund, 2004), s. 64 
30 Pollack, Ester, En studie i Medier och brott, (Stockholm, 2001), s.319 
31 Pollack, Ester, ”Medierade brott”, ur: Sociala problem och socialpolitik i massmedier, (Lund, 2004), s. 87 
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ekonomiska utvecklingen resulterar i risker kring exempelvis miljöförstöring, men jag anser att 
hans resonemang är applicerbara på andra frågor kring risk och riskmedvetenhet som existerar i 
det moderna samhället. Den moderne människan producerar risker och försöker sedan att 
manövrera och kontrollera dem. Således är alla valmöjligheter vi har, direkt eller indirekt, 
förknippade med en medvetenhet om sannolika risker. Beck framhåller att möjligheten att få 
definiera och producera tänkbara framtida risker även medför en möjlighet att styra hur 
människor skall handla och bete sig, då vi ”handlar idag för att förhindra, mildra och vidta 
åtgärder mot morgondagens och kommande dagars problem och kriser”.32 Att erhålla 
tolkningsföreträde för sin specifika definition om kommande hot medför således ett privilegium.  

Straffet som institution 
Det finns ett flertal olika teorier som behandlar brott och straff samt straffet som institution. Jag 
har valt att främst presentera Emilie Durkheim och Randal Collins syn på straffet och dess plats i 
och relation till samhälle. Sven Åke Lindgren skriver att Durkheim menade att brottsliga 
handlingar enbart betecknas som brottsliga genom att vi människor tillskriver dem en sådan 
betydelse. Anledningen till en sådan tillskrivning är att handlingen har kränkt de normer och 
värderingar allmänheten har upprättat för det sociala livet. Durkheim menar dock att det är 
omöjligt att skapa ett samhälle som är helt fritt från kriminalitet eftersom det skulle innebära en 
total överensstämmelse mellan kollektiva och individuella intressen. Då människan är en komplex 
och motstridig varelse blir denna strävan därmed ogenomförbar. Därmed kan brottslighet ses 
som en normal social företeelse, ett fenomen som, förutsatt att handlingen bestraffas, kan vara av 
nytta för samhället. Att straffa de som bryter mot normer och värderingar kan öka solidariteten 
och samhällets sammanhållning, straffet blir därmed av en rituell karaktär.33  

Collins för ett liknande resonemang då han menar att till exempel en rättegång förstärker 
samhällsmedlemmarnas tro på de lagar och regler som skall upprätthålla den sociala ordningen. 
Ritualen kring straffet är därmed inte till för förbrytare utan för samhällets övriga medlemmar, då 
denna akt skapar samhörighet och solidaritet dem emellan. Brottslingen och dess reaktion är 
därmed ointressant eftersom han eller hon enbart är ett objekt för ritualen. Brottslingen är ”det 
nödvändiga materialet för denna solidaritetsproducerande maskin, inte en mottagare av 
fördelar”.34  

Straffet kan därmed ses som en social institution, som en reglerad och social praktik. Denna 
institution är, i likhet med andra sociala och samhälliga institutioner, en fungerande verksamhet 
med egen struktur och integritet. Samtidigt refererar den och har olika förhållande till andra 
sociala praktiker och system.35Straffet som social institution kan således betraktas som ett uttryck 
för en kollektiv moral, ett system som hjälper samhällsmedlemmar att definiera vad som skall 

                                                 
32 Beck, Ulrich, Risksamhället, på väg mot en annan modernitet, (Göteborg, 1998), s.48 
33 Lindgren, Sven Åke, Om brott och straff, (Lund, 1998), s.20 
34 Ibid, s. 23 
35 Pollack Ester, En studie i medier och brott, ( Stockholm, 2001), s.44 
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betraktas som rätt kontra fel samt upprättar normer för hur vi bör leva och förhålla oss till 
varandra.36  

Metod  
I en diskursanalytisk undersökning är det aldrig möjligt att komma fram till vad som verkligen är 
sant eller falskt då utgångspunkten är att det inte förekommer någon verklighet utanför 
diskurserna. Vad som dock är möjligt och som ligger i diskursanalysens syfte är att visa vilka 
diskurser som existerar genom att undersöka vilka mönster det finns i människors yttranden.37 
Utifrån dessa tankegångar har olika varianter av diskursanalys vuxit fram där namn som Foucault, 
Laclau och Mouffe och Fairclough är välkända. Deras angreppssätt skiljer sig dock något åt och 
diskursanalysen brukar indelas i olika analysformer, exempelvis diskursteori, kritisk diskursanalys 
och diskurspsykologi. Som Marianne Winther Jörgenssen och Louise Phillips hävdar skall 
diskursanalysen ses som en teoretisk och metodisk helhet, det vill säga teori och metod är starkt 
sammanlänkade i analysarbetet. Det går att skapa sig sin egen, personliga variant av diskursanalys 
så länge den har en sammansatt och sammanhängande teoretiska ram, något jag ämnar göra.38  
  I mitt konkreta analysarbete har jag främst använt mig av och utgått ifrån ett antal begrepp 
och analysmetoder som i huvudsak härstammar från Laclau och Mouffes diskursteori. Dessa 
begrepp är bland annat nodalpunkter, mästersignifikanter samt myter. Dessa begrepp kan 
förenklat kallas för knuttecken och lämpar sig som redskap då man vill undersöka hur diskurser, 
identiteter samt sociala kontexter är organiserade. Nodalpunkt, eller som jag väljer att benämna 
det, nyckelbegrepp är, exempelvis, det tecken i en diskurs som har en privilegierad status och 
kring vilket andra tecken ordnas.39 Gemensamt för begrepp som nyckelbegrepp, 
mästersignifikanter och myter är att de är tomma i sig och måste sättas i relation till andra tecken 
för att erhålla mening och betydelse. Denna betydelsebildning sker genom ekvivalenskedjor, 
vilket innebär att begrepp knyts samman och likställs med varandra. Jag kommer dock att 
använda mig av ett annat, liknande, begrepp i min analys, vilket jag har valt att benämna som 
associationskedjor. Med begreppet associationskedja menar jag att begrepp och tecken, genom att 
de kopplas till varandra, skapar associationer och på så vis fylls med betydelse. 
Associationskedjorna blir därmed ett viktigt analysredskap då man genom att följa hur olika 
tecken kopplas till varandra kan klargöra hur en diskurs, identitet eller ett socialt rum är 
konstituerad.40  

Ett annat av diskursteorins analysbegrepp är flytande signifikant, vilket är ett tecken som 
inte än har fått sin mening fixerad. Flytande signifikanter är således öppet för tillskrivningar av 
olika betydelser, där olika diskurser försöker ge tecknet innehåll på just sitt specifika sätt.41 

                                                 
36 Pollack Ester, En studie i medier och brott, ( Stockholm, 2001), s.300 
37 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 28  
38 Ibid, s.10 
39 Ibid, s.33 
40 Ibid, s.57 
41 Ibid, s.35 
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Genom att använda sig av dessa verktyg i sin analys kan man klarlägga vilka betydelser diskursen 
kämpar om att definiera samt vilka betydelser som är relativt bestämmande och oemotsagda.42 
Syftet med diskursanalys är därmed att ”kartlägga de processer där vi kämpar om hur teckens 
betydelse skall fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi 
uppfattar dem som naturliga”.43   

Diskursteorins sätt att se på skapandet av subjektet är även av stor användning för mitt 
analysarbete. Diskursteorin menar att individer försätts i bestämda positioner av diskurser och att 
subjektet är detsamma som subjektspositionen i en diskursiv struktur. Till dessa positioner knyts 
sedan vissa förväntningar kring hur individen skall uppföra sig och vad som betraktas som 
möjligt samt omöjligt för personen i fråga att tala samt handla. Här blir begreppet 
mästersignifikant intressant då det kan betraktas som identitetens nyckelbegrepp. Genom att 
granska ett subjekts mästersignifikant och på vilket sätt diskursen sedan erbjuder ett innehåll till 
denna, samt genom att knyta ihop signifikanter i en associationskedja kan man skönja hur en 
diskurs skapar ett subjekt och tillskriver det diverse egenskaper.44    

Ytterligare ett analysredskap jag valt att använda är begreppsmetaforen. Detta begrepp har 
dock inte sitt huvudsakliga ursprung i diskursteorin utan jag har valt att utgå från George Lakoffs 
och Mark Johnssons teoretiska tankegångar kring begreppsmetaforen. De menar att metaforen 
används för att beteckna och beskriva en företeelse eller område med begrepp från ett annat 
område. Att beskriva något genom att koppla ihop det med ett annat begrepp innebär att 
människor skapar vissa föreställningar kring detta.  På detta vis kan metaforen dels framhäva, dels 
dölja olika aspekter hos en företeelse och på så vis ”styra” hur det skall betraktas av människor.45  
Lakoff och Johnsson menar exempelvis att om man talar om en diskussion som om det vore ett 
krig (man angriper varandras åsikter, försvarar sin ståndpunkt osv.) uppfattar vi följaktligen 
diskussionen som ett krig. I förlängningen blir metaforen en del av vårt vardagsspråk, vilket 
innebär att det blir naturligt för oss att beskriva ett begrepp genom att sätta det i samband till ett 
annat begrepp från ett annat område.46 Det är därför av intresse att granska vilka 
begreppsmetaforer som existerar inom och som även strukturerar olika diskurser.47  

Begreppet myt har även kommit att vara ett betydelsefullt analysverktyg för mig. Myt kan 
ses som en flytande signifikant som, i det sociala rummet, hänvisar till en helhet som förväntas ha 
ett objektivt innehåll. Exempel på myter kan vara land, folk, svensk kultur, social ordning och, 
som i mitt fall, rättssamhället. Genom att studera hur vissa diskursiva myter om samhället 
impliceras i människors tal och handlingar kan man avslöja vilka myter som framstår som 
objektiva sanningar. Det är även av intresse att analysera hur olika aktörer tillskriver myter och 
flytande signifikanter olika innehåll i kampen om att fastställa sin egen definition och bild av 

                                                 
42 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 37 
43 Ibid, s.32 
44 Ibid, s51 
45 Ibid, s.164 
46 Drotner, Kirsten, Jensen Bruhn, Klaus, Poulsen, Ib, Schröder, Kim, Medier och kultur (Lund, 1996), s.208 
47 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s.164 
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”samhället”. 48 Thomas Hylland Eriksen diskuterar och problematiserar begreppet myt i sin bok 
Historia, myt och identitet. Trots att Hylland Eriksen mer definierar begreppet på ett sedvanligt sätt, 
det vill säga som en berättelse eller historia med drag av påhitt och helst övernaturliga inslag,49 är 
hans resonemang intressanta och fungerar som ett värdefullt komplement till diskursteorins 
definition av myt. Hylland Eriksen framhåller att det i världen existerar ett mångfald olika 
historier och därmed olika sätt att se på verkligheten. Dessa historier har ingen annan mening än 
den vi tillskriver dem, då alla traditioner och sedvänjor är uppfunna och skapade av människor. 
Dessa traditioner förnyas dock ständigt för att vara tillämpbara och passa in i vår nutid.50 Myterna 
behövs för att människor skall kunna skapa en förståelse av världen och därmed av sig själva, de 
är nödvändiga för att verkligheten skall framstå som meningsfull. Således skänker de 
gemensamma myterna världen en moraliskt struktur.51 Då myterna fungerar som 
ordningskapande, legitimerar även de en viss bestämd samhällsordning. Hylland Eriksson menar 
exempelvis att regeringars, byråkratiers och skattesystems legitimitet är helt beroende av ”en bred 
emotionellt grundad uppslutning”.52 Myterna är därmed av både existentiell och praktisk karaktär, 
då de dels skänker människor mening och sammanhang med tillvaron, dels legitimerar den 
nuvarande politiska ordningen.53   

Reflexivitet – rollen som forskare 
Att utföra en diskursanalys medför att man som forskare måste förhålla sig till och vara medveten 
om en rad olika aspekter som kan te sig problematiska. Jag skall vidare diskutera några av dessa 
faktorer, som bland annat Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips lyfter fram i sin bok 
Diskursanalys som teori och metod, som viktiga att beakta. De hävdar att en vanlig problematik för 
diskursanalytiker är att den diskurs eller de diskurser som är föremål för undersökningen ofta 
ligger forskaren nära och därmed är något man har egna åsikter om. Som en medlem av samhället 
är man en del av de diskurser som råder och det kan därför vara svårt att se dem som just 
diskurser, då de tas för givet och ses som självklara företeelser. Winther Jörgenssen och Phillips 
menar att det bästa sättet att hantera denna problematik är att försöka ställa sig främmande inför 
sitt material och så gott det går försöka sätta en parentes kring sig själv, sin egen kunskap och 
värderingar.54 Jag tror även att en viktig del är att reflektera och erkänna för sig själv att man är en 
del av diskursen och på så vis avslöja vilka åsikter man innehar och varför. Efter det egna 
erkännandet kan det förhoppningsvis bli lättare att ställa sig utanför den diskurs man analyserar. 
Detta är aspekter jag noggrant måste beakta i min egen diskursanalys. Vilka tankar, åsikter och 
värderingar bär jag med mig och hur kan det påverka analysen? Aspekter som kan komma att 

                                                 
48 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 46f 
49 Hylland Eriksen, Historia, myt och identitet, (Falkenberg, 1996), s.19  
50 Hylland Eriksen, Historia, myt och identitet, (Falkenberg, 1996), s.21 
51 Ibid, s. 22 
52 Ibid, s. 73 
53 Ibid 
54Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s.28 
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påverka mig är att jag lever i en svensk kontext där jag bland andra upprördes av Anna Lindhs 
död. Jag som privatperson har även observerat den mediabevakning som skett av den rättsliga 
process kring Mijailo Mijailovic samt följt det allmänna samtalet som förts kring lämplig påföljd. 
På så vis har även jag bildat mig en uppfattning om olika aktörer i utredningen och i den rättsliga 
processen och huruvida han bör få livstid eller rättspsykiatrisk vård. Dessa privata åsikter och 
därigenom värderingar är faktorer jag får försöka sätta en ”parantes” kring och försöka frångå i 
mitt analysarbete.  

Whinter Jörgenssen och Phillips menar även att det existerar en problematik som ligger i att 
man som forskare accepterar att verkligheten är socialt konstruerade och att det är diskurser som 
producerar vad som skall betraktas som sant och falskt. Om detta är ens utgångspunkt hur skall 
man då förhålla sig till det man själv producerar? Går det att argumentera för att den 
verklighetssyn som man själv presenterar är bättre än alla andras? Denna problematik går dock 
inte att komma runt och därför, anser jag, att det bästa sättet att handskas med den är att 
acceptera att det resultat man presenterar är nya konstruktioner och kategoriseringar. Argumentet 
för att ändock göra diskursanalyser är att, genom att avslöja det som tas för givet samt de 
verklighetsuppfattningar som omger människor, visa hur världen konstrueras. Att avnaturalisera 
det som tas som givet öppnar upp för diskussion och medvetandegörande om att det är till synes 
självklara inte behöver vara det och på så vis möjliggöra andra tolkningar av världen. 55

Jag vill även poängtera att min studie inte handlar om mordet på utrikesminister Anna 
Lindh och inte heller om själva rättegången mot Mijailo Mijailovic. Det är dels omöjligt, dels 
ointressant att genom diskursanalys spekulera kring huruvida Mijailovic är skyldig eller inte eller 
kring vilken påföljd som bör vara lämplig. Vad som dock är av intresse är hur Svenska Dagbladet, 
som aktör, konstruerar vad som skall betraktas som sanning och verklighet. Min studie behandlar 
således enbart hur Svenska Dagbladet har valt att framställa och rapportera kring rättegången mot 
Mijailo Mijailovic. 

                                                 
55 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 29f 
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Analys  
Svenska Dagbladet, likt andra dagstidningar och övrig media, skildrar och konstruerar genom 
innehållet i sina artiklar myten om rättsamhället. Denna myt innehåller föreställningar om hur 
samhället bör organiseras för att, på bästa sätt, skapa social ordning. Detta inkluderar hur våra 
rättsliga institutioner skall vara organiserade och fungera. Dessa institutioner är delvis bundna till 
en historisk och kulturell tradition, samtidigt förändras och förnyas de ständigt. Det som utgör 
exempelvis en domstol är inte den fysiska byggnaden allena utan de handlingar som där utförs 
samt vilken mening vi tillskriver dessa. Hylland Eriksen menar att i situationer av kris är 
tendensen att förnya gamla myter och system större. Detta på grund av att samhället och dess 
medlemmar börjar tvivla på sitt gemensamma sociala system.56 Anna Lindhs död kan betraktas 
som en sådan situation. Hur den rättsliga institutionen skall fungera samt vem /vilka som skall ha 
legitimitet och tolkningsföreträde inom diverse områden behandlas i en process där flera olika 
diskurser är verksamma. Frågan är vilka dessa är och hur de förhåller sig till varandra, samt hur 
Svenska Dagbladet väljer att framställa dessa olika diskurser. I min analys har det framkommit två 
utmärkande diskursiva konstruktioner som samtidigt gör anspråk på att formulera olika problem 
samt ange åtgärdsförslag. Dessa diskurser har skilda sätt att kategorisera och definiera olika 
företeelser samt skilda sätt att tillskriva och fylla vissa rättsliga begrepp med innebörd. Exempel 
på sådana begrepp är uppsåt, påföljd och lag. Ett annat omtvistat begrepp som tydliggjorts i 
artiklarna kring Mijailovics rättegång är psykisk sjukdom och vad som definierar en psykisk sjuk 
individ. Dessa olika sätt att konstruera verkligheten har jag valt att benämna och definiera såsom 
den juridiska diskursen och den psykiatriska diskursen.  

Svenska Dagbladet lyfter, genom sina artiklar, fram en rad olika aktörer som genom sina 
utsagor och åsikter kring målet representerar, förespråkar och är en del av de olika diskurserna. 
De olika aktörerna konkurrerar även om vilka roller och funktioner samt maktbefogenhet olika 
discipliner, som verkar inom rättsväsendet, skall inneha då det gäller att definiera vad som skall 
betraktas som sanna kontra falska utsagor. Kampen handlar därmed främst om att erhålla 
hegemoni och inneha tolkningsföreträde då det gäller att fastställa diverse begrepp och tecken 
och fylla dem med betydelse. 

Myten om rättsamhället ser således olika ut beroende av vilket diskursivt synsätt man 
betraktar det ur. Olika diskurser tillskriver rättsamhället olika funktioner, egenskaper och 
uppgifter. Vad jag kommer att fokusera på är dock den diskurs som Svenska Dagbladet väljer att 
presentera, detta genom att det är de som väljer hur de olika sätten att beskriva och betrakta 
verkligheten skildras och framställs. Det är därmed Svenska Dagbladets diskurs kring myten 
rättsamhället som framgår i artiklarna. 

                                                 
56 Hylland Eriksen, Historia, myt och identitet, (Falkenberg, 1996), s.66 
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Vilka aktörer väljer SVD att lyfta fram 
Svenska Dagbladet väljer vilka aktörer som skall få göra sina röster hörda i artiklarna samt 
reglerar hur mycket utrymme de skall få tillgängligt för att föra fram sina åsikter. Svenska 
Dagbladet styr även, genom sin skriftliga framställan, hur olika aktörers utsagor framförs och 
vilken betydelse deras uttalanden får i förhållande till andras. Ordval och användandet av 
metaforer blir betydelsefulla för hur läsaren kommer att betrakta och bedöma olika aktörers 
uttalanden och ståndpunkter. Två mycket framstående aktörer i artiklarna är Mijailovics 
försvarsadvokat Peter Althin samt överåklagare Agneta Blidberg.  
I framställningen av Peter Althins åsikter använder sig artikelförfattarna av vaga begrepp som 
tycker inte istället för anser inte. De använder sig även meningar och uttryck som skapar en vag bild 
av Althin och hans uttalanden.  

Advokatens krav om att begära Mijailovic på fri fot var seriöst och allvarligt menat. – Mitt krav om 
frisläppande var ingen teater, utan det var min utgångspunkt med tanke på vad som var styrkt i 
målet,57 58

Genom att skriva att det var seriöst och allvarligt menat skapas associationer till att det inte skulle 
vara det och genom att använda sig av uttrycket ingen teater indikeras att Althin i sin roll som 
försvarsadvokat spelar ett skådespel, ett spel där han vill vinna poäng på alla sätt, även om det 
inte är för allmänhetens bästa. Sättet Svenska Dagbladet presenterar Althins agerande och beslut 
antyder att tidningen finner att hans krav är oseriöst samt osannolikt. Kirsten Drotner menar 
bland annat i boken Medier och kultur att genom det språkliga och situationella sammanhanget, det 
vill säga genom den diskussion som bland annat förts i tidigare artiklar, skapas det 
”underförstådda”. Svenska Dagbladet hänvisar till tidigare diskussioner och ståndpunkter utan att 
direkt nämna dem i texten, de tar således för givet att läsaren är medveten om resonemanget. 
Drotner framhåller att det ”underförstådda” är vanligt i vårt språkbruk då det skulle bli oerhört 
omständigt att uttryckligen säga allt vi menar. Åsikter och resonemang framkommer därmed utan 
att de är direkt uttalade, de går så att säga att läsa in ”mellan raderna”. 59  

Agneta Blidberg är i Svenska Dagbladets framställning Althins motståndare och beskrivs 
även på ett motsatt sätt. Hon anser saker och ting, och betonar istället för tycker. I kontrast till 
Althins skådespel håller hon ”en kort och kärnfull plädering”.60 När Svenska Dagbladet återger 
vad Blidberg har sagt är det ett kort och koncist skriftspråk och inga vardagliga och diffusa 
uttryck. De fokuserar på den tekniska bevisningen och frångår därmed mycket tyckanden och 
tänkanden. Detta skapar en bild av en effektiv och påläst åklagare.  

                                                 
57 Artikel. 3 
58 Med kursiveringen ämnar jag påvisa ord och begrepp som är av intresse för analysen. Hädanefter kommer jag även 
att använda mig av kursiveringar när jag i texten citerar från artiklarna.  
59 Drotner, Kirsten, Jensen Bruhn, Klaus, Poulsen, Ib, Schröder, Kim, Medier och kultur, ( Lund, 1996), s.136 
60 Artikel. 3 
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Expertisen 
Förutom ”försvarsadvokaten” och ”överåklagaren” presentera Svenska dagbladet ett flertal andra 
aktörer. I och med att de får tillfälle att komma till tals påvisar Svenska Dagbladet att deras 
resonemang och åsikter är av betydelse och värde för artiklarnas innehåll. Dessa aktörer beskrivs i 
regel som ”experter” och erhåller, genom sina olika kunskapsmässiga specialiseringar, legitimitet 
att kommentera och ge synpunkter på de händelser som sker under rättegången.     

Svenska Dagbladet får även möjlighet att styrka egna argumenteringar i artiklarna genom att 
hänvisa till en experts eller specialists tidigare resonemang. I artikeln ”Mijailovics dom prövas i 
HD” lyfter exempelvis Svenska Dagbladet fram, samt citerar två experter. Dessa två experter är 
båda kritiska till Svea Hovrätts dom och stödjer därmed Riksåklagarens argument och 
ståndpunkter. Genom att referera till deras åsikter samt välja att inte hänvisa till några aktörer 
som är positiva till domen styr Svenska Dagbladet läsaren. Ester Pollack framhåller att genom att 
favorisera en part i en konflikt skapar på så vis en möjlighet för tidningen att finna stöd för den 
uppfattning som bäst stämmer överens med den egna.61  

Begreppet expert får ett stort utrymme i samtliga artiklar. Exempelvis nämns ordet expert 
10 gånger i artikeln ”Mijailovic döms till psykvård”. Det är dock oklart i de flesta av artiklarna 
vilken eller vilka experterna är, så är även fallet i denna artikel. Experterna har ibland en 
gemensam uppfattning och ibland går deras bedömningar isär. Experternas kunnande särskiljs 
dock från ”den vanliga människan”, då försvarsadvokat Althin bland annat poängterar att 
expertisen har ett ansvar gentemot medborgaren. Ansvaret ligger i att klarlägga sina åsikter och 
synpunkter på ett klart och konsist sätt samt ha substans och belägg i sina utlåtanden som de 
framför i media. Genom sin framställan av expertis och expertkunskaper samt att de separeras 
från den ”vanliga människan” skapas en föreställning om att expertens uttalanden är mer legitima 
och sanningsenliga än andra.  Pollack hänvisar till Thompsson när hon hävdar att det moderna 
samhället domineras av experternas herravälde, det vill säga att olika typer av specialister har 
avlöst tidigare auktoriteter. Det är experterna som får presentera olika diskursiva synsätt i vårt 
samhälle, diskurser med olika sanningsanspråk.62 Expertisen kan i artikeln ”Mijailovic döms till 
psykvård” utgörs dels av psykiatrisk expertis och dels av juridisk expertis. Deras roller och 
legitimitet varierar dock beroende av vilken aktör som talar om dem. 

Kampen mellan försvaret och åklagaresidan. 
Svenska Dagbladet framställer i sina artiklar rättegångsprocessen som en kamp mellan främst två 
sidor, åklagarsidan samt försvarssidan. Denna kamp kan förstås som ett spel, en tävling där de 
olika parterna ställs inför mottgångar och medgångar samt där gäller att samla så många poäng 
som möjligt. Svenska Dagbladet använder sig av en rad olika krigs- och spelmetaforer såsom 
kamp, angrepp, nederlag och offensiv Exempelvis skriver Svenska dagbladet att ”Beskedet är en 

                                                 
61 Pollack, Ester, ”Medierade brott”, ur: Sociala problem och socialpolitik i massmedier, (Lund, 2004), s. 70 
62 Pollack Ester, En studie i medier och brott, (Stockholm, 2001), s.92 
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motgång för försvaret”. 63 Denna motgång för försvaret bestod i att Mijaliovic bedömdes att inte 
vara psykiskt sjuk i tingsrätten och därmed dömdes till påföljden livstids fängelse. Detta blev 
därmed en motgång för försvaret i kampen om att erhålla tolkningsföreträdet för hur Mijailovics 
psykiska tillstånd bör bedömas.  

I artikeln ”Mijailovic döms till psykvård” framkommer det att kampen mellan de olika 
aktörerna går vidare. Peter Althin säger: ”när det gäller påföljden är jag helt enig med hovrätten, 
det var ju detta som jag kämpade för både i tingsrätten och i hovrätten.”64 Han menar även att det 
inte kan ligga i åklagare Agneta Blidbergs intresse ”att slåss mot experterna för en annan 
påföljd.”65 Att använda sig av ord som kämpa och slåss leder tankarna till att rättegången är ett 
krig, en kamp mellan två olika parter. Genom att använda sig av dessa metaforer skapas en 
föreställning om att rättegången faktiskt är en tävling, en strid som går att vinna eller förlora. Den 
rättsliga processen där målet vandrat från Tingsrätt till Hovrätt och till slut till Högsta domstolen 
leder tankarna till olika ronder, ronder som skall vinnas. När en rond förloras kan de fortsätta 
matchen genom att överklaga. Den slutgiltiga ronden utgörs dock av rättegången i Högsta 
domstolen, den part som vinner där har även vunnit hela spelet.  

Högsta domstolen erhåller därmed en maktfylld position i myten om rättssamhället. Det är 
inte möjligt att överklaga dess beslut och deras dom har även en prejudicerande effekt. Högsta 
domstolen har även möjlighet och legitimitet att ”tacka nej” till mål de inte anser behöver prövas 
i HD. Svenska dagbladet framställer även de rättsliga instanserna som levande väsen, Högsta 
domstolen är en aktör, har en röst och en vilja. Denna vilja är dock något som andra aktörer kan 
påverka, exempelvis huruvida Högsta domstolen skall ”tacka” ja eller nej till att pröva ett mål. 
Som exempel skriver Svenska Dagbladet: 

 Man ska också komma ihåg att detta var första gången RÅ66 begärde prövningstillstånd sedan 
lagen ändrades i somras. Det hade sett konstigt ut om HD sagt nej i ett sådant viktigt mål 67

De olika rättsliga instanserna har även ett förhållande till varandra där en tydlig hierarki existerar. 
Högsta domstolen kan exempelvis, genom att döma i opposition till Svea Hovrätts dom, ge dem 
en tillrättavisning då Högsta domstolens domslut skall betraktas som det slutgiltiga och korrekta.    

Berättelsen 
Svenska Dagbladet framhåller i sina artiklar att huvudfrågan under rättegångarna är varför 
Mijailovic valde att anfalla och döda Anna Lindh. Genom att få svar på frågan ”varför” är det 
även möjligt att fastställa huruvida han hade uppsåt eller inte med sin attack. Den person som 
förutsätts kunna ge ett svar är gärningsmannen själv, det vill säga Mijailovic. Svenska Dagbladet 
ger därmed ett stort utrymme i artiklarna åt till att försöka klarlägga hur händelseförloppet gick 

                                                 
63 Artikel. 4 
64 Artikel. 7 
65 Artikel. 7 
66 Riksåklagaren 
67 Artikel. 9  



 21

till genom att återge vad Mijailovic själv har berättat. I boken Media och kultur diskuterar 
författarna kring berättelsen som kommunikationsform. Trots att de främst behandlar fiktiva 
berättelser är deras resonemang intressanta att koppla till hur Svenska Dagbladet väljer att återge 
och behandla Mijailovics utsagor. Författarna menar att ”berättelsen” är speciell på så vis att den 
är förankrad i ett berättarjag.68 Detta berättarjag kan dock betraktas som mer eller mindre 
tillförlitligt. Brist på pålitlighet kan exempelvis utgöras av att det som berättaren har återgett 
öppnar upp för andra, alternativa tolkningar. Om någon annan, en implicit berättare, till och med 
bestrider och dementerar det som berättaren påstår kan det leda till ironi, det vill säga att läsaren 
tar inte berättarens skildring på allvar.69

Mijailovic får sällan tillfälle att berätta sin berättelse under rättegångarna, det är andra 
aktörer som återger exempelvis vad Mijailovic har sagt i polisförhör. När Mijailovics berättelse 
återges av Svenska Dagbladet är det ständigt i kontrast till motargument, berättelsens detaljer 
kritiseras på alla punkter. Sättet Svenska Dagbladet lyfter fram Mijailovics berättelse kan liknas 
vid en förbrytarintervju. Förbrytarintervjun är vanlig i media och den intervjuade kan i regel vara 
vem som helst som uppmärksammats för att ha betett sig klandervärt och/eller brutit mot 
samhällets normer. Denna typ av intervju är starkt orienterad mot uppklarande och journalisten 
anammar en mycket ifrågasättande strategi. Huvudfrågan är ”berätta för oss vad du försöker 
dölja?”.70  Berättelsen blir sålunda en intervju där Mijailovic inte är personligen närvarande utan 
där svaren på intervjufrågorna hämtas från vad andra aktörer återger från hans redogörelse. På så 
vis skriver Svenska Dagbladet in sig själva i händelseförloppet, de får en aktiv roll i återgivandet 
av vad som skedde på NK den 11 september 2003. Svenska Dagbladet som dagstidning är 
således inte en rapportör utan en aktör, då de innehar privilegiet att välja vilka delar ur Mijailovics 
berättelse de skall återge samt möjlighet att värdera hans redogörelse.  
   I artikeln ”Glapp i Mijailovics berättelse” anger Svenska Dagbladet genom sin rubrik att 
det existerar ett eller flera glapp i Mijailovics redogörelse. Men vad menar Svenska Dagbladet 
med glapp? Glapp är synonymt med otät, lös eller kanske vid. Något stämmer således inte i hans 
berättelse, berättelsen är ofullkomlig, den ger inte den information Svenska Dagbladet vill få. 

Den mordmisstänkte Mijailo Mijailovic kommer ihåg många detaljer om vad som hände då han 
attackerade Anna Lindh. Men när han drar sin kniv inne på NK är det röster som styr. Glappet i 
hans berättelse inför tingsrätten kommer att ifrågasättas av åklagarna.71

Svenska Dagbladet menar att det är paradoxalt att han dels minns så många detaljer innan och 
efter dådet, dels sen hävdar att det var svart under själva gärningen och att det var röster inne i 
hans huvud som manade till attack. Det är denna paradox som Svenska Dagbladet benämner 
som glapp.  

I artikelns redogörelse för händelseförloppet är det dock inte Mijailovic själv utan 
Svenska Dagbladet som återger hans berättelse, detta tillsammans med egna eller möjligtvis 
                                                 
68 Drotner, Kirsten, Jensen Bruhn, Klaus, Poulsen, Ib, Schröder, Kim, Medier och kultur, (Lund, 1996), s.241 
69 Ibid, s.261 
70 Drotner, Kirsten, Jensen Bruhn, Klaus, Poulsen, Ib, Schröder, Kim, Medier och kultur, (Lund, 1996), s 111 
71 Artikel. 2 
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åklagarsidans kritiska reflektioner. Det är först efter Svenska Dagbladets resonemang som 
Mijailovic citeras. 

Så småningom bestämmer han sig för att gå ut ur NK. Från plan två tar han rulltrappan ned till 
plan ett. Men trots att han varit på NK tidigare flera gånger och är en van besökare också av andra 
varuhus, till exempel Pub, och borde veta hur han ska ta sig ut säger han: –Jag kom fel. Jag 
svänger höger från rulltrappan. Då ser jag Anna Lindh inne på Filippa K. Jag ser henne för 
första gången. Och jag kunde inte stå emot rösterna.72

Med detta avser Svenska Dagbladet att påvisa att Mijailovics påståenden inte stämmer. Han hade 
besökt NK ett flertal gånger innan händelsen och borde därmed ha vetat hur han skulle gå inne 
på varuhuset. Det är således inte trovärdigt att han gick vilse och av en slump fick se Anna Lindh 
inne på Fillipa K.  

Styckena därefter redogör för hur åklagarna tänker ifrågasätta Mijailovics berättelse.   

Efter den brutala knivattacken rusar Mijailovic till rulltrappan som leder ned till bottenplanet och i 
trappan kastar han kniven. – Jag fick panik. Åklagarnas strategi är att tydliggöra att Mijailovic 
friserar sin berättelse och inte talar sanning. Hur kan han först gå vilse, sedan attackera och därpå 
snabbt fly den snabbaste vägen ut ur NK? […]De hävdar att brottet är mord. Mijailovic, anser 
de, försöker blanda bort korten. Han fattar en rad beslut som åklagarna anser visar att han är 
medeveten om vad han gör. Han kastar kepsen inne i Saléngallerian och strax därpå försöker han bli 
klippt på en frisérsalong. Han åker hem, packar kläder i en väska och åker till Hovsjö utanför 
Södertälje och gör sig med de han haft på sig på NK.73

Om han nu verkligen hörde röster och efter dådet fick panik, hur kunde han agera rationellt 
genom att bland annat fly den snabbaste vägen, göra sig av med vapnet och försöka förändra sitt 
utseende? Dessa handlingar påvisar, enligt åklagarna, att han är medveten om att han har 
attackerat och möjligtvis dödat Anna Lindh. Svenska Dagbladet framhäver att Mijailovic nu i sin 
berättelse försöker blanda bort korten likt en falskspelare samt friserar sin berättelse så att den skall passa 
hans syften. Bilden av Mijailovic som hänsynslös, manipulativ, beräknande samt rationell växer 
fram.  

Skuggberättelsen 
I artikeln ”Mijailovic dömd till livstidsstraff” framkommer tanken att det gömmer sig ett dolt 
motiv bakom attacken på Anna Lindh, en hypotes som betraktas som självklar då Mijailovics 
egna redogörelse inte anses som sanningsenlig. Då Svenska Dagbladet betecknar Mijailovics 
uppgifter som icke trovärdiga diskvalificeras hans berättelse. Då Mijailovics berättelse avslås och 
blir betecknad som oriktig efterlysts ett riktigt och trovärdigt svar på frågan varför. 

Varför dödade Mijailo Mijailovic Sveriges utrikesminister Anna Lindh? Den frågan kastar sin 
skugga över förhandlingarna i Svea hovrätt och Mijailovic är den siste att försöka svara.74

Varför dödade Mijailovic Anna Lindh och varför vill han inte berätta hur det egentligen är? I 
Svea Hovrätt skapar Mijailovic förvirring genom att vara tyst. Hans tystnad kan dock tolkas som 
att han inte har något mer att förtälja, att hans berättelse är den enda berättelse han kan återge. 
                                                 
72 Artikel. 2 
73 Artikel. 2 
74 Artikel. 6 
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Hans tystnad accepteras dock inte då hans berättelse är underkänd och det därmed antas existera 
ett annat motiv. Mijailovic håller inne på det riktiga svaret och undanhåller sanningen om det 
verkliga skälet. Denna förvirring och de frågetecken som finns leder till att det kastas en mörk 
skugga över förhandlingarna. Att använda sig av ordvalet kasta sin skugga blir här en 
begreppsmetafor, en metafor som för tankarna till dunkel, oupplösthet, frustationer och vanmakt. 
Varför svarar han inte? 

Genom att Svenska Dagbladet underkänner Mijailovics berättelse påvisar de, underförstått, 
att det finns en annan berättelse som kan godkännas och anses vara riktig och sanningsenlig, det 
vill säga ett facit. Mijailovic vill dock inte dela med sig av sanningen utan väljer att hålla den 
hemlig. Svenska Dagbladet väljer dock att resonera kring samt presentera möjliga ”dolda motiv”. 
De skapar således skuggberättelser genom att spekulera kring motivet, berättelser som, av 
Svenska Dagbladet, kan godtas och ses som trovärdiga. Svenska Dagbladet skriver bland annat; 
”frågor om Anna Lindhs utrikespolitiska agerande i samband med Kosovokriget 1999 har han inte 
velat besvara.”75  Genom denna mening framhåller de att det möjligtvis kan existera ett politiskt 
motiv bakom attacken, en förklaring Svenska Dagbladet kan godkänna.  
  

Berättelsen i kontrast till andras berättelser 
I artikeln ”psykexperter möts i rätten” kontrasteras Mijailovics berättelse mot Eva Franchells, 
Franchell var Anna Lindhs väninna som var närvarande vid attacken. Sättet Svenska Dagbladet 
framför dessa berättelser skiljer sig avsevärt åt. Eva Franchells beskrivning får stort utrymme i 
artikeln och återges utan artikelförfattarens kommentarer och bedömningar, medan Mijailovics 
berättelse återges sönderdelad, där varje del granskas och värderas.  

Franchells redogörelse ifrågasätts inte och Svenska Dagbladet ställer sig inte kritiska till 
huruvida det hon förtäljer är relevant eller sanningsenligt. Hon var där, hon är ett vittne och 
därmed går det inte att ifrågasätta hennes berättelse. Hon var även väninna till offret och står på 
så vis på den svages sida. Hennes berättelse är känslosam och den återges med mycket starka 
adjektiv och adverb för att beskriva händelsen som oerhörd, ohygglig och fruktansvärd.  
Försvarsadvokat Althin är den aktör som får agera språkrör för kritiken mot berättelsen. Han 
framställs då, av Svenska Dagbladet, som känslolös och vass, allierade med gärningsmannen. 
Svenska Dagbladet citerar Eva Franchell:”- Jag blir stressad av frågorna och vill bara komma ihåg så 
sant som möjligt, förklarade hon.”76

Svenska Dagbladet framhåller att Eva Franchell i egenskap av vittne inte har motiv att ljuga, 
därför är det svårt att motsäga sig hennes berättelse, Mijailovic, i egenskap av gärningsman, har 
däremot motiv att dölja sanningen. Denna skillnad i hur Svenska Dagbladet väljer att återge de 
olika berättelserna kan förklaras med att Eva Franchells redogörelse mer kan likna en 
”stämningsinriktad” intervju. Denna typ av intervju är till skillnad från förbrytarintervjun inte 
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ifrågasättande utan är inriktad på upplevelsen. Intresse läggs främst på känslan och brukar 
användas av journalister då de intervjuar ögonvittnen till en händelse. Vad som är intressant att få 
svar på är inte ”varför” utan fokus läggs på frågan; ”berätta för oss hur du upplevde det”, en 
upplevelse journalisten inte ifrågasätter.77

 Subjektet Mijailovic, att fastställa ett subjekt.  
Svenska Dagbladet påvisar att Mijailovic som subjekt beskrivs olika av försvarssidan och 
åklagarsidan, något som tydligt framkommer i artikeln ”Mijailovic skyldig enligt domstol”. 
Försvarsadvokat Peter Althin menar att Mijailovic har en rubbad verklighetsuppfattning. Han 
hade inte kontroll över sitt medicinintag, vilket har påverkade hans psyke. Mijailovic är därmed, 
enligt Althin, inget rationellt subjekt, då han inte var medveten om gärningens konsekvenser. Det 
fanns således inget samband mellan handlingen och vad Mijailovic själv önskade.78 Han kan 
därmed inte anses vara ansvarig för gärningen, då han inte hade som uppsåt att ta livet av Anna 
Lindh utan handlade på impuls. 

Mijailovic har, enligt Althin, inte haft någon avsikt att döda Anna Lindh utan handlade på impuls. 
– Mijailovics verklighetsuppfattning var så påverkad av den blandning av mediciner han tagit att han 
inte hade någon insikt om följden av sitt handlande79

I Althins subjektspositionering av Mijailovic är en mästersignifikant irrationell, där begrepp som 
impuls, verklighetsfrämjande, missbrukande, orolig, panikslagen, paranoid, omedveten kopplas 
samman och konstruerar en bild av Mijailovic som ett ej fulländat och enhetligt subjekt. Hylland 
Eriksen hänvisar till David Hume som menar att utan minne är inte en individ ett subjekt. Utan 
minnet är vi obenägna att förstå vilka orsaker och verkan som har gjort oss till dem vi är, vi blir 
således identitetslösa. Mijailovic minns inget av händelsen och därmed upphör han att existera 
som subjekt.80     

Blidberg kopplar å andra sidan i sin framställan av Mijailovic samman ord och 
egenskaper såsom, målmedveten, planerande, vett och vilja, aggressiv, kraftfull, våldsam och 
rationell.  

det vill säga att han begått gärningen med vett och vilja, sade Blidberg. När det gäller uppsåtet har 
åklagarna mer på fötter. Framför allt styrker antalet knivhugg – mellan fem och nio stycken 
uppsåtet. Blidberg betonade också aggressiviteten i angreppet mot Lindh.– Det var både våldsamt, 
kraftfullt och aggressivt, sade Blidberg och hänvisade till vittnesmålen från Lindhs väninna och 
rättsläkaren. Efteråt har Mijailovic betett sig rationellt81

Blidbergs konstruktion av Mijailovic som subjekt blir motsatsen till Althins,  då hon framställer 
Mijailovic som en person som är mycket väl medveten om sina handlingar och dess 
konsekvenser. Mästersignifikanten kan här ses som rationell, där begrepp som planerande, 
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beräknande, vett och vilja, uppsåt och avsikt knyts samman. En annan mästersignifikant är 
”aggressivitet”, där begrepp såsom våldsam, kraftig, styrka, kraftfull kopplas samman. Dessa två 
associationskedjor skapar bilden av ett livsfarligt monster, ett rovdjur. Någon som är aggressiv 
och farlig, men som samtidigt inte handlar på impuls utan planerar sitt dåd, det vill säga en 
aggressiv och våldsam logiker.  

Den bild av Mijailovic som Svenska Dagbladet för fram genom Blidberg kan kopplas till 
teorin om rationalitet och rationella val. Teorin om rationalitet utgår ifrån att människan är en 
rationell aktör, det vill säga en förnuftig varelse. När en individ säger att något är sant är det i tron 
om att det faktiskt förhåller sig så. Teorin framhåller även att den rationelle aktören försöker 
tänka konsistent, det vill säga den förnuftige individen försöker undvika självmotsägelser. Detta 
bland annat genom att se till att det råder ett visst samband mellan de ting individen ser som sant. 
Den rationelle aktören kan dock ljuga, men lögnen bygger då på en egen vetskap om att det 
individen säger är osanning, det vill säga individen är medveten om att han eller hon ljuger. 
Teorin kopplar även den rationelle aktörens sätt att tänka till dess sätt att handla, den förnuftige 
människan utför sina handlingar i tron om att de skall få de verkningar han eller hon avser. Får de 
motsatt effekt förändrar den rationelle individen sitt handlingssätt och beteende.82 Teorin om 
rationella val framhåller att människan är ett nyttomaximerande väsen, det vill säga när en individ 
handlar så är det för att uppnå största möjliga förväntade nytta. Vad som skall betecknas som 
nytta eller värde är individuellt, då det är upp till var och en att definiera vad som är nyttigt.83 
Individen ställs, för det mesta, inför ett flertal olika handlingsalternativ, rationella val innebär då, 
oberoende vilka målen är, att välja det bästa möjliga alternativet.84 Det vill säga individen bör och 
kommer att välja det alternativ som ger största möjliga nyttovärde. I och med att Mijailovic 
beskrivs som en rationellt tänkande individ inbegrips även att han väljer sina handlingar utifrån 
ett eget förnuft. Förnuftet kan ses som tjänare för våra önskningar och preferenser, där förnuftets 
roll är att välja det alternativ som troligtvis kommer att uppnå bäst resultat. Svenska Dagbladet 
menar således att när Mijailovic valde att attackera Anna Lindh var det ett förnuftigt val för att 
uppnå det han önskade, det vill säga att ta livet av henne.85 Blidbergs framställning av Mijailovic 
är därmed att han har gjort ett eget rationellt val och hade således uppsåt. Han bör därför fällas 
för mord och dömas till livstids fängelse.  

I artikeln ”Mijailovic döms till livstidsstraff” blir det tydligt att tingsrätten valt att acceptera 
åklagarens framställan före försvarssidans. Mijailovic är en kallblodig mördare och det är inte 
trovärdigt att han handlade på impuls. Svenska Dagbladet skriver: ”Mordet var ingen 
impulshandling. Det präglades av besinningslös och hänsynslös råhet.” 86Mijailovic handlade kallsinnigt 
och rationellt efter dådet, något som en enligt rätten motsäger att han skulle styras av röster.” Det 
är märkligt, anser tingsrätten, att Mijailovic under attacken mot Lindh styrdes av en inre röst, 
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samtidigt som han direkt efter gärningen handlade rationellt och kallsinnigt”87 Mijaolivic har haft tid 
och möjlighet att planera, han är även i stånd till detta. Hans syfte var att ta livet av Anna Lindh. 
”Alltså: Mijailovic har inte styrts av en inre röst. Han har överfallit Anna Lindh på ett medvetet och 
överraskande sätt. Våldet har varit kraftigt. Syftet har varit att döda.”88 Ord som besinningslöshet, 
råhet, hänsynslöshet, rationell, kallsinnig, våldsam, medveten, målinriktad och överraskande 
bidrar återigen till föreställningen om Mijailovic som ett beräknande, kallsinnigt monster väl 
medveten om vad han gjorde och som handlade utifrån ett syfte.  

Då Mijailovic väljer att hålla tyst och inte vittna i hovrätten kopplas han samman med 
begrepp såsom personlighetsstörning, ej samarbetsvillig, vägran, passivitet samt tystnad. Han 
framställs därmed som ett ej aktivt subjekt.  Svenska Dagbladet framställer även en 
subjektspositionering av Mijailovic där hans oberäknelighet och opålitlighet framkommer tydligt.  

Mijailovic höll tyst i hovrätten för att han "inte mådde bra." Kommer han att tala i Högsta 
domstolen? - Jag vet inte hur han mår den dag detta kommer upp i HD. Självklart bör någon 
som överklagat sin dom lämna sin berättelse. Men det beror på hur han mår, säger Peter 
Althin89

Genom att sätta Mijailovics egna påståenden inom citattecken påvisar Svenska dagbladet vilka 
resonemang de anser inte är sanningsenliga.  Mijailovic höll tyst för att han ”inte mådde bra”, en 
förklaring Svenska dagbladet inte godtar. Försvarsadvokat Althin menar att självklart ska  
Mijailovic berätta sin historia i HD, men det beror på hur han mår. Ordet beror associeras med 
osäkerhet, instabilitet och känslostyrning. Vi får se hur det går, allt beror på dagsformen. Detta 
bidrar till en bild av Mijailovic där begrepp som opålitlighet, oberäknelig, instabil och känslostyrd 
kopplas samman. Denna av Svenska Dagbladet konstruerade bild av Mijailovic kan liknas vid 
Michael Gottfriedssons teoretiska resonemang om vad som karaktäriserar den kriminelle 
individen. Lindgren påvisar i sin bok Om brott och straff att Gottfriedsson definierar kriminella 
individer som människor med låg grad av självkontroll. Gottfriedsson menar att egenskapen låg 
självkontroll innebär att innehavaren är impulsiv, fysisk, risktagande, kortsiktig och ickeverbal. 
Den kriminella handlingen är därmed en gärning som utförs för att tillfredställa det egna intresset, 
där ingen hänsyn tas till omgivningen. Den kriminelle kan inte heller överväga vilka konsekvenser 
en handling medför, brottslingen är dock, enligt Gottfriedsson, fortfarande en rationellt tänkande 
individ och skall därmed ses som ansvarig för handlingen.90   

Subjektet Mijailovic i kontrast till andra subjekt 
Föreställningen kring Mijailovic som subjekt skapas även i relation till andra 
subjektspositioneringar. Hylland Eriksen framhåller att identifikation är något som pågår 
relationellt och situationellt, det vill säga i kontrast till den Andre samt i förhållande till 
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situationen.91  Svenska Dagbladet framställer Mijailovic i motsats till dels Eva Franchell, dels 
Anna Lindh. Denna framställan bidrar till bilden av Mijailovic som aggressiv och intensiv. Eva 
Franchell beskrivs som Anna Lindhs väninna, inte arbetskollega. Franchell framställs som 
skräckslagen, men samtidigt som modig, ”…jag blev ohyggligt rädd. Jag skrek till honom: Vad fan 
gör du?” 92. Trots att hon blev ohyggligt rädd vågade hon skrika åt gärningsmannen, vilket visar 
hennes lojalitet mot sin väninna Lindh. Det påvisar även hennes mänsklighet, i kontrast med 
Mijailovic som framställs som ett rovdjur, visar Franchell mänskliga känslor som rädsla och 
upprördhet. Anna Lindh framstår i förhållande till Mijailovic som sårbar och hjälplös.  

Mijailovic kommer ihåg att Anna Lindh, som var på väg ut ur Filippa K, tumlade in i butiken 
och föll omkull. Men inte att hon värjde sig. Trots att han med stor kraft högg henne rakt genom 
hennes uppsträckta arm. 93

Lindh försökte försvara sig, men Mijailovic var övermäktig henne i styrka. Anna Lind som 
subjekt framställs därmed i kontrast till Mijailovic som skyddslös, medan Mijailovic framstår som 
stor, kraftfull och aggressiv.  

Bilden av subjektets påverkan av påföljd 
Vilken bild som Svenska Dagbladet skapar och framställer av Mijailovic är beroende av vilken 
aktörs resonemang och åsikter, kring exempelvis psykisk sjukdom, de hänvisar till. De aktörer 
som talar för att Mijailovic bör dömas till Rättspsykiatrisk vård sätter Mijailovic i en 
subjektsposition som överensstämmer med de associationskedjor där han framställs som ett 
passivt och irrationellt subjekt, en individ ej medveten om sina handlingar. De aktörer som å 
andra sidan anser att han inte är allvarligt psykiskt sjuk och därmed åberopar livstidsstraff 
hänvisar till de kedjor där han framställs som ett aktivt och förnuftigt tänkande subjekt. 
Associationskedjorna får därmed en konsekvens, den kedja som kommer att utgöra den 
subjektsposition som erhåller hegemoni i sammanhanget kommer att leda till vilken dom samt 
påföljd han får. 

Svenska Dagbladet framhåller att i Högsta domstolen, HD, bedömdes Mijailovic inte lida 
av en allvarlig psykisk sjukdom, däremot menar HD att han lider av en personlighetsstörning. 
HD kopplade hans beteende till ett nytt begrepp ”likgiltighetsuppsåt”, det vill säga han var 
medveten om sina handlingar och därmed har han ett ansvar, oberoende om han styrdes av 
röster eller inte. Svenska Dagbladet skriver: ”Mijailo Mijailovic visste vad han gjorde när han 
knivhögg Anna Lindh till döds, oavsett om han ”hörde röster” som styrde hans handlande eller 
inte.”94Mijailovic anses alltså ha varit medveten och reflekterande när han begick brottet, detta 
oavsett om han blev styrd av något annat. Genom att sätta ”hörde röster” inom citationstecken 
påvisar Svenska Dagbladet att de inte köper det resonemanget, det är en förklaring som för 
längesedan diskvalificerats.  
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Svenska Dagbladet framhåller att HD anser att Mijailovic är medveten, men likgiltig inför 
effekten av sitt handlande. Mijailovic är således kapabel att kalkylera med risker och han har ett 
risktänkande.95 Han väljer dock att bortse från riskerna för att kunna uppnå sitt syfte, det vill säga 
att ta livet av Anna Lindh  

Orsak kontra motiv, samhällets roll 
Svenska Dagbladet framhåller att försvarssidan och åklagarsidan skiljer sig åt när de resonerar 
kring varför Mijailovic attackerade och dödade Anna Lindh. Försvarssidan vidhåller att det finns 
orsaker, medan åklagaren menar att Mijailovic hade ett motiv. En gemensam nämnare för de 
båda teserna om varför är att de ger samhället och vår psykvård en framträdande roll.  I artikeln 
”Mijailovic skyldig enligt domstol” presenteras dels försvarssidans teori om orsaken till attacken, 
dels åklagarsidans teori om ett möjligt motiv. 

Advokat Althin vidgade perspektivet och hävdade att samhället var medskyldigt till det som hände på 
NK den 10 september. – Hur ser våra framtidsutsikter ut som medborgare när det inte finns någon 
fungerande psykvård? Vi kommer nog att få fälla fler tårar, sade Althin. Han påminde om andra 
liknande våldsutbrott i Åkeshov, Gamla stan och Arvika. – Även Mijailovic är ett offer och det 
kan vara på sin plats med några tårar även för honom, sade Althin.96

Svenska Dagbladet menar att enligt Althin är Mijaolivic ett offer för vårt samhälles misslyckade 
psykvård. Han har sökt vård men inte fått hjälp. Konsekvensen blev att han blandade sina 
tabletter, blev paranoid och inte kunde hantera rösterna i sitt huvud. Samhället och den 
misslyckade psykvården är alltså medansvariga till Anna Lindhs död. Genom att lyfta fram ”den 
misslyckade psykvården” hänvisar Althin till den debatt som tidigare pågått i media kring 
välfärdsstatens misslyckande när det gäller att ta hand om psykiskt sjuka individer. Bland annat 
Pollack hävdar att psykvården samt rättpsykiatrin har varit under journalistisk och därigenom 
samhällig debatt under många år. En debatt som återkommande har skildrat rättpsykiatrins brister 
samt vilket socialt hot dessa brister medför. 97Althin kan därmed sägas delta och bidra till i den 
mediapanik som skapats kring detta fenomen. 

Althin poängterar att det måste göras något, annars kommer liknande saker att inträffa i 
framtiden. Uttalandet att vi kommer att få fälla fler tårar medför en skrämseleffekt. Att hänvisa till 
andra liknande våldsbrott bidrar till denna effekt. Beck talar om att alla upplevda risker innehåller 
en framtidsfaktor och att medvetenheten om de kommande hoten påverkar de nutida 
handlingarna. Det vill säga vi handlar för att kunna hantera framtidens problem. Genom att en 
aktör definiera det framtida hotet kan denne på så vis påverka den nutida åtgärden.98  
Althins resonemang innebär således att Mijailovics attack på Anna Lindh blir allas problem, vi är 
alla medskyldiga. Mijailovic är ett offer, ett symptom på ett sjukt samhälle. Althin använder sig av 
ordet vi, det är vi medborgare som tillsammans som måste ta vårt ansvar och få vårt samhälle att 

                                                 
95 Lindgren, Sven Åke, Om brott och straff, (Lund, 1998), s.62 
96 Artikel. 3 
97 Pollack Ester, En studie i medier och brott, (Stockholm, 2001), s. 23 
98 Beck, Ulrich, Risksamhället, på väg mot en annan modernitet, (Göteborg, 1998), s.47f 



 29

fungera. Att använda sig av och hänvisa till vi och vårt skapas en inkluderande effekt, en känsla av 
tillhörighet och delaktighet. Även om åsikten eller resonemanget är Althins eget presenteras det 
som att det är vårt gemensamma sätt att se på verkligheten.99  
Försvarsadvokat Peter Althin som förespråkare för att Mijailovic är ett symptom på ett samhälle 
med en misslyckad psykvård menar att påföljden bör bli rättpsykiatrisk vård. Mijailovic bör få den 
hjälp han tidigare har blivit nekad. Detta resonemang är dock något som Svenska Dagbladet, 
genom att referera till andra aktörer, tar avstånd från. 

Svenska Dagbladet framhåller att även överåklagare Agneta Blidberg anser att samhället och 
sjukvården är delaktiga i händelsen. De är dock inte skyldiga utan Mijailovic som rationellt 
subjekt är själv ansvarig för sitt handlande. Mijailovic var arg och upprörd över det system som 
svikit honom. Denna ilska var något han var medveten om. ”Anledningen till angreppet var, 
anser Blidberg, Mijailovics egen ilska framför allt mot sjukvården. 
– Anna Lindh var en framgångsrik representant för det samhälle som missvårdat honom”.100 
Svenska Dagbladet menar således att Anna Lindh som framgångsrik representant fick ta emot 
denna ilska och blev på så vis offer för Mijailovics aggressivitet. Detta resonemang kan kopplas 
till Mertons frustationsteori eller strainteori om hur motiv till brott skapas. Denna teori innebär 
att en individ kan uppleva frustation då han eller hon upptäcker att det av olika skäl är omöjligt 
uppnå vissa samhälliga mål med etablerade medel. Denna frustation kan hanteras på olika sätt, 
där ett kan vara att genom kriminella handlingar försöka uppnå målen. Ett annat kan vara att 
revoltera mot det samhälle och den sociala struktur som upplevs som förtryckande och 
diskriminerande.101 Svenska Dagbladet menar därmed att även om samhället missvårdat honom 
är han inget offer, han planerade detta och är därför ansvarig. Det är inte Mijailovic utan enbart 
Anna Lindh som är offret. Mijailovic hade således motiv och planerade att ta död på 
representanten för det han avskydde, det var alltså inte vara en attack baserad på impuls. 

Olika aktörers syn på risk och förtjänst 
 
Tidigt i artikelserien kring Mijailovics rättegång blir läsaren varse om vilka risker samt förtjänster 
det existerar kring olika påföljder. Olika aktörer med olika diskursiva synsätt har skilda sätt att 
använda sig av begreppet risk och olika sätt att definiera fara och osäkerhet. Beck påpekar att 
olika experter i det moderna samhället slåss om att erhålla legitimitet för just sin riskdefinition. 
En strategi för att erhålla tolkningsföreträde är att framhålla att de talar för det allmännas bästa 
och genom media debattera kring vilket framtida hot som bör ses som övervägande. Han 
framhåller även att den dialektik som förekommer mellan olika experters sätt att definiera risk 
kan skapa och ge näring åt allmänhetens oro. Den riskdefinition som därmed framställs som mest 
motiverad är den som erhåller hegemoni.102 Det är därmed Svenska Dagbladet, i egenskap av att 
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det är de som väljer hur de skall framställa riskargumenten, som styr vilken definition som skall 
betraktas som mest trovärdig. I artikeln ”Mijailovic vill slippa mordåtal” skriver Svenska 
Dagbladet; 

Kommer den rättspsykiatriska undersökningen fram till att Mijailovic var allvarligt psykiskt sjuk 
när han begick gärningen överlämnas han till rättspsykiatrisk vård, sannolikt med särskild 
utskrivningsprövning. Teoretiskt kan en person bli utskriven redan efter sex månader103

Om Mijailovic bedöms som psykiskt sjuk kommer han att överlämnas till rättspsykiatrin. Att 
använda sig av begreppet överlämna leder tankarna till att fängelset som institution är helt frånskilt 
den rättpsykiatriska, det vill säga att de är två helt olika typer av institutioner. Att överlämnas 
bidrar även till associationen av att Mijailovic slipper undan, att han undanflyr det straff han 
egentligen bör få. Om han döms till rättpsykiatrisk vård kan det även innebära att han döms till 
ett kortare och mildare straff än om han döms till livstids fängelse. Svenska Dagbladet skissar 
således upp en riskbild där Mijailovic kan, efter en orimligt kort tid, komma ut i samhället. 
Men för att mildra och påvisa att risken är minimerad lyfter man in först Svenska dagbladets 
bedömning, sedan Marie Louise Ollens, rättsakskunnig vid justitiedepartementet, röst: 

(…) men det är inte troligt vid allvarliga brott – då kan till exempel risken för återfall bedömas som 
större. 
– Det är snarare en fördom än en realitet att en person skrivs ut så tidigt, särskilt efter att den 
särskilda utskrivningsprövningen infördes104

Det existerar dock en vaghet i stycket. Det är inte troligt att den dömde släpps ut för tidigt 
eftersom risken för återfall kan bedömas som större. Det finns således ändå en tänkbar och möjlig 
risk, de kan faktiskt bli utsläppta för tidigt. Pollack menar att mediadebatten kring rättpsykiatrisk 
vård huvudsakligen har gett uttryck för två riskdefinitioner. Det ena är att brottslingen döms till 
en allt för mild påföljd i förhållande till sitt brott. Det andra har handlat om att den till vård 
dömde tenderar att släppas ut för tidigt eller kan felbedömas huruvida han eller hon är frisk eller 
inte.105  

Svenska Dagbladet ger, i artikeln ”Experter oeniga om domen”, ett stort utrymme åt 
Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet. Han understryker de risker 
som existerar med att döma någon till rättpsykiatrisk vård.  Han lägger stort fokus på 
tidsaspekten. 

– Det kanske dröjer fem år. Men det är ändå en väldigt stor skillnad att ha viss frihet efter 5 år än att 
ha det efter 20 år som ett livstidsstraff hade gett.106

Det är skillnad på viss frihet efter fem år om man jämför med de tjugo år som ett livstidsstraff ger. 
Det framställs därmed som mer rimligt att Mijailovic döms till livstid, eftersom han då blir 
bortskuren från samhället under så lång tid som är möjligt. Diesen representerar därmed den röst 
som menar att straffet ligger i berövandet av den fysiska friheten. Han, i likhet med Durkheim, 
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betonar att straffet är till för allmänheten, inte för brottslingen ifråga. Straffet skall inte betraktas 
som ett botmedel för brottslingen och Mijailovics psykiska hälsa är på så vis oviktig i 
sammanhanget. Mijailovic är gärningsmannen, han skall därmed sona sitt brott. Straffet är således 
enbart till för att avlägsna kriminella element från allmänheten107

Andra aktörer framhåller och definierar andra tänkbara risker och hot som påvisar en annan 
syn på rättspsykiatrisk vård som påföljd. Genom att Svenska Dagbladet hänvisar till dessa 
resonemang målar de upp en annan risk- eller hotbild där bland annat straffrättsprofessor 
Madeleine Leijonhufvud menar att det medför en stor samhällsfara om brottslingar som lider av 
en psykisk sjukdom inte döms till rättpsykiatrisk vård. Leijonhufvud menar att ”annars sitter de i 
fängelser och släpps sedan ut och är minst lika farliga som tidigare.”108 Om du är psykisk sjuk kan du 
inte rehabiliteras eller behandlas inne i fängelset. Fängelset är således, enligt henne, en 
förvaringsplats, ingen behandlingsinstitution. 
  Anders Forsman (professor i rättspsykiatri) för i samma artikel ett resonemang som för 
tankarna till vinster och förtjänster, ett spel där alla har något att vinna, dels samhället, dels 
Mijailovic själv. 

 – För honom är det en vinstlott, för han kommer att få kvalificerad psykiatrisk hjälp för sin 
psykiska sjukdom. I fängelse riskerar man bara att få kortvariga behandlingsperioder. Nu får han en 
långvarig behandling, vilket han kommer att tjäna på – han har aldrig fått det förut. Han tror att 
även allmänheten kan tjäna på att psykiskt störda brottslingar döms till vård, eftersom risken för 
återfall minskar. (…) Dessutom görs en riskbedömning innan de kan skrivas ut, det gäller inte de 
fängelsedömda109

Mijailovic vinner på så viss att han kommer att få vård, en vård han längtat och strävat efter. 
Allmänheten vinner även de på domen, på så vis att om fler psykiskt sjuka brottslingar döms till 
vård kan det minska återfall. Rättspsykiatrisk vård minimerar även riskerna för att farliga 
människor släpps ut i samhället, då det görs en riskbedömning. Något som fängelserna inte gör, 
således är det i samhällets intresse att Mijailovic döms till rättspsykiatrisk vård. Svenska Dagbladet 
framställer här, genom att lyfta dessa argument, fängelset som det mest riskfyllda alternativet. 

Vem vinner kampen om att erhålla tolkningsföreträde?  
I artiklarna framförs kampen mellan den juridiska och den psykiatriska diskursen som tydlig, en 
kamp som pågår under hela rättegångsprocessen. I denna kamp eller kraftmätning har 
tolkningsföreträdet för huruvida Mijailovic hade uppsåt eller inte, samt om han lider av en 
allvarligt psykisk sjukdom växlat mellan de olika diskursiva konstruktionerna. I artikeln 
”Mijailovic dom prövas i HD” beskriver och framställer Svenska Dagbladet kampen kring vem 
som skall ha tolkningsföreträde då det gäller att fixera och definiera en psykologisk diagnos samt 
fastställa vilken påföljd som skall betraktas som lämplig. Svenska Dagbladet framhåller den kritik 
som riktats mot Svea Hovrätt. 
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Svea hovrätt dömde Mijailovoic till rättspsykiatrisk vård. I domen fäste hovrättten stor vikt vid 
utlåtandet från Socialstyrelsens rättsliga råd. Domen mötte omedelbart kritik från både åklagarna 
och flera utomstående juridiska experter som ansåg att hovrätten mer utförligt skulle ha värderat de 
psykiatriska utlåtandena och satt dessa i relation till en mängd andra omständigheter. Till exempel att 
Mijailovic efter mordet på NK agerade rationellt och försökte skaffa undan bevismaterial.110

Svea Hovrätt kritiseras främst för att de inte har gjort en egen bedömning utan dömt i enlighet 
med det utlåtande som utfärdats av Socialstyrelsens rättsliga och vetenskapliga råd. Svenska 
Dagbladet hänvisar till att åklagaren och flera juridiska experter ställer sig kritiska till detta. Dessa 
experter är inte här definierade, läsaren får dock veta att de är juridiska inte psykiatriska experter. 
Domstolen borde alltså ha gjort en egen bedömning och beaktat andra existerande omständigheter. 
Det vill säga beaktat och tagit till sig av åklagarsidans tidigare resonemang kring Mijailovics 
rationella agerande, ett resonemang som vann förtroende i Tingsrätten. Svenska dagbladet 
framhåller således att domstolen är kapabel att göra en egen psykiatrisk bedömning av Mijailovic 
och hans hälsotillstånd. Detta genom att beakta, värdera och sätta i relation till, det vill säga 
genom att tillämpa ett logiskt resonemang och tänkande.  

Svenska Dagbladet framhåller även att Riksåklagaren, RÅ, inte anser att det är tydligt nog 
att Mijailovic faktiskt lider av en allvarlig psykisk sjukdom. Därmed kan en dom i Högsta 
domstolen vara av stor betydelse. 

HD:s domar är alltid prejudicerande och RÅ anser att en ny dom i Mijailovicfallet ska vägleda 
domstolarna om vilka beviskrav som ska ställas för att en person ska kunna dömas till rättspsykiatrisk 
vård. RÅ vill också att Högsta domstolen ska uttala sig om domstolarnas skyldighet att självständigt 
pröva rättspsykiatriska utlåtanden när man bestämmer påföljden.111  

Här lyfts det fram att HD:s domslut är prejudicerande, det vill säga att domen resulterar i en 
tolkning av lagstiftning och på så vis är viktig för liknande framtida fall. Svenska Dagbladet 
använder sig av en intressant formulering då de skriver att RÅ anser att en prejudicerande dom 
kan komma att vägleda domstolar hur de skall gå tillväga i framtiden då det gäller att handskas 
med ”bevis”. Det är dock inte tekniska bevis Rå talar om utan krav på bevis huruvida en 
människa lider av en allvarlig psykisk sjukdom eller inte. Psykisk sjukdom är således ett tillstånd 
en utomstående expert kan göra en bedömning om. Dessa bevis skall domstolarna självständigt 
kunna bedöma, de skall därmed betraktas som kompetenta nog att självständigt pröva, testa och 
kontrollera psykiatriska undersökningar. De skall följaktligen inneha tolkningsföreträde huruvida 
en person är sjuk eller inte. Tolkningsföreträde över dem som är utbildade och verksamma inom 
psykiatrin.  

Detta är dock en utveckling försvarsadvokat Peter Althin i ett flertal artiklar har benämnt 
som märklig, det är märkligt om Svea Hovrätt kommer fram till en annan bedömning än den 
Socialstyrelsens rättsliga och vetenskapliga råd har utfärdat. Althins ståndpunkt är därmed att 
olika discipliner bör hålla sig till sitt, den psykiatriska disciplinen skall ställa psykologiska 
diagnoser och den juridiska bör enbart hålla sig till juridiska och rättsliga frågor. Exempelvis 
ifrågasätter Althin utvecklingsriktningen att en disciplin ”tar över” en annan disciplins 
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specialistkunskaper. I artikeln ” Mijailovic dömd till livstidsstraff” skriver Svenska Dagbladet ”det 
är också märkligt att rätten drar en medicinsk slutsats och säger att Mijailovic inte styrts av inre röster, 
säger Peter Althin”112 Althin ställer sig frågande till huruvida den juridiska diskursen skall ha 
rättighet att beteckna vad som är psykisk sjukdom eller inte. Har juridiska experter verkligen den 
kompetens och kvalifikation att ifrågasätta rättpsykiatriska bedömningar? 
I Högsta domsolen blev Mijailovic dock dömd för mord samt fick påföljden livstids fängelse.  

Det blev juridiken, inte psykiatrin, som kom att avgöra Mijailo Mijailovics öde. Högsta domstolens 
(HD:s) jurister valde att självständigt värdera psykiatrins splittrade bedömning av Mijailovics 
själsliga tillstånd.  113

Kampen har således inte bara utkämpats mellan åklagarsidan och försvaret utan det har pågått en 
kamp mellan juridiken och psykiatrin. En kamp som främst har handlat om vilken disciplin som 
skall ha legitimitet att bedöma vad som skall betraktas som psykisk sjukdom samt vem som skall 
ha rätt att fastställa huruvida Mijailovic är psykiskt sjuk eller inte. HD:s jurister valde att utföra en 
egen, självständig värdering kring Mijailovics själsliga tillstånd. Juristerna anses därmed inneha den 
kompetens som krävs att kunna bedöma vad som är sant kontra falskt då det gäller de utlåtande 
som olika psykiatriska undersökningar har framfört. Psykiatrin framställs som splittrad och 
otydlig, juridiken som ordningsfull och handlingskraftig.  I detta stycke framgår det också tydligt 
att det är juridiken inte psykiatrin som har fått sista ordet, det vill säga har erhållit 
tolkningsföreträde för att bedöma Mijailovic och därmed avgöra hans framtid. 
HD kommer fram till att juristernas bedömning av Mijailovics själsliga tillstånd är det som skall 
betraktas som mest sanningsenligt och trovärdigt. Det blir deras svar som får bli HD: s svar på de 
frågor som rättegången har kretsat kring. Första frågan: är han sjuk eller inte besvaras med –nej, 
varken nu eller när det hände. Andra frågan är huruvida han hade uppsåt besvaras med –ja, det 
hade han. Han skall därmed dömas för mord på Anna Lindh. 

För att berättiga och grundlägga för den bedömning som påvisar att Mijailovic hade uppsåt 
inrättar den juridiska diskursen ett nytt begrepp, likgiltighetsuppsåt. Detta nya begrepp beskrivs av 
Svenska Dagbladet; 

Här tillämpar domstolen det nya begreppet likgiltighetsuppsåt: det finns en objektiv risk att Anna 
Lindh ska dö, Mijailovic är medveten om att risken finns men det hindrar honom inte, i 
gärningsögonblicket, att fullfölja knivattacken. Han visar likgiltighet inför effekten av 
gärningen.114  

Han hade därmed uppsåt med sin attack eftersom han var medveten om den objektiva risk som 
existerade. Likgiltighetsuppsåt kan därmed kopplas till ord som, objektiv risk, medvetenhet, 
likgiltighet samt effekt. Att vara medveten om konsekvensen medför även att individen är själv 
ansvarig för sitt handlande. Mijailovic som ett rationellt tänkande subjekt valde att bortse från 
konsekvensen och är därmed skyldig till mord. Begreppet blir intressant just för att det är ett nytt 
begrepp. Ett begrepp skapat av den juridiska diskursen, vilket passar in i kampen om vem som 
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skall få tolkningsföreträde för om han hade uppsåt eller inte. Skapandet av begreppet styrker den 
juridiska diskursens sätt att framställa vad som skall betraktas som sanning.  

En annan aspekt som framkommer i artiklarna är effekten av att olika aktörer inom den 
psykiatriska disciplinen har ställt olika diagnoser samt varit oeniga kring uppgiften att utarbeta en 
gemensam bedömning kring Mijailovics psykiska tillstånd. Det har därmed visat sig vara möjligt 
att experter inom det psykiatriska området kan ha skilda åsikter och tolkningar, uppfattningar 
som Svenska Dagbladet har valt att benämna som splittrade.  Svenska Dagbladet framställer även 
denna oenighet som en strid mellan olika psykiatriker, en strid som handlar om att erhålla 
tolkningsföreträde huruvida vems bedömning som skall anses vara den riktiga och mest 
sanningsenliga. Denna inbördes kamp leder till att det skapas vaghet och en diffushet kring 
psykiatrins bedömningar, vilket även leder till att tekniska bevis samt lagstiftning, saker man kan 
ta på och läsa sig till, framställs som mer hanterbara. Den psykiatriska diskursen förlorar på så vis 
i trovärdighet samt erhåller inte lika mycket legitimitet i den rättsliga processen som den tekniska 
eller rättsliga. HD betonar därmed att domstolen måste ha en mer aktiv roll då det gäller att 
fastställa och bedöma en brottslings psykiska status. Det är inte bara önskvärt, det är ett krav. Det 
är juridiken som skall inneha högst position i rättsamhället. Svenska Dagbladet framhåller således 
att för att på bästa sätt organisera och upprätthålla den sociala ordningen i rättsamhället bör den 
juridiska diskursen inneha tolkningsföreträde över vad som skall betraktas som ett brott samt hur 
brottet skall bestraffas;    

HD slår först fast att det är domstolen som ska bedöma om det finns behov av rättspsykiatrisk vård. 
Även om ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd ska väga tyngst, ska en domstol inte 
undvika att jämföra och bedöma yttrandena och pröva dessa mot varandra. Äldre information som 
sjukvårdsjournaler och intyg samt nya utredningar och yttranden ska också vägas in, anser HD. 
115

Det är domstolen som ska ha sista ordet då det gäller att bedöma behovet att rättpsykiatrisk vård. 
Stycket efter är dock motsägelsefullt, Svenska Dagbladet framhåller att socialstyrelsens yttrande 
ska väga tyngst, inte tungt, utan tyngst. Samtidigt ska inte domstolen undvika att jämföra olika 
yttranden och väga dessa mot varandra. Verbet väga används flitigt genom hela artikeln. Väga 
leder tankarna till att man har två tyngder, två skilda uppfattningar som domstolen kan väga i en 
balansvåg huruvida vilket yttrande som väger tyngst. Det finns alltså en vikt, en substans i ett 
yttrande. Det resonemang eller yttrande som väger tyngst är det som är mest trovärdigt. 
Domstolen skall, på egen hand, göra en bedömning om vilket yttrande som beskriver sanningen. 
Svenska Dagbladet fortsätter med: 

Här ger domstolen riksåklagaren rätt. RÅ betonade i sitt överklagande domstolarnas skyldighet att 
självständigt pröva vad psykiatrin anser. Samtidigt får Svea hovrätt en knäpp på näsan. Hovrätten 
följde Socialstyrelsens utlåtande om att Mijailovic var psykiskt sjuk och dömde därför till vård. 
Hovrätten har kritiserats för att man inte i domen värderade de olika slutsatserna om honom. 116  
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Ordvalet en knäpp på näsan blir i detta sammanhang intressant. Knäpp på näsan leder tankarna till 
uppfostran samt tillsägelse. Det är inte bara Svea hovrätt som får en knäpp på näsan utan även 
den psykiatriska disciplinen. Deras framställan är den minst legitima och skall inte ses som lika 
trovärdig som den juridiska.  

Svenska Dagbladets egen rättegång 
Svenska Dagbladet, som journalistisk institution, genomför i sina artiklar en egen, parallell 
medierättegång mot Mijailo Mijailovic. Detta bland annat genom att välja ut vilka aktörer som 
skall presenteras i artiklarna samt hur Svenska Dagbladet väljer att framställa själva brottet. 
Svenska Dagbladets egen uppfattning kring huruvida Mijailovic hade uppsåt eller inte, är psykiskt 
sjuk eller inte samt om han bör dömas till rättpsykiatrisk vård eller livstidsfängelse framträder 
relativt tydligt. Även om de hänvisar till olika aktörer, med olika åsikter och ståndpunkter kan 
Svenska Dagbladet genom sitt språk framföra vilka resonemang de anser som mest trovärdiga 
och sanningsenliga. De innehar, som tidigare nämnt, en dagordningsfunktion. Det är de som 
aktör som väljer ut vilka frågor som skall belysas och få mediautrymme samt ange hur frågorna 
skall behandlas och diskuteras.117 I Artikeln ”Glapp i Mijailovics berättelse” står det skrivet:  

 Hans försvarsadvokat Peter Althin anser att Mijailovic bara kan fällas för grov misshandel 
alternativt för dråp. Han har inte haft för avsikt att döda. Althin lade vikt vid att han inte fått 
den hjälp av psykiatrin som han upprepade gånger sökt, även några dagar före mordet på Anna 
Lindh.118

I detta stycke hänvisar Svenska Dagbladet till försvarsadvokat Peter Althin som menar att 
Mijailovic skall dömas till grov misshandel alternativt dråp då han inte haft som uppsåt att döda 
Lindh. Efter att ha återgett Peter Althins ståndpunkt väljer dock Svenska Dagbladet att benämner 
gärningen som mord trots att rättegången inte än har påbörjats och trots att försvaret skall 
åberopa dråp eller grov misshandel. De utfärdar därmed här tidigt ett eget domslut; Mijailovic är 
skyldig till mordet på Anna Lindh. Att framställa gärningen som mord trots att domen inte än har 
fallit i domstolarna är genomgående i artiklarna. Det är sällan tidningen använder sig av ord som 
dödade, bragde om livet, anföll, knivskar för att beskriva gärningen, utan Mijailovic mördade 
Anna Lindh. Ett annat intressant exempel är när de hänvisar till att socialstyrelsens rättsliga och 
vetenskapliga råd har kommit fram till att han var psykiskt sjuk när han begick gärningen. 
Svenska Dagbladet skriver: ”Rådet ansåg att han var allvarligt psykiskt störd när han begick 
mordet”.119Att han bedömdes lida av en psykisk sjukdom resulterade i att frågan huruvida han hade 
uppsåt eller inte återigen skulle väckas i domstolen, trots detta beskriver Svenska Dagbladet att 
det handlar om ett mord. Detta är dock inget läsaren vid en första anblick lägger märke till eller 
reagerar över, att Anna Lindhs död skall betecknas som mord är redan vedertaget.  
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Avslutande diskussion 
Mijailo Mijailovic dömdes, av Högsta domstolen, för mord samt fick påföljden livstids fängelse. 
Detta trots att socialstyrelsens vetenskapliga och rättsliga råd enades om ett utlåtande, ett 
omdöme som hävdade att Mijailovic var och är allvarligt psykiskt sjuk samt i behov av vård. 
Högsta domstolen valde att döma i motsats till det psykiatriska utlåtandet samt kritiserade Svea 
Hovrätts beslut att döma i enlighet med det. Svenska Dagbladet framställer i sina artiklar detta 
domslut som ett moraliskt riktigt beslut och handling, vilket ger tydliga signaler till samhället. I 
kampen om vilken diskursiv konstruktion som skall erhålla tolkningsföreträde för hur 
rättsamhället på bästa sätt skall ordnas för att skapa social ordning vann den juridiska diskursen. I 
vårt svenska rättsamhälle är det upp till den juridiska expertisen att bedöma om en gärningsman 
hade uppsåt eller inte, samt fastställa huruvida han eller hon var eller är psykiskt sjuk Det är 
således den juridiska diskursen som innehar en hegemonisk position och därmed besitter 
privilegiet att fastställa innehållet i myten om rättsamhället.   

Vad Mijailovics dom, i den egenskap att det är en prejudicerande dom, kommer att medföra 
i framtiden går det enbart att spekulera i. Svenska Dagbladet konstruerar och reproduceras, 
genom att bland annat presentera olika aktörer och deras synpunkter, en rad olika risk- och 
hotdefinitioner. Läsaren blir på så vis, genom att läsa artiklarna, varse om vilka framtida hotbilder 
som existerar. Vissa aktörer anser exempelvis att det innebär en stor samhällsrisk om allt fler 
psykiskt sjuka hamnar i fängelse istället för att omhändertas av den rättpsykiatriska vården. Detta 
är ett argument andra aktörer motsätter sig då de istället framhåller att rättspsykiatrin utmärks av 
bristande säkerhet och kontroll. Rymningar från permissioner samt felbedömningar vid 
friskförklaringar etc. innebär ett osäkert och farligt system. För att se till det allmänna bästa bör 
brottslingar därför dömas till fängelse eftersom farliga människor bör vara inlåsta och avskärmade 
från det omgivande samhället. Att få sin riskdefinition allmänt accepterad och vedertagen är att 
erhålla ett problemformuleringsprivilegium. Möjligheten att få presentera det ”kommande hotet” 
är även möjligheten att få påverka vilka åtgärder som bör vidtas. På så vis blir det tänkbara 
framtida hotet av betydelse för nutida handlingar och insatser.120  

Svenska Dagbladet framhåller att Mijailovics handling, det vill säga att ta livet av en 
utrikesminister, skall betraktas som ett mycket allvarligt brott, ett brott som för det första skall 
betraktas som mord och för det andra skall bestraffas med det allvarligaste av påföljder. Att 
dömas till rättpsykiatrisk vård beskrivs som att komma undan, att undgå ett egentligt och riktigt 
straff. Synen på straffets funktion kan härledas till Durkheims och Collins resonemang om 
straffet som en ”solidaritetsproducerande maskin”.121 Straffet skall inte vara till för brottslingen 
utan för samhällets övriga medlemmar, det skall verka som en sammanhållande faktor och ett sätt 
att upprätthålla den sociala ordningen. Genom straffet särkskiljer vi det goda från det onda och 
det moraliska från det omoraliska. Samhällsmedborgaren blir således, genom straffet, varse om 
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vad som skall betraktas som ett moraliskt riktigt sätt att leva, samt förstärker tron på samhällets 
lagar och förordningar vilka finns till för att upprätthålla den sociala ordningen och som utgör 
grunden för rättsamhället.  

Svenska Dagbladet är sålunda delaktiga i skapandet av en osäker bild av rättpsykiatrin samt 
att livstids fängelse skall betraktas som det allvarligaste av påföljd. Genom att beskriva aktörers 
utsagor medverkar de i samt konstruerar den moraliska panik som florerar kring rättspsykiatrin 
och psykvården. Genom att dels skapa moralisk panik, dels ge företräde åt vissa aktörers framtida 
riskdefinitioner samt åtgärdsförlag, kan Svenska Dagbladet påverka det samhället där de är 
verksamma. Detta på så vis att de, som samhällsinstitution, innehar en privilegierad status i och 
med att de beslutar hur stort utrymme olika aktörer skall få samt vilka riskdefinitioner som är 
värda att överhuvudtaget diskutera. Pollack skriver att Kepplinger menar att det moderna 
samhället utgörs av motsättningar och konflikter. Oenigheter handlar ofta om vems eller vilkas 
tolkning och uppfattning som skall betraktas som mest trovärdig och sanningsenlig, det vill säga 
vems världsbild och verklighetssyn som är den rätta. Utfallet i dessa diskursiva konflikter har 
sedan stor betydelse för hur samhället kommer att ordnas och eventuellt förändras. Genom att 
media innehar denna privilegierade status som bland annat utrymmesförmedlare kan de 
favorisera en part, en diskurs, framför en annan122. Denna favorisering kan även göras i stick och 
stäv med den egna verklighetsuppfattningen och på så vis kan media även ses som medskapare 
till den verklighet de beskriver.  Den av media konstruerade moral- eller mediapaniken kan även 
spela olika aktörer, utanför den journalistiska institutionen, i händerna. Genom att reagera och 
handla utifrån de upplevda hoten visar exempelvis politiker sig handlingskraftiga. Det är dock 
inte möjligt för mig genom min analys att påvisa att Svenska Dagbladets framställning om Mijailo 
Mijailovics rättegång har haft en inverkan på olika beslutsfattare. Vad jag dock kan hävda är att 
Svenska Dagbladet har medverkat i den redan existerande moral- eller mediapanik som existerar 
kring diverse hotfenomen i samhället, bland annat kring ”den misslyckade psykvården”. En 
moral- eller mediepanik som, enligt, Pollack har resulterat i hårdare lagstiftning kring vem som 
skall dömas till rättpsykiatrisk vård.123 Justitieminister Thomas Bodström presenterade även ett 
åtgärdsförslag till problematiken kring att allt fler psykiskt sjuka kan komma att dömas till 
fängelse istället för rättpsykiatrisk vård tillföljd av det domslut som HD utfärdade mot Mijailovic. 
Bodströms problemlösning var att skapa nya anstaltsplatser speciellt anpassade för psykiskt sjuka 
individer, så kallade ”psykiatriska moduler”.124 Bodströms åtgärdsförslag kan därmed betraktas 
som en handling i enlighet med den, av Svenska Dagbladet, likt övrig media, konstruerade 
moraliska panik. Då rättpsykiatrin beskrivs som osäker och riskfylld riktar Bodström sina resurser 
istället mot fängelset eftersom fängelsestraffet framställs som det ”riktiga” sättet att sona sitt 
brott. Svenska Dagbladet, i likhet med andra dagstidningar, har dock skissat upp en annan 
hotbild, där risken utgörs av den samhällsfara som psykiskt sjuka brottslingar innebär om de inte 

                                                 
122 Pollack, Ester, ”Medierade brott”, ur: Sociala problem och socialpolitik i massmedier, (Lund, 2004), s.70 
123 Pollack, Ester, En studie i Medier och brott, (Stockholm, 2001), s.23 
124 Artikel: ”Fler kan dömas till vård”, Svenska Dagbladet 2004-12-02 
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får vård inne i fängelset. Utan psykiatrisk vård är de därmed minst lika farliga efter att de suttit av 
sitt straff och utgör därmed ett hot mot allmänheten. Lösningen blir därmed att inrätta 
”psykiatriska moduler”, det vill säga inrätta rättpsykiatrisk vård fast inom fängelsets murar och i 
dess regim.   

Hur Svenska Dagbladet framställer den rättsliga process som pågått samt hur de har skildrat 
den diskursiva kamp som försiggått kan betraktas som en reproduktion av den sociala ordning 
och struktur som innehar hegemoni i samhället. Stuart Hall framhåller att speciellt 
brottsjournalistiken är beroende av ”primära definierare”,125 det vill säga informationskällor som 
innehar ett definitionsprivilegium över diverse samhällsfrågor och sociala problem. Dessa källor 
är vanligtvis polisens förundersökningsmaterial, brottstatistik samt rättegångsmaterial. Olika 
organ inom rättsväsendet innehar därmed en stark ställning då tidningens framställning av 
exempelvis ett brott, blir beroende av deras presentation och konstruktion av verkligheten.126 De 
nyheter vi läsare får ta del av är därmed präglade av de diskursiva uppfattningar som redan 
innehar en dominerande ställning samt företräde i presentationen av vad som skall betraktas som 
sanning. Stuart Hall menar därmed att just brottslighet, i förhållande till andra sociala problem, 
inte ofta är föremål för alternativa synsätt och tolkningar.127 Svenska Dagbladet är dock, som 
tidigare nämnt, en aktör som har möjlighet att bedriva egna målsättningar. Deras presentation av 
verkligheten är således inte enbart beroende av de sociala strukturer som innehar en hegemonisk 
position i samhället utan Svenska Dagbladet har möjlighet att självständigt välja vilken 
verklighetsbild de vill framställa. Synen på hur den rättsliga institutionen skall vara organiserad 
samt vilken hierarki som skall vara upprättad både förmedlas och konstrueras av Svenska 
Dagbladet. Det är deras diskursiva konstruktion vi läsare får ta del av genom de artiklar de 
publicerar. Svenska Dagbladet kan således betraktas som dels en självständig aktör, dels som en 
arena för andra institutioner och aktörer att förmedla sina verklighetsuppfattningar.128  
Hur Svenska Dagbladet valde att presentera sitt och andra aktörers sätt att se på Mijailovic som 
subjekt samt genom att tillskriva honom diverse egenskaper och karaktärsdrag skapades en bild 
av huruvida han var skyldig till mord eller inte. Den uppfattning och förställning som Svenska 
Dagbladet valde att representera och konstruera som sann och trovärdig var att Mijailovic är en 
rationellt tänkande individ. Det vill säga en person som har ett eget förnuft och därmed själv 
väljer hur han skall handla. Mijailovic hade möjlighet och kapacitet att kalkylera med risker och 
han attackerade Anna Lindh av egen vilja. Han hade ett syfte med sin gärning och därmed skall 
han även bära ansvar för brottet. Mijailovics egen utsaga om att han hörde och blev styrd av 
röster beskrivs som icke trovärdigt och hans berättelse om händelseförloppet blir därmed 
diskvalificerat av Svenska Dagbladet. Då Mijailovic inte vill delge en annan version av 
händelseförloppet får beskrivningen av honom som subjekt fungera som en förklaring. Mijailovic 
som en beräknande, kallsinnig och manipulativ individ väljer att dölja sitt egentliga motiv. Genom 
                                                 
125 Lindgren, Sven Åke, Om brott och straff, (Lund, 1998), s. 82 
126 Pollack, Ester, ”Medierade brott”, ur: Sociala problem och socialpolitik i massmedier, (Lund, 2004), s.65 
127 Lindgren, Sven Åke, Om brott och straff, (Lund, 1998), s.82 
128 Pollack, Ester, ”Medierade brott”, ur: Sociala problem och socialpolitik i massmedier, (Lund, 2004), s.79 
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att Svenska Dagbladet framställer samt presenterar olika associationskedjor med 
mästersignifikanterna; rationell, aggressiv och manipulativ skapas en bild av en mycket farlig och 
skrämmande individ, en individ som allmänheten måste skyddas ifrån. Att Mijailovic skulle vara 
ett offer för ett misslyckat välfärdsamhälle med en misslyckad psykvård är därmed inte en giltig 
förklaring.   

Svenska Dagbladet valde att benämna gärningen som mord redan innan rättegången i 
Stockholms tingsrätt var över. Trots att frågan kring uppsåt och huruvida han var psykiskt sjuk 
diskuterades mellan olika aktörer från olika discipliner var Mijailovic redan dömd i Svenska 
Dagbladets egen rättegång. Då människor får veta vad som händer inom domstolens fyra väggar 
är det främst den parallella medierättegången de får ta del av. Pressjournalistik kan, i det moderna 
samhället, betraktas som en av de mest betydelsefulla förmedlarna av kunskap och information.129 
I boken Medier och kultur liknar författarna samhället vid ett kommunikationssystem. Det är 
genom kommunikation dels mellan människor, dels genom medier, som den enskilda 
samhällsmedlemmen skapar en relation och samhörighet med andra medborgare och 
institutioner. Det är i kommunikationen och interaktionen människor emellan som idéer, åsikter 
och värderingar konstrueras och reproduceras, vilket formulerar de sociala handlingar som är 
möjliga och önskvärda. Drotner menar att; ”utan kommunikation, ingen samhällsordning, inget 
samhälle”.130 Då pressjournalistiken, likt övrig media, har erhållit en allt större roll som 
informationsförmedlare i vårt moderna samhälle vill jag påstå att de även har fått ett större 
inflytande i samhället och även en ökad möjlighet att påverka samhällsmedborgarnas tankar och 
åsikter. Genom att följa bland annat Svenska Dagbladets parallella medierättegång framställs även 
hur medborgaren bör betrakta rättegångsprocessen samt själva brottet. När Svenska Dagbladet 
väljer att beteckna brottet som mord blir det den etablerade och vedertagna uppfattningen, en 
inställning människor mer eller mindre inte reflekterar över.  

Är då människan, likt marionettdockor, viljelösa redskap som kan påverkas att tycka och tro 
allt som dagstidningarna likt Svenska Dagbladet skriver? Då människan dels omges av, dels är 
delaktig i en mängd olika diskursiva konstruktioner vill jag påstå att den journalistiska 
institutionen visst påverkar individers åsikter, men inte helt fullt ut styr dem. Människor 
konstruerar sin verklighet på fler sätt än att läsa tidningarna, exempelvis i den direkta 
interaktionen med andra eller i relation till andra sociala institutioner. Pressjournalistiken, likt 
övrig media, innehar dock en funktion jag vill framhålla som explicit för den som social 
institution, det vill säga dagordningsfunktionen. Möjligheten att välja ut vilka frågor som skall 
lyftas fram till samhällig och allmän debatt utgör ett problemformuleringsprivilegium vilket få 
andra sociala institutioner besitter. Kepplinger framhåller att dagordningsfunktionen främst inte 
påverkar hur människor skall tycka och tänka kring olika sociala frågor utan kring om vad.131 Det 
vill säga den journalistiska institutionen bestämmer och kontrollerar vad vi överhuvudtaget skall 
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tycka och tänka kring samt vad som skall betraktas som ett relevant ämne för debatt. Genom att 
avgöra vilka frågor som skall tas upp till diskussion styr således den journalistiska institutionen 
hur människor bildar sin verklighetstuppfattning och världsbild.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

 

Referenser 
 
Beck, Ulrich ( 1986, 1998),  Risksamhället. På väg mot en annan modernitet, Göteborg, Diadalos AB 
 
Blomberg, Helena, Kroll, Christian, Lundström, Tommy, Swärd, Hans (2004), Sociala problem och 
socialpolitik i massmedier, Lund, Studentlitteratur 
 
Burr, Vivien (1995) An introduction to social Constructionism, London, Routledge 
  
Drotner, Kirsten, Bruhn Jensen, Klaus, Poulsen, Ib, Schröder, Kim ( 2000) Medier och Kultur –en 
grundbok i medieanalys och medieteori, Lund, Studentlitteratur 
   
Eriksson, Lina ( 2005), Economic Man - The last man standing, Göteborg, Göteborgs universitet, 
Statsvetenskapliga Institutionen 
 
Gilje Nils, Grimen, Harald (1993), Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Göteborg, Daidalos AB 
  
Hylland Eriksen, Thomas (1996), Historia, myt och samhälle, Falkenberg, Bonnier Alba Essä 
 
Lindgren, Sven Åke ( 1998), Om brott och straff – från sociologins klassiker till modern kriminologi, Lund, 
Studentlitteratur 
  
Mills, Sara (2004), Discourse, London and New York, Routledge 
  
Pettersson, Kenneth (2003) Fängelset och den liberala fantasin, Norrköping, Kriminalvårdsstyrelsen, 
Förlaget 
  
Pollack, Ester ( 2001), En studie i medier och brott, Stockholm, Stockholms universitet, Institutionen 
för journalistik, medier och kommunikation 
 
Whinter Jörgensen, Marianne & Phillips, Lousie ( 2000), Diskursanalys som teori och metod, Lund, 
Studentlitteratur 
 
Övriga källor 
 
Ekselius, Elin & Lutteman ,Markus, Fler kan dömas till vård, 2004-12-02, Svenska Dagbladet 
 
Ekselius, Elin, Faktaruta, 2004-12-02, Svenska Dagbladet,  
 
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_8127715.asp 2005-01-02 
 
http://mediarkivet.se/vara_kallor.jsp  2005-01-02  
 
http://svd.se/dynamiskt/omsvd/did_5480110.asp 2005-01-0 
 
Empirisk material 
 
Bosse Brink, Mijailovic dom prövas i HD, 2004-07-14, Svenska Dagbladet  

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_8127715.asp
http://mediarkivet.se/vara_kallor.jsp
http://svd.se/dynamiskt/omsvd/did_5480110.asp


 42

 
Bosse, Brink, Mijailovic får livstid, 2004-12-02, Svenska Dagbladet  
 
Brink, Bosse, Glapp i Mijailovics berättelse, 2004-01-15, Svenska Dagbladet 
 

Brink, Bosse,  Mijailovic inte allvarligt psykiskt störd, 2004-03-10, Svenska Dagbladet 
 
Brink, Bosse, Mijailovic dömd till livstidsstraff, 2004-03-23, Svenska Dagbladet  
 
Brink, Bosse, Psykexperter möttes i rätten, 2004-06-29, Svenska Dagbladet  
 
Malmström Björn, Nilson, Marie, Mijailovic vill slippa mordåtal, 2004-01-09, Svenska Dagbladet  
 
Stockholm TT, Experter oeniga om domen, 2004-07-08, Svenska Dagbladet 
 
Stockholm TT, Mijailovic döms till psykvård. 2004-07-08, Svenska Dagbladet 
  
Stockholm TT, Mijailovic skyldig enligt domstol, 2004-01-19, Svenska Dagbladet 
 
 


	Språk 
	Rapporttyp 
	Titel  
	Sammanfattning 
	Nyckelord 
	 
	Inledning 
	Syfte och frågeställningar 
	Avgränsningar och presentation av material 
	Bakgrund  
	Teori 
	Socialkonstruktionism och diskurs 
	Media, diskurs och samhälle      
	Moralpanik och mediepanik 
	Becks risksamhälle  
	Straffet som institution 

	Metod  
	Reflexivitet – rollen som forskare 
	 Analys  
	Vilka aktörer väljer SVD att lyfta fram 
	Expertisen 
	Kampen mellan försvaret och åklagaresidan. 
	Berättelsen 
	Skuggberättelsen 
	Berättelsen i kontrast till andras berättelser 

	 Subjektet Mijailovic, att fastställa ett subjekt.  
	Subjektet Mijailovic i kontrast till andra subjekt 
	Bilden av subjektets påverkan av påföljd 

	Orsak kontra motiv, samhällets roll 
	Olika aktörers syn på risk och förtjänst 
	Vem vinner kampen om att erhålla tolkningsföreträde?  
	Svenska Dagbladets egen rättegång 

	 Avslutande diskussion 
	Referenser 
	Övriga källor 
	Empirisk material 



