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Förord 

När jag ringde min första informant, Anna, var jag en smula nervös. Inte så 

mycket för att få nej, utan mest för att det hade gått flera år sedan hennes son 

omkom, och nu kanske mitt samtal rev upp en massa känslor. Jag berättade 

om mitt forskningsprojekt och frågade om jag fick intervjua henne om 

hennes medverkan i nyhetsjournalistik om sorg. Det blev tyst i luren någon 

sekund, innan Anna sa: Jag har väntat på att någon som du skulle höra av 

sig. Jag säger ja. 

 

Anna och de övriga 21 informanterna har delat sina erfarenheter, tankar och 

känslor med mig. Flera av dem har genomlevt det smärtsammast tänkbara: 

att den du är nära och älskar, dör brutalt och i förtid. Utan informanternas 

tillmötesgående hade projektet inte varit genomförbart, och min förhoppning 

som forskare är att kunna ge en djupare och kontextualiserad förståelse av 

mötet mellan människor som sörjer och journalistiken.  

 

I mycket är doktorerandet ett ensamjobb, periodvis är det bara du, datorn och 

Manuset.  Men ensam är inte alltid stark. Du behöver vapendragare vid din 

sida, och den förmånen har jag haft. Mitt främsta tack går till min 

handledare, docent Ester Pollack som guidat mig från start till mål med sitt 

gedigna kunnande och sin klokhet. Därutöver har hennes vänlighet och 

värme betytt väldigt mycket. Jag har mötts av engagemang och stöd oavsett 

om det handlat om trassliga teoritrådar eller mer personligt prat. Ett stort 

tack också till min biträdande handledare, fil dr Kristina Widestedt, som har 

bidragit inte bara med sin kunskap, utan även med sin förmåga att upptäcka, 

eller föreslå, det som man inte alltid tänker på.  

 

Institutionen för mediestudier är en stimulerande forskningsmiljö, inte minst 

genom de högre seminarier där man som doktorand får inspiration att 

utvecklas som forskare och även hjälp på traven med sitt eget projekt. Också 

på mitt slutseminarium fick jag värdefulla synpunkter och konstruktiva 

förslag. Tack till opponenten professor Åsa Kroon Lundell, samt till pro-

fessor Sigurd Allern och docent Anders Mellbourn vilka ingick i gransk-

ningskommittén. Jag vill också tacka alla andra forskare och annan personal 

på Enheten för journalistik, medier och kommunikation. Ett särskilt tack till 

professor Alexa Robertson för akademisk uppmuntran och personligt stöd 

samt för översättningen av sammanfattning och abstract till engelska. Tack 



 

 

också till docent Anja Hirdman som inbjöd mig att medverka med ett kapitel 

i antologin Döden i medierna: våld, tröst och fascination. Jag har också mött 

stöd och vänskap i ”mitt doktorandgäng”: Turid Borgen, som blivit en nära 

vän, samt Magnus Danielson, Mona Ha och Kristina Stenström.   

 

Vännerna och kollegorna ”hemmavid”, på Linnéuniversitetet i Kalmar, har 

stöttat och visat förståelse. Institutionen för medier och journalistik, och 

förutvarande Institutionen för samhällsvetenskaper, har varit mycket 

tillmötesgående och backat upp projektet genom att bidra till finaniseringen 

under de första två doktorandåren. Både genom frigjord tid för studierna och 

genom ett ekonomiskt bidrag till pilotstudien. Varmt tack också till 

Barometernstiftelsen, som intresserat sig för och uppmuntrat projektet. 

Lösningen att jag fick del av de forskningsmedel institutionen får av 

stiftelsen hade inte varit möjlig om inte dåvarande gästprofessor Stig Arne 

Nohrstedt initialt tagit sig an min sak, och arbetat för att min forskar-

utbildning skulle bli ekonomiskt genomförbar för mig.  

 

Ett stort tack till de kollegor och vänner som hjälpt mig med att granska och 

korrekturläsa manus: Annelie Ekelin, Torun Elsrud och Helena Meldré, alla 

från Linnéuniversitetet, Elisabet Idermark, Stockholms universitet samt 

Lasse Ericsson och Elin Wollin.  

 

Ett projekt som omfattar flera år, och inkluderar långpendlande, invaderar 

och involverar även den del av livet som inte är arbetsrelaterad. Jag vill 

tacka först och främst min familj. Mina barn, mitt lilla barnbarn och min 

syster. De har alla stått bakom mig, i kärlek och förståelse. Alla vännerna har 

peppat mig, och haft överseende med att jag periodvis varit otillgänglig. 

Tack Malin Wollin som livat upp tillvaron med humor och osviklig blick för 

livets praktikaliteter. 
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1 Inledning 

Det här är en avhandling om sorg och journalistik. I den ordningen, sett till 

de människor som den här studien handlar om. Först drabbas de av en sorg, 

sedan av journalistiken.  Eller rättare: de möter den. För det som händer 

mellan sörjande och journalistiken är komplext. Erfarenheterna hos sörjande 

som medverkat i journalistiken innehåller många olika komponenter.  

 

En faktor som spelar in är att brott och olyckor med dödlig utgång alltid har 

haft ett högt nyhetsvärde, och i samband med vissa dödsfall har det blivit 

rutin att bevaka och berätta om sorgeyttringar och sorgeritualer. Bakom detta 

finns inte bara publicistiska utan även kommersiella motiv. Sorg ”säljer”, 

och för en viss typ av våldsdåd, olyckor och även naturkatastrofer har 

nyhetstexter också om sorgen blivit något vi som mediepublik verkar 

förvänta oss och inte vill vara utan. Nyhetsmedierna blir därmed en viktig 

arena för att definiera och beskriva sorg.   

 

Att någon dör innebär dock inte att medierna per automatik publicerar en 

nyhetsartikel om sorgeyttringar. Det är en liten del av alla dödsfall som blir 

nyheter, och av dessa är det en än mindre andel som leder till att även sorgen 

blir ett nyhetstema. När offentliga personer avlider har deras död och att 

människor sörjer dem ett nyhetsvärde, därför att den som lever offentligt 

också dör i offentlighetens ljus. En icke-offentlig persons död kan dock bli 

mediemässigt intressant om det handlar om en svår olycka eller ett brott som 

innefattar ett dramatiskt eller våldsamt skeende. Även sorgen och de 

sörjande får då ett nyhetsvärde (Walter, Littlewood, & Pickering, 2000, s. 

17).   

 

Hur journalister kan se på sörjande och sina möten med dem kan 

exemplifieras genom journalisten Thord Erikssons beskrivning av en 

intervju han gjorde i början av 1990-talet.  Han befinner sig då i Paris, 

utanför huset där en ung svensk familj drabbats av en tragedi: en person 

anställd för att ta hand om barnen har dödat dessa och sedan tänt eld på 

huset. Erikssons uppdrag är att inom några timmar skicka artiklar om 

händelsen till redaktionen i Sverige. 

På håll ser jag en äldre kvinna som håller en näsduk i handen och gång på 
gång torkar sina ögon. Hon gråter. Jag presenterar mig som svensk journalist 
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och frågar om hon kan berätta något om familjen. Det kan hon. Till helt 
nyligen var det hon som tog hand om barnen när föräldrarna jobbade. Hon 
slutade av hälsoskäl, men bor i närheten och har hållit kontakten med 
familjen. 

En stöt av tillfredsställelse skjuter genom min kropp samtidigt som 
kvinnan berättar om familjen, beskriver barnen och föräldrarna, snyter sig, 
gråter, och fortsätter prata. Jag behöver inte säga så mycket, inte ställa många 
frågor, det är tydligt att kvinnan har behov av att uttrycka sin sorg för någon 
annan människa. 

Denna andra människa råkade bli jag. Vilken tur. 
Någon kväll senare sitter jag på en bar med en god vän på besök från 

Sverige. Jag berättar om mina artiklar om morden på de två barnen. Jag är 
nöjd med vad jag åstadkommit, särskilt över mötet med den gråtande kvinnan. 
Ingen annan tidning har träffat henne, jag var ensam om hennes känslosamma 
historia. 

Min vän tittar oförstående på mig och säger sedan i en ton av växande 
avsmak: ”Hur kan du göra sånt? Hur kan du utnyttja en människa i chock?” 

Jag försvarar mig med att läsarna har rätt att veta, att en tragedi av sådana 
här mått är av allmänintresse och att det skulle se konstigt ut om medierna 
förbigick händelsen med tystnad. Och förresten verkar jag i ett yrke omgärdat 
av strikta etiska regler som jag är förtrogen med. Jag har faktiskt inte gjort 
något fel, tillägger jag surt och markerar att jag inte är beredd att föra några 
vidare diskussioner om saken (Eriksson, 2005, s. 223 f.). 

 

Eriksson avslutar med att förklara att han önskar att han hade intervjun med 

kvinnan i Paris ogjord och opublicerad. Hans självkritiska berättelse om hur 

han den gången enbart hade den möjliga artikeln i sikte, vid mötet med den 

sörjande kvinnan, innehåller några nyckelord vilka ger uttryck för en 

position som knyter an till att journalister kan anse sig ha ett uppdrag och 

även en rättighet. Det är ord som: om några timmar, ställa frågor, ensamrätt, 

allmänintresse, yrke, etiska regler. Det finns också nyckelord som beskriver 

den intervjuade kvinnan: gråter, berättar, fortsätter prata, har ett behov av att 

uttrycka sin sorg, en människa i chock.  

 

Journalisters syn på bevakning av sorgeyttringar har ibland inkluderats i de 

tidigare studier som gjorts inom området. Mestadels har dessa dock bestått 

av textanalyser. Studierna om hur journalistiken berättar om sorg har i 

huvudsak gjorts vid ”stora” händelser, dvs. katastrofer eller olyckor med 

många omkomna samt om kända personers plötsliga eller dramatiska död.1 
                                                      
1 Exempel på främst svensk och nordisk forskning om sorgejournalistik vid katastrofer och 

stora olyckor är studier om mediebevakningen i samband med förlisningen av 

passagerarfärjan Estonia år 1994 (Hadenius, Hedman, & Nowak, 1996; Hillve & Weibull, 

1996; Nordström, 1996; Reimers, 2003), diskotekbranden i Göteborg 1998 (Olausson, 2000), 

attacken mot World Trade Center i New York 2001 (Kitch, 2003; Kitch & Hume, 2008; 

Nordström, 2002; Riegert & Olsson, 2007), tsunamin i Sydostasien 2004 (Andersson Odén, 

Ghersetti, & Wallin, 2005) samt terrordåden i Norge 2011 (Aagedal, Botvar, & Høeg, 2013; 

Døving, 2013). Exempel på forskning om sorg i samband med kända personers plötsliga och 

oväntade död är studier om svensk mediebevakning i samband med den brittiska prinsessan 
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Studierna berättar om en journalistik som beskriver sorgens ritualer där man 

hedrar offren. Texterna erbjuder läsaren delaktighet, och det finns inslag av 

kollektiv sorg som ibland kan konstrueras som en angelägenhet för en hel 

nation. Sorg beskrivs som något universellt och naturligt, och medie-

berättelserna blir emotionella manuskript om ”den rätta sorgen” när det 

gäller beteenden och känslor (Walter et al., 2000, s. 19 f.). Medierna får 

rollen som arenor för gemenskap. Rapporteringen kan bli ett led i en 

kollektiv krisbearbetning, där texterna pekar på vägar för hur den sociala 

ordningen, vilken rubbats genom döden, kan återställas (Pantti & Sumiala, 

2009, s. 128 f.). I ett par av de tidigare studierna, där fler än en nyhets-

händelse undersökts, framkommer också att berättelserna om sorgen är 

märkligt likartade och verkar följa en mall för hur en tragisk händelse ska 

konstrueras (Pantti & Wieten, 2005, s. 301; Wardle, 2007). 

Avhandlingens problemområde  

Det finns emellertid få studier om hur journalistiken framställer så kallade 

”vanliga människors” sorg och sorgeyttringar i fall där en ”vanlig människa” 

dör plötsligt eller oväntat, dvs. fall som inte rör många omkomna, offentliga 

personers plötsliga död eller offer med särskilt symbolvärde.   

 

Jag har själv gjort en studie i vilken jag analyserade svenska tidningsartiklar 

om sorg i samband plötsliga och oväntade dödsfall, där såväl offer som 

sörjande var icke-offentliga personer. Även jag fann att berättelsen om offret 

och de sörjande var väldigt likartad i text efter text, i nyhetshändelse efter 

nyhetshändelse. Den sorgeberättelse som publiceras i anslutning till döds-

fallet handlar om hur sörjande samlas och utför sorgeritualer genom att helga 

platsen för dödsfallet med blommor och ljus2 samt framhålla den dödes goda 

                                                                                                                             
Dianas död år 1997 (Ghersetti, 2000; Ghersetti & Hvitfelt, 2000), om sorgeskildringar vid 

morden på Olof Palme 1996 och utrikesminister Anna Lindh 2003 (Pantti, 2005; Riegert & 

Olsson, 2007) samt en holländsk studie om mediebevakningen av sorgeceremonier i samband 

med offentliga personers död (Pantti & Wieten, 2005). Studier har också gjorts om 

nyhetshändelser som inte är stora katastrofer, men handlar om olyckor med ett större antal 

omkomna eller om offer med symbolvärde, exempelvis poliser (Pantti & Sumiala, 2009). 

Likaså finns en studie om hur amerikansk och brittisk press konstruerade allmänhetens sorg i 

samband med mord eller övergrepp på barn (Wardle, 2006, 2007). 
2 Spontana minnesmärken i form av träkors, blommor, gosedjur, brev etc. förekommer vid 

nutida svenska platser för olyckor och dödsfall och är, liksom andra föremål som kan kopplas 

till den avlidne, ett uttryck för att bevara minnen och kärlek samt skapa länkar till den döde, 

men också ett sätt att omvandla något inre och privat till något som andra kan ta del av (Ehn, 

2007, s. 348; Lundgren, 2006, s. 149). Ett nyare exempel är helt vitmålade cyklar som 

placeras ut på platser där cyklister omkommit. Här kombineras markeringen av platsen för ett 

dödsfall med att cyklarna blir en politisk markör i frågor kring trafiksäkerhet och miljö 

(Dobler, 2011, s. 181 f.). Med ett ökat Internetanvändande manifesteras sorg också genom 
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egenskaper och tala om att det som hänt är ofattbart.  Genom denna 

framställning kan texten peka ut hur vi kan återgå till vardagen och att livet 

trots allt kan ”gå vidare”. De sörjande som framträder i texterna har vanligt-

vis en personlig relation till offret. Ofta är det nära anhöriga, men personer 

med en mer perifer anknytning till offret förekommer också som sörjande. I 

studien identifierades mediebästisar, som på eget eller reporterns initiativ 

konstrueras som närmare vän till offret än vad man egentligen är. Ibland 

förekommer sörjande som representerar ett mer allmänt sörjande, exempel-

vis anonyma gråterskor3 samt sorgeturister.4 Jag fann, i likhet med vad som 

framkommit i de tidigare studierna, att mediekonstruktionen av de sörjande 

erbjuder oss vägledning i hur man uppträder som sörjande samt erbjuder oss 

att träda in i en sorgens gemenskap och bli delaktiga i en kollektiv sorge-

upplevelse (Forsberg, 2008, 2012).  

 

En slutsats som jag drog, är att det är beskrivningen av de sörjande och deras 

agerande som i första hand skapar konsensus och gemenskap, och även 

legitimerar att texten utformas på det sätt som sker. Att i texten inkludera 

personer som tilldelas rollen som sörjande blir därmed centralt för 

journalistiken. Utan de sörjande fungerar inte berättelsen (Forsberg, 2008, s. 

84; 2012, s. 53).  

 

Det är denna tidigare studie som inspirerat mig till att forska vidare om 

sorgejournalistik. Jag uppfattar att ”vanliga människors” medverkan som 

källor i journalistiken är lite av underutforskad mark, och lutar mig i detta 

mot Couldry (2000) som riktar kritik mot det han kallar medievetenskapens 

fixering vid texter. Han efterlyser ett större intresse för de medverkande, och 

menar att ”vanliga människors” egna upplevelser av delaktighet i medie-

världen kan ge betydelsefull information kring den eviga frågan om 

mediernas makt och inflytande. De ”vanliga människornas” berättelser blir 

ett värdefullt komplement till de textorienterade studierna och kan ge 

inblickar i de upplevelser, erfarenheter och känslor som medial exponering 

ger upphov till (Couldry, 2000, s. 3 ff.). Thompson (2001) framhåller att 

                                                                                                                             
exempelvis virtuella kyrkogårdar (Gilbert, 2006, s. 290 f.), och olika minnes- och sorgesajter, 

bland annat på Facebook (Hanusch, 2010, s. 3; Haverinen, 2014, s. 12).   
3 Sedvänjan med gråterskor har mycket gamla anor. Professionella sörjare och gråterskor 

förekom i antikens Grekland, i romarriket, på medeltiden och senare också i den islamska 

världen samt i Fjärran Östern (Ariès, 1978; Lutz, 1999, s.193 ff.). En nutida nordeuropeisk 

variant av gråterskor finns kvar i finska och ryska Karelen (Tolbert, 2001, s. 86). Gråterskans 

uppgift är att uttrycka en kollektiv sorgeupplevelse och visa att den avlidne, genom ritualer, 

kan ”hållas kvar”. Hon blir en slags medlare i en ”förhandling” mellan den grymma döden 

och de drabbade anhöriga som måste anpassa sig till förlusten (Lutz, 1999, s. 200). 
4 Sorgeturister är sörjande som inte känner offret personligen, men som kan förekomma i 

nyhetsjournalistik om sorg sedan de, i samband med ett uppmärksammat dödsfall, tagit sig till 

platsen för sorgemanifestationerna för att delta i dem.  Sorgeturism identifieras också i en 

studie av Wardle (2007, s. 277). 
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enbart textanalyser blir ett partiellt sätt att undersöka kulturella fenomen, 

man måste också undersöka de sociala förhållanden under vilka de 

produceras och mottas (Thompson, 2001, s. 53 f.).  

 

Journalistiken är en del av det man skulle kunna kalla vårt samhälls-

maskineri, organiserad och inrättad för att bevaka samhällets olika 

institutioner.  Den journalistiska vardagen utspelas ofta bland källor som är 

vana vid att umgås med journalister, och som journalisterna också är hem-

tama med.  Den mesta forskningen om journalistik och källor har också 

fokuserat relationen mellan journalistiken och de professionella källorna. 

Liksom mycket av forskningen om journalistisk etik har fokuserat 

journalisters möjligheter att hävda sig gentemot skickliga eller i varje fall 

vana källor.  Men journalistiken skriver ibland också om fenomen som rör 

privata förhållanden och ”vanliga människor”. Det är dessa min studie 

handlar om: människor som möter journalistiken och används av den, men 

som också själva skulle kunna använda journalistiken.  

Studiens syfte och frågeställningar 

Utgångspunkten för studien är den journalistiska bevakningen av de plötsliga 

dödsfall där också sorgen får ett nyhetsvärde. Journalistiken får då behov av 

att intervjua personer som i texterna kan framträda som sörjande. I samband 

med sådana nyhetshändelser kan ”vanliga människor” väljas ut att medverka 

i journalistiken. De blir därigenom nyhetskällor och förväntas dela med sig 

av sina känslor kring sin sorg. Att journalistiken behöver de sörjande, för att 

kunna konstruera sorgeberättelsen väcker frågor om hur människor i sorg 

uppfattar och hanterar mötena med journalister och vad intervjuer och 

publiceringar innebär. Vidare uppstår frågor kring de egna bevekelse-

grunderna för medverkan, dvs. hur sörjande i sin tur använder sin position 

som nyhetskälla, och sina erfarenheter kring detta, för egna behov och 

ändamål.  

 

Huvudsyftet med studien är att undersöka sörjandes erfarenheter av att 

medverka i nyhetsjournalistik om sorg vid brott och olyckor.  

 

Avhandlingens första huvudfrågeställning är:  

 

I. Hur uppfattar människor i sorg att de bemöts av journalister 

och behandlas i journalistiken?  

Delfrågor:  

1. Hur uppfattar människor i sorg journalisters motiv för att tala med dem?  

2. Hur uppfattas journalisters strategier av de som medverkat som sörjande i 

nyhetsjournalistik? 



 

 18 

3. Hur uppfattas journalisters arbetsmetoder och etik av de som medverkat i 

nyhetsjournalistik om sorg?   

 

Avhandlingens andra huvudfrågeställning är: 

 

II. Hur använder människor i sorg journalistiken? 

 

Delfrågor:  

1. Hur framställer de som medverkat i nyhetsjournalistik om sorg sina motiv 

för att tala med journalister? 

2. Vilka strategier visavi journalister använder de som medverkar som 

sörjande i nyhetsjournalistik?  

3. Hur reflekterar de som medverkat i nyhetsjournalistik om sorg kring 

relationen mellan journalister och dem själva samt kring konsekvenserna av 

att ha deltagit i mediebevakningen? 

Avgränsningar 

Studien omfattar enbart personer som uppträtt i rollen som sörjande i 

nyhetstexter om sorg. I sådana texter förekommer också andra medverkande 

som vore möjliga att intervjua, som myndighetspersoner, präster och även de 

journalister som valt hur texterna ska utformas. Dessa ingår inte i min studie 

eftersom deras skäl för att förekomma i texterna till stor del kan förklaras 

utifrån att det ingår i deras arbetsuppgifter. Därmed är förutsättningarna 

andra än för dem som uppträder som sörjande i texterna. 

Definitioner 

Med vanliga människor avser jag, i denna avhandling, personer som 

medverkar i sorgeyttringar och texter om sorgeyttringar som privatpersoner 

eller som representanter för allmänheten, och inte i kraft av sin yrkesroll 

eller sin position som offentlig person.  

 

De personer som intervjuas i denna studie har samtliga medverkat i 

journalistiska nyhetstexter om sorg. De är i detta sammanhang att betrakta 

som muntliga nyhetskällor.  Flera av informanterna har också varit aktiva i 

sociala medier, framför allt på Facebook. Avseende de texter som infor-

manter själva producerat i sociala medier, har dessa i ett fåtal fall utgjort 

kompletterande skriftliga nyhetskällor för journalister. Men i sociala medier 

medverkar de informanterna huvudsakligen inte som källor utan jag be-

traktar dem här som användare/deltagare.   

 

I avhandlingen använder jag ibland ordet sorgejournalistik.  Jag avser här 

inte någon speciell genre av journalistik, utan använder uttrycket som en 
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variation/synonym till ”journalistik om sorg”, dvs. att journalistiken på 

nyhetsplats berättar om sorg, sörjande och sorgeyttringar av olika slag. På 

motsvarande sätt använder jag ibland ordet sorgeartikel som variation till 

”nyhetsartikel om sorg”. 

Studiens tyngdpunkt och bidrag till forskningen 

Avhandlingens tyngdpunkt ligger på den empiriska studien, dvs. intervjuerna 

med personer som medverkat som sörjande i nyhetsjournalistik om brott och 

olyckor. De teoretiska perspektiven rör sig på en empirinära och relativt 

konkret orienterad nivå. De knyter an till det informanterna berättar om sin 

medverkan och sina möten med journalister. De perspektiv jag valt rör 

källrelationer, nyhetskonstruktioner och etiska dilemman. När det gäller 

teorier om narrativa mönster i nyhetsjournalistik om sorg vill jag betona att 

jag i min studie inte undersöker journalistiska texter, utan jag använder mig 

av tidigare forskning för att kunna ge en fylligare bild av det informanterna 

berättar.   

 

Med min studie vill jag bidra till såväl medieforskningen som den 

journalistiska praktiken med ny kunskap om hur människor, som framträtt i 

medieoffentligheten som sörjande, upplevt sina möten med journalister. 

Samt hur de själva i efterhand värderar sin roll som källor och vad med-

verkan inneburit för dem. Avhandlingen ger också en inblick i de etiska 

utmaningar som finns i denna typ av journalistik.  En ambition med studien 

är att belysa en underutforskad källrelation och den etiska problematik som 

journalister har att hantera när de möter utsatta och icke medievana 

människor.  

Avhandlingens disposition 

Kapitel två, Journalistiken och sorgen, inleds med några aspekter på 

journalistikens position och roll i samhället, och därefter presenteras en 

översikt av forskning som är relevant för min studie. Först forskning om sorg 

och sorgeprocesser, sedan studier om det journalistiska nyhetsarbete som 

görs när drabbade intervjuas och framställs i samband med katastrofer och 

dödsfall vid brott och olyckor. Vidare tar jag upp forskning om hur 

drabbade/sörjande uppfattat sin medverkan i journalistiken. 

 

Kapitel tre tar upp källrelationer, nyhetskonstruktion och journalistisk etik ur 

aspekter som relateras till sörjandes medverkan i nyhetsjournalistik om sorg. 

Källteorierna fokuserar möten och förhandlingar mellan journalister och 

källor.  När det gäller nyhetskonstruktion betonas berättande element och 

narrativa mönster i journalistik om sorg.  Kapitlet avslutas med teorier om 
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journalistisk etik, vilka också relateras till allmänmoraliska positioner med 

särskild tyngdpunkt på närhetsetik.  

 

I kapitel fyra, Metod, material och etik, redogör jag för mitt tillvägagångssätt 

när det gäller urvalet av informanter, genomförandet av intervjuerna samt 

hur materialet analyseras och presenteras. De forskningsetiska överväganden 

och reflektioner som gjorts under arbetet med avhandlingen är integrerade i 

kapitlet, då ämnet för studien motiverar att de etiska aspekterna särskilt lyfts 

fram och belyses. 

 

I kapitlen 5-7 presenteras informanternas berättelser och jag har valt att 

gruppera dessa utifrån relationen till de avlidna. Kapitel fem och sex berättar 

om informanter som har familjeband till offren. Först kommer de anhörigas 

berättelser – föräldrarna, därefter berättelser från övriga anhöriga. I kapitel 

sju berättar vänner och obekanta om sin medverkan. Varje berättelse 

avslutas med en sammanfattande analys. 

 

I det åttonde kapitlet, Sörjandes syn på journalister, relateras informanternas 

berättelser till studiens första huvudfrågeställning om hur människor i sorg 

uppfattar att de används av journalistiken. Därefter diskuteras analysen 

utifrån de teoretiska perspektiv som rör nyhetskonstruktion och journalistisk 

etik. 

 

Kapitel nio, Upprättelse, delaktighet och kontroll, tar avstamp i studiens 

andra huvudfrågeställning. Analysen presenteras utifrån tre teman kring hur 

människor i sorg själva använder journalistiken och hanterar möten med 

journalister. Därefter relaterar jag studien till de teoretiska perspektiv om 

källrelationer jag utgått ifrån. Jag diskuterar här relationen mellan journa-

lister och mina informanter, med utgångspunkt från de senares perspektiv 

och positioner som nyhetskällor.   

 

I kapitel tio, Till sist, belyser och diskuterar jag studien utifrån några 

aspekter på det som framkommit kring ”vanliga människors” medverkan i 

nyhetsjournalistik om sorg. Avslutningsvis ger jag förslag till vidare 

forskning.  
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2 Journalistiken och sorgen 

Kapitlet inleds med att jag ger en bild av journalistiken avseende den roll 

som journalistiken tilldelats, och tilldelar sig själv, i samhället. Fokus i 

mycket av forskning och debatt om journalistik ligger på det som brukar 

kallas samhällsuppdraget och mindre på journalistik om ”vanliga männi-

skor”. Att belysa hur journalistik vanligtvis betraktas och omtalas, inom 

akademin och professionen, kan bidra till förståelsen av sörjandes 

erfarenheter av medverkan i journalistiken. Den sista delen av kapitlet utgörs 

av en forskningsöversikt, där jag beskriver några tidigare studier som är 

relevanta för mitt eget projekt. 

Journalistikens särställning   

I mitten av 1990-talet beskrev Hartley (1996, s. 32 ff.) journalistiken som det 

moderna samhällets viktigaste textsystem. Nyhetsjournalistik använder 

vardagskulturens språk, symboler och berättelseformer. Den utgör en länk 

mellan beslutsfattare och allmänhet och också mellan de offentliga och 

privata samhällssfärerna. Enligt Hartley (1996) är journalistiken moderni-

tetens textsystem och det viktigaste kännetecknet för journalistiken som text 

betraktat är att den räknas som ”sann”, alltså består av berättelser som 

baseras på verkliga och inte fiktiva händelser. Den viktigaste komponenten 

hos journalistik som system betraktat är att den konstruerar läsaren som 

allmänhet, och ansluter den till andra system som politik, ekonomi och 

system för social kontroll.  Schudson (2003), som menar att Hartleys anspråk 

på journalistiken som det viktigaste textsystemet är i ambitiösaste laget, ser 

journalistiken som en dominerande kraft i den offentliga konstruktionen av 

våra gemensamma erfarenheter, och av det vi uppfattar som verkligt och 

viktigt. Han definierar journalistik som information och kommentarer om 

samtida frågor vilka anses vara viktiga för samhället (Schudson, 2003, s. 13 

f.), och flertalet medieforskare menar att journalistiken/journalister har 

inflytande över vad allmänheten får veta om den värld vi lever i och att detta 

är avgörande för en fungerande demokrati (Dahlgren, 2004, s. 406 ff.; 

McNair, 2009, s. 238; Nord & Strömbäck, 2012, s. 12 ff.).   

 

I Sverige har synen på journalistikens roll och uppgift i det demokratiska 

samhället definierats i en rad statliga utredningar. I de tre senaste fastslås att 
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mediernas uppgift är information, granskning och att vara forum för debatt 

(Presskommittén 2004, 2006; Presstödskommittén, 2013; Pressutredningen -

94, 1995). Utöver dessa politiska ramar har journalistiken tilldelats en 

särställning, i vissa avseenden, i den lagstiftning som rör tryck- och 

yttrandefrihet. Ett exempel är utgivaransvaret, ett annat är meddelarskyddet 

för offentliganställda.  

 

Pressens organisationer har ställt upp egna frivilliga etiska regler som ska 

garantera en korrekt och allsidig nyhetsförmedling samt att enskilda personer 

inte ska vållas skada genom kränkande publicitet. De svenska publicitets-

regler som kan vara särskilt relevanta att nämna i samband med privat-

personers medverkan som sörjande i journalistik om brott och olyckor, säger 

bland annat att journalister noga ska överväga publicitet som kan kränka 

privatlivets helgd och avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart 

allmänintresse kräver offentlig belysning. Därutöver finns en regel som 

säger att man alltid ska visa brotts- och olycksoffer samt deras anhöriga 

största möjliga hänsyn. Publicering av namn och bild i sådana sammanhang 

ska prövas noga, med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. När det 

gäller yrkesregler nämns att ovana intervjupersoner ska visas särskild hänsyn 

(Pressens samarbetsnämnd, 2010). 

 

Tidningsutgivarna deklarerar på sin hemsida att pressen självmant antagit de 

etiska reglerna för att slå vakt om pressens anseende. Men också av hänsyn 

till den enskilde genom att reglerna innebär ”…att tidningarna ska visa var-

samhet mot de enskilda människor som de skriver om” (Tidningsutgivarna, 

2014). Svenska Journalistförbundet talar om reglerna som en viktig del i det 

självsanerande medieetiska systemet (Journalistförbundet, 2014). Bland 

forskare finns synsättet att det etiska regelverket utformats för att kunna 

reglera och sanera verksamheten utifrån pressens egna villkor och undvika 

lagstiftande begränsningar i tryckfrihetsförordningen (Wigorts Yngvesson, 

2008, s. 12). Andra medieforskare ser yrkesetiken som en del i en journalisti-

kens övergripande ideologi, och framhåller att regelverket säger mer om hur 

professionen försöker legitimera sin position i samhället än om normernas 

tillämpning i praktiken (Ekström & Nohrstedt, 1996, s. 42).  

 

Ett exempel på journalistisk ideologi och på hur journalisters självbilder kan 

formas är begreppet konsekvensneutralitet. Det står för en praxis: journa-

listiken ska publicera det som är sant och relevant oberoende av vem som 

gynnas eller missgynnas av en viss nyhet. Ett konsekventneutralt förhåll-

ningssätt kan innebära att det pressetiska regelverket får stå tillbaka, 

exempelvis när det gäller varsamheten mot enskilda. Konsekvensneutralitet 

som journalistiskt ideal är föremål för debatt bland journalister. Det brukar 

relateras till samhällsjournalistik, dvs. nyheter om exempelvis politik eller 

ekonomi. Journalister ska då publicera och avslöja sanningar oavsett 
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konsekvenserna för dem som drabbas negativt av publiceringen och också 

oavsett om någon försöker utöva påtryckningar för att försöka få journalister 

att avstå från att publicera.  Nyhetsjournalistiken om sorg handlar inte om 

viktiga avslöjanden eller relevanta ”sanningar”, utan om enskilda männi-

skors känslor. Men konsekvensneutralitet är ett exempel på ett inom-

journalistiskt begrepp som bidrar till journalistikens självbild och till hur 

journalister kan uppfatta den journalistiska professionaliteten och dess ideal.5  

 

När Ekecrantz och Olsson år 1994 beskrev svensk journalistiks framväxt 

som institution konstaterade de att det inte finns någon annan verksamhet än 

journalistiken som kan rättfärdiga sin verksamhet med hänvisning till 

grundlagen och som har en självklar koppling till det demokratiska systemet 

och till vad branschen anser, eller kan hävda, vara allmänintresse. 

Journalistikens makt och möjlighet att legitimera sig själv saknar därmed 

motstycke (Ekecrantz & Olsson, 1994, s. 23 f.).  Utöver att journalistiken 

som institution har, och anser sig ha, ett samhälleligt, demokratiskt och 

publicistiskt uppdrag, får man i sammanhanget inte glömma bort att det finns 

ett kommersiellt perspektiv på den journalistiska verksamheten. Medie-

företagen opererar på en marknad och vill vara ekonomiskt lönsamma. 

Journalistik blir ur denna synvinkel en vara som säljs och konsumeras 

(Allern, 2012, s. 245; Ghersetti, 2004, s. 244 f.). Många medieforskare talar 

idag om ändrade förutsättningar och nya utmaningar för journalistiken. Eide 

(2010) menar att journalistikens världs- och självbild utmanas inte bara av 

konkurrensen från olika Internetarenor samt ny produktionsteknik vilka 

erbjuder möjligheter för de som tidigare enbart var publik att agera själva i 

medieoffentligheten, producera medieinnehåll och rentav konkurrera med 

journalistiken.  Utmaningarna utgörs också av tuffare ekonomiska villkor för 
                                                      
5 Sveriges Radios nyhetsredaktion Dagens Eko har i sin nyhetspolicy skrivit in att man 

tillämpar konsekvensneutralitet. ”Vår grundregel är att nyhetsförmedlingen är 

konsekvensneutral. Att en part kan vinna eller förlora på vår publicering är inget skäl för oss 

att avstå. Vi sänder det som är viktigt enligt relevans- och saklighetskraven. Det är inte 

nyhetsförmedlarens sak att ta hänsyn till vem som gynnas eller missgynnas av en viss nyhet” 

(Sveriges Radio, 2015). Begreppet är inte oomstritt. Förespråkarna framhåller att 

konsekvensneutraliteten är det som möjliggör journalistikens särställning som granskare av 

makten. Journalisten Erik Fichtelius lanserade begreppet 1997 i en lärobok för blivande 

journalister: Nyhetsjournalistik: tio gyllene regler. Han skriver i ett debattinlägg i 

branschtidningen Medievärlden i mars 2014 att poängen med riktig journalistik är att den är 

konsekvensneutral och att publiken måste kunna lita på att journalister enbart tjänar 

allmänheten och ingen annan (Fichtelius, 2014). De som är kritiska till konsekvensneutralitet 

menar att den är en utopi. I en artikel i LO-tidningen i april 2007 skriver journalisten Dan 

Josefsson: ”Idén om konsekvensneutralitet bygger på att journalisten verkar i ett 

maktvakuum. Det finns inga medieägare att tillfredsställa politiskt, inga opinionsbildare som 

påverkar journalistens tänkande, ingen klasstillhörighet som begränsar journalistens utsikt 

mot världen, inga annonsörer och ingen begränsande ekonomisk verklighet. Det finns kort 

sagt inget samhälle och ingen mediebransch, bara journalisten själv som helt ensam bedriver 

sin förmedling av journalistik utan syfte med verksamheten” (Josefsson, 2007). 
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mediebranschen, vilket för journalistiken inneburit nedskärningar och krav 

på kostnadseffektivitet. Nyhetskällorna, framför allt professionella käll-

organisationer, har blivit mer sofistikerade visavi journalistiken, och tagit 

hjälp av mediestrateger och informationsspecialister (Eide, 2010, s. 10).    

 

Allt detta påverkar de val som görs ute på redaktioner, kring vad som ska 

berättas och på vilket sätt. För journalistiken berättar inte bara om händelser 

och fenomen som är relaterade till vad medborgarna kan anses behöva veta i 

en fungerande demokrati (Gripsrud, 1999, s. 285 ff.). Journalistiken berättar 

också om annat, och kan ses som en arena för samhälleliga samtal kring 

sociala företeelser och socialt liv. Det behöver således inte alltid vara ”nytto-

aspekten” som avgör vad som blir en nyhet eller inte. 

Identitetsskapande och medieoffentligheter 

Som samhällsinstitution6 betraktad har journalistiken betydelse för det vi 

kallar social ordning eller socialt ordnande, genom att den erbjuder oss hur 

vi ska tolka och förstå den sociala världen, vad som är rätt och riktigt och 

vad som inte är det. Sådan symbolisk verksamhet, eller maktutövning, är ett 

grundläggande drag i socialt liv och behöver inte alltid uppfattas som något 

negativt. Den kan ofta inbegripa gemensamma föreställningar och aktiv 

medverkan (Thompson, 2001, s. 28).  Journalistiken kan exempelvis implicit 

förmedla att det är rätt att medverka, som sörjande i texter, och hur det bör 

gå till. Eller rätt att vi, som läsare/tittare/lyssnare, genom journalistiken 

erbjuds lära oss hur vi bör känna, agera och uttrycka oss för att bli delaktiga i 

sorgens gemenskap.  Medierna bidrar alltså till hur vi uppfattar vår värld och 

oss själva, dvs. medierna har betydelse för vårt identitetsskapande7. 

Thompson (2001) skiljer mellan individuell och kollektiv identitet, där den 

första, självidentiteten, handlar om den föreställning man har om sig själv 

som en individ med vissa egenskaper och möjligheter. Den kollektiva 

identiteten kan knytas till identifikation och rör känslan av att tillhöra 

specifika gemenskaper (Thompson, 2001, s. 233). Faktorer som en sådan 

gemenskap kan baseras på är exempelvis kön och etnicitet. Eller nationalitet, 

för att knyta an till det kända verket av Benedict Anderson (1993) om 

nationen som föreställd gemenskap.  

 

                                                      
6 Thompson (2001) beskriver institutioner som bestämda uppsättningar av regler, resurser och 

sociala relationer som har varaktighet i tid och rum. Kulturella institutioner, som kyrkan, 

skolan eller medieindustrin utövar symbolisk makt genom sina resurser i form av olika 

informations- och kommunikationsmedel (a.a., s. 28). 
7 Olausson (2009) beskriver identiteter som en produkt av vårt umgänge med andra 

människor, och som en komplex väv av föreställningar, värderingar och attityder som är 

relativt trögrörliga, men som aktiveras och kombineras på olika sätt beroende på situationen 

(a.a., s. 142). 
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Att medier påverkar våra identitetskonstruktioner och vilka vi väljer att 

identifiera oss med är något som de flesta medieforskare är överens om 

(Biltereyst, 2001, s. 59; Olausson, 2009, s. 141). Thompson (2001, s. 50) 

talar om ”medierad socialitet”, dvs. att uppleva det som om vi tillhör grupper 

och gemenskaper som delvis konstitueras genom medier. Detta är relevant 

för min studie eftersom jag menar att journalistik om sorg bjuder in oss i ett 

kollektiv, en sorgens gemenskap.  

 

Vanligen relaterar vi social interaktion, dvs. vårt umgänge med andra, till 

möten som sker ansikte mot ansikte, exempelvis när en journalist träffar en 

sörjande för att göra en intervju, eller när sörjande samlas vid platsen för ett 

dödsfall. Vid medierad interaktion är deltagarna åtskilda i rummet och/eller 

tiden och man kommunicerar med hjälp av medier, exempelvis skickar sms, 

eller gör inlägg på Facebook. Thompson (2001, s. 115 ff.) talar också om 

medierad kvasiinteraktion vilken kan uppstå mellan mediepubliken och de 

personer som framträder i medierna, exempelvis att man som TV-tittare 

tycker att man ”känner” programledare eller andra TV-personligheter.  

Sådana relationer beskrivs av Thompson (2001, s. 271) som ”intimitet på 

avstånd”, och skulle kunna uppstå exempelvis till personer som avlider 

under dramatiska och i medierna uppmärksammade former. Meyrowitz 

(1985) menar att man med medierad kvasiinteraktion som tolkningsram, kan 

förstå hur det kommer sig att människor diskuterar mediekändisars liv och 

leverne med varandra och också sörjer dem när de dör8. Detta är relevant för 

min studie, om det är så att vi också knyter an till, och sörjer, offer som 

medierna berättar om, även om de inte är offentliga personer före sin död.  

 

Enligt Thompson (2001) har medieutvecklingen skapat dessa nya former av 

interaktion och gett upphov till nya former av ”medierad offentlighet” där 

individers, handlingars eller händelsers tillträde till offentligheten inte längre 

är kopplad till en gemensam plats eller tid (a.a., s. 159). I min studie 

betraktar jag medierna både som en förutsättning för och en aktör i det som 

brukar kallas ”det offentliga samtalet”.  Därutöver kan man se det som att de 

                                                      
8 Meyrowitz beskriver hur han själv upplevde beskedet om John Lennons död som märkligt 

smärtsamt och sorgligt. Han och hans kollegor på universitetet tyckte att de ”kände” Lennon 

och hade växt upp med honom (Meyrowitz, 1985, s. 120). Sorgen efter ”medievänner” som 

man tycker sig känna fast man aldrig träffat dem personligen kan vara förvånansvärt djup, och 

ta sig delvis andra uttryck än sorgen efter personer man känner i traditionell bemärkelse. Just 

eftersom man inte kände den avlidne på riktigt och heller inte kan få utlopp för sorgen genom 

traditionella ritualer, som att gå på begravningen eller kontakta de anhöriga för att beklaga 

sorgen. Enligt Meyrowitz (1994) är det detta som gör att människor samlas på platsen för 

dödsfallet, kontaktar varandra för att tala om den döde etc., vilket i fallet med John Lennon 

skedde världen över (a.a., s. 75). Motsvarande känslor, dvs. intimitet på avstånd, förekom 

också bland ”vanliga människor” som intervjuades i samband med prinsessan Dianas död 

(Myers, 2000). 
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sörjandes medverkan i journalistiken också är ett inträde i denna 

offentlighet9. En dimension av medieoffentlighet rör då medierepresentation, 

dvs. vem och vilka som får synas i journalistiken och på vilket sätt det sker 

(Dahlgren, 1995, s. 15). Jag menar att synliggörandet i journalistiken, 

påverkar din medieoffentliga position, och att detta i sin tur påverkar ditt 

”värde” för journalistiken: vad du kan anses ha att erbjuda som är intressant 

för journalister. Fortlöpande medieexponering kan då innebära att personer 

som synliggjorts, exempelvis som sörjande i samband med ett mycket 

uppmärksammat och dramatiskt dödsfall, ibland uppnår en medieoffentlig 

position. Detta kan gälla en begränsad tidsperiod eller, i vissa fall, mer 

varaktigt. 

 

Även om avhandlingen fokuserar journalistik är det motiverat att också kort 

gå in på fenomenet sociala medier10 vilka är en del av dagens medielandskap. 

De ovan redovisade resonemangen om medier som en arena för samhälleliga 

samtal, mediers identitetskonstruerande funktion samt medieoffentligheter 

kan appliceras inte enbart på journalistik, utan också på sociala medier.  

Nutida journalistik är en aktör också i de sociala medierna, och i vissa av de 

nyhetshändelser som ingår i denna studie är det aktiviteter på sociala medier, 

eller informanters medverkan i sociala medier, som initierat journalisters 

intresse för informanterna. Flera informanters erfarenheter i samband med 

                                                      
9 Historiskt orienterad forskning om offentlighet/offentligheter har ofta handlat om graden av 

och möjligheten för medborgerligt deltagande i en samtida diskussion om viktiga samhälls-

företeelser (Dewey, 1927/1991; Habermas, 1962/2003). I forskning om hur olika nätbaserade 

kommunikationsforum inverkar på det offentliga samtalet, bland annat utifrån demokrati-

aspekter, är en ståndpunkt att Internet dels fördjupar och öppnar upp det massmedie-

dominerade offentliga rummet, dels genererar flera alternativa offentliga rum (Buskqvist, 

2007, s. 36). Ilshammar (2013) beskriver hur olika digitala medieformer kan uppfattas som 

både ett hot mot eller en förnyare av journalistikens position i offentligheten.  Han anlägger 

ett pragmatiskt perspektiv och definierar det offentliga rummet som de arenor där offentlig 

debatt eller diskussion äger rum och där medborgarnas preferenser och åsikter formas, 

uttrycks, möts, kanaliseras etc. (Ilshammar, 2013, s. 358). 
10 Sociala medier används som ett samlingsbegrepp för medier eller kommunikationskanaler 

där användare kan kommunicera direkt med varandra via texter, bilder eller ljud och där 

medieinnehållet alltså inte nödvändigtvis måste produceras av professionella skribenter, in-

formatörer eller av journalister (Löfberg, 2009, s. 7 ff.). Journalister kan använda sig av 

sociala medier i sitt arbete, exempelvis för research, och medieföretagen kan marknadsföra 

sin journalistik via sociala medier, exempelvis genom att öppna tidningens nätupplaga för 

kommentarmöjligheter och chattar, eller uppmana sajtens besökare att dela med sig av 

information eller bilder, eller att sprida nättidningens innehåll vidare via Facebook eller 

Twitter, dvs inkludera funktioner som är typiska för sociala medier (Nygren & Zuiderveld, 

2011, s. 83). Även myndigheter, som Polisen, eller olika organisationer, som Svenska Kyrkan 

har egna Facebooksidor.  I sociala medier samsas alltså ”vanliga människor” som vill uttrycka 

sig eller ha kontakt med sina vänner med dem som till äventyrs är inloggade med syften som 

är mer kopplade till en yrkesroll, eller de som vill tjäna pengar genom att marknadsföra varor 

eller tjänster (Fuchs, 2014). 
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deras medverkan i journalistik om sorg, inkluderar också aktiviteter på olika 

sociala medier. Några har engagerat sig i sorgenätverk och någon enstaka 

informant bloggar, men i första hand är det Facebook som informanterna i 

denna studie använder, refererar till och uttrycker uppfattningar om. Utöver 

att man använt sin egen Facebooksida förekommer öppna eller slutna 

Facebookgrupper som fungerar som In Memoriam-sajter. Jag väljer därför 

att redovisa några tidigare studier som handlar om sociala medier. De 

kompletterar, och i vissa fall även klargör, aspekter på mediemedverkan som 

framkommer dels i den tidigare forskning som är mer renodlat orienterad 

mot journalistik om sorg, dels i min egen studies analys av informanternas 

berättelser.   

 

Kverndokk (2013) har studerat sorgen i sociala medier i samband med 

terrordåden i Oslo och på Utøya. Studien är i första hand fokuserad på 

Facebookgrupper som startades efter dåden. Kverndokk identifierar tre olika 

användningssätt för dessa Facebooksidor. Väldigt snabbt, redan timmar efter 

gripandet på Utøya, startades Facebooksidor där deltagare kunde sprida 

nyheten om vad som hänt.  Denna nyhetsförmedling skedde inte på ett för 

massmedierna traditionellt sätt, utan på det sätt som sker i sociala medier, 

dvs. från person till person. Med Facebookterminologi: från vän till vän. 

Facebook användes för att organisera olika sorgemanifestationer, och via 

Facebook kunde initiativ från flera personer samordnas på ett enkelt sätt och 

lika enkelt kunde informationen om manifestationer spridas. Facebook 

kunde också användas till att dela sorgen med andra genom att skriva om de 

egna känslorna, eller att lägga ut bilder från exempelvis minnesplatser man 

besökt. Därutöver kunde Facebookbesökarna läsa och kanske ”gilla” inlägg, 

och kunde även dela och sprida vidare andras inlägg och bilder. De sociala 

medierna fungerade som initieringsplattformar, dokumentationskanaler och 

koordineringscentraler (Kverndokk, 2013, s. 188 f.).  

 

I USA har en studie gjorts om hur och varför yngre deltagare, amerikanska 

collegestudenter, använder sociala medier som Facebook och MySpace för 

att ”hålla kvar” anknytningen till avlidna personer.  Studien omfattar dels en 

kartläggning av sorgebeteenden och sorgeritualer på de båda Internet-

arenorna, dels etnografisk analys av 200 In memoriam-sidor på My Space 

samt därutöver en online-enkät med 100 studerande som själva valde att 

delta (Carroll & Landry, 2010, s. 344 f.). Studien identifierade fem olika 

teman för hur studenterna använde minnessidorna. 

• En synlig och publik symbol för den sorg man känner.  

• Ett sätt att upphöja och hedra den avlidne.  

• Vädja till den avlidne om hjälp.  

• Att skriva biografiska berättelser om den avlidnes liv och då knyta an till 

den egna relationen till den avlidne.  

• Att skriva om den avlidnes åsikter och uppfattningar. 
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Westerlund (2010) som studerat olika former av nätbaserad kommunikation 

om självmord inkluderar också studier av inlägg och chattar på ett forum 

som i första hand används av sörjande anhöriga. Westerlund undersöker vad 

som kännetecknar deltagarna, hur man uttrycker sig, hur man hanterar det 

publika och offentliga kontra det personliga och intima samt vilka samtals-

mönster och teman som förekommer och vilka erfarenheter man delar med 

sig av. Inläggen börjar ofta med en tidsangivelse för hur lång tid som gått 

sedan självmordet och ses av Westerlund som ett viktigt sätt att strukturera 

hågkomsterna så att den döde inte glöms bort, vilket uppfattas som ett svek. 

Man vill, som Westerlund uttrycker det, både ”hålla kvar” och ”låta gå” 

vilket innehåller en inbyggd konflikt. Man berättar om tomrum, smärta och 

sorg. Bemötandet från andra deltagare präglas av igenkännande, förståelse 

och stöttande, och det utvecklas särskilda sätt att avsluta inläggen genom att 

man utdelar symboliska styrkekramar eller tröstekramar. De personliga 

beskrivningarna utmynnar ofta i försök att förstå och försonas med det som 

hänt samt en vägran att acceptera att människor hamnar i livssituationer där 

inte tillräcklig hjälp erbjuds så att självmord kan förhindras (Westerlund, 

2010, s. 211 ff.).  

Forskningsöversikt 

Eftersom huvudsyftet med min studie är att undersöka erfarenheter av 

medverkan i nyhetsjournalistik om sorg, har jag valt att presentera tidigare 

forskning som knyter an till mötet mellan sörjande och journalistiken, samt 

till faktorer som kan påverka detta möte. En sådan faktor är sorg som 

individuell process. Därför inleder jag med psykologiskt orienterad forsk-

ning om sorgeprocessen, vilket jag sedan kopplar till forskning om journa-

listisk bevakning som görs när dessa sorgereaktioner utlösts i samband med 

brott och olyckor. Här tar jag upp både forskning som handlar om journa-

listers synsätt på dessa uppdrag, bland annat ur yrkesetiska aspekter, och 

forskning om drabbades/sörjandes uppfattningar.  

 

Med tanke på att min studie gäller svensk journalistik har jag fokuserat 

svensk och nordisk forskning och här inkluderat studier som gjorts om 

medverkan, källrelationer, etik, journalisters respektive intervjupersoners 

uppfattningar etc. också i samband med nyhetshändelser med fler än enstaka 

offer. När det gäller internationell forskning har jag sökt efter studier som 

ligger nära min egen, dvs. studier som inkluderar brott och olyckor med få 

eller ett enda offer och/eller särskilt fokuserar medverkan/möten och etik. 
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Sorgens faser 

Psykiatrikern Johan Cullberg beskriver hur sorgen, dvs. upplevelsen av att 

ha förlorat någon genom ett dödsfall, leder till en sörjandets process där man 

gradvis anpassar sig till förlusten. Den situation och de reaktioner som 

uppstår, efter exempelvis en närståendes död, kan beskrivas som en trauma-

tisk kris som följer ett visst förlopp och som består av fyra faser: chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen (Cullberg, 2006, 

s. 143).  

 

Chockfasen varar från ett kort ögonblick till några dygn, och under den 

håller individen verkligheten ifrån sig och ”tar inte in” det som skett. Chock-

fasen utgör tillsammans med reaktionsfasen det som kallas krisens akuta fas 

och denna bör enligt Cullberg inte pågå längre än 4-6 veckor. Reaktions-

fasen börjar när den drabbade istället för att ha försökt blunda och komma 

undan det skedda tvingas öppna ögonen för det som hänt. (Cullberg, 2006, s. 

144 ff.). 

 

När bearbetningsfasen inträder är det akuta skedet av krisen över. 

Bearbetningsfasen pågår under cirka ett halvt eller ett år efter traumat, och är 

en period där den sörjande börjar vända sig mot framtiden istället för att som 

tidigare ha varit helt ockuperad av den traumatiska händelsen.  Den sista av 

krisens faser är nyorienteringsfasen som inte har någon avslutning. Individen 

lever med det förgångna som ett ärr som alltid kommer att finnas kvar, men 

som inte behöver hindra det som Cullberg (2006) kallar livskontakten (a.a., 

s. 154).  

 

Cullberg (2003) talar om dessa faser som ett naturligt förlopp vid en 

okomplicerad traumatisk kris (a.a., s. 44). Psykologiforskaren Atle Dyregrov 

och sociologen Kari Dyregrov forskar om efterlevande vid traumatiska 

dödsfall och menar att den allmänt accepterade uppfattningen att sorgen 

måste följa vissa faser inte stämmer och inte är belagd genom forskning. 

Sorgereaktioner följer inte de enkla förlopp som beskrivs, och det finns en 

fara att sörjandes reaktioner knyts till att vederbörande ”borde” vara i en viss 

fas. Dyregrov och Dyregrov (2008) menar att man för det stora flertalet 

sörjande istället grovt kan dela in reaktionerna i en chockfas som följer 

omedelbart efter dödsfallet, en reaktionsfas som kommer när den sörjande 

börjar förstå vad som hänt och en nyorienteringsfas när den sörjande gradvis 

börjar lyfta blicken och tar itu med livets uppgifter igen (a.a., s. 29 f.). Men 

det finns inte ett enda sätt att sörja på, och var och en måste hitta sitt eget sätt 

och sin egen takt. Alla ”måste” inte gå igenom en sorgebearbetning, och man 

ska inte pressa in den som inte har långvariga eller intensiva sorgereaktioner 

i ett mönster för hur de ska reagera eller kräva att sorgen måste bearbetas 

enligt en viss modell. En stor grupp sörjande reagerar dock både starkt och 
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länge, och här menar Dyregrov och Dyregrov (2008) att sörjande kan få 

problem med det författarna ser som ännu en myt: att sorg är en process med 

en fast början och en definierad slutpunkt. Detta stämmer i synnerhet inte när 

dödsfall sker plötsligt och oväntat eller på ett dramatiskt sätt. Sörjande kan 

då pressas att svara att det ”går bättre” fast sorgen kan ha ett långvarigt 

tidsförlopp. För många blir det viktigt att utveckla och upprätthålla ett inre 

minne (jfr. Westerlund, 2010 och Carroll & Landry,  2010) av den döde, och 

det är inte nödvändigt att lösgöra banden till den döde, vilket man trodde förr 

(Dyregrov & Dyregrov, 2008, s. 31).  

Vanliga sorgereaktioner 

Även om det förefaller finnas olika synsätt på sorgens faser så beskriver 

såväl Cullberg (2006) som Dyregrov och Dyregrov (2008) några vanligt 

förekommande reaktioner i samband med sorg. Omedelbara reaktioner, dvs. 

i anslutning till händelsen eller dödsbudet, kan vara att man upplever en 

känsla av overklighet, som om allt händer i en dröm eller på film. Tids-

uppfattningen kan förändras, sinnesintrycken kan bli intensivare. Man kan 

framstå som lugn och välordnad trots att det råder kaos under ytan och man 

kan ha svårt att minnas vad som hänt och sagts. Kroppsliga reaktioner som 

exempelvis illamående eller yrsel är inte ovanligt. Efterreaktioner, vanligen 

saknad, längtan och smärta, kommer oftast starkast efter begravningen, och 

under det första året när högtidsdagar inträffar första gången efter dödsfallet. 

Många sörjande upplever det som tungt när omgivningen inte visar så 

mycket uppmärksamhet längre utan förväntar sig att den sörjande ska ”börja 

se framåt”. Man kan uppleva skuldkänslor och självförebråelser speciellt 

efter plötsliga dödsfall, ångra saker man sa och gjorde, eller det man inte 

hann säga eller göra. Man kan grubbla över ett syfte, en mening med det som 

hänt (Dyregrov & Dyregrov, 2008, s. 32 ff.).  

 

I samband med brott och olyckor kan överlevande och även andra drabbade, 

exempelvis anhöriga, råka ut för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).  

Risken att drabbas av PTSD påverkas av individuella faktorer som person-

lighet samt familjära och sociala omständigheter etc.  Inte bara stora olyckor 

och katastrofer, utan även andra svåra upplevelser kan orsaka PTSD, bland 

annat att ha blivit svårt chockad av att en närstående utsatts för våld eller att 

ha varit åsyna vittne till att någon blivit dödad eller svårt skadad. Att ett 

dödsfall skett plötsligt, helt oväntat, ”för tidigt” och under dramatiska 

omständigheter är faktorer som försvårar och komplicerar sorgen och som 

kan leda till att reaktionerna förstärks och kan vara längre (Dyregrov & 

Dyregrov, 2008; Lundin, 2006, s. 198). 

 

Att efterlevande upplever att världen ställs på ända, att det trygga blir otryggt 

och att tillvaron är orättvis och inte kan kontrolleras, kan prägla tillvaron 

under lång tid. Samtidigt kan många senare ägna sig åt att söka eller skapa 
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ny mening i tillvaron och integrera dödsfallet i sitt fortsatta liv. Sådant 

meningsskapande kan ske genom att man som sörjande vill hjälpa andra. 

Föräldrar kan gå med i sorgegrupper eller föreningar för dem som förlorat 

barn. Att delta i forskningsprojekt om sorg kan vara ett sätt att försöka göra 

det meningslösa mer meningsfullt. Vid sidan av sådant mer utåtriktat 

meningsskapande finns också mer privat meningsskapande som då kan röra 

att man upplever att dödsfallet bidrar till att man mer värdesätter sina 

närmaste och bryr sig mindre om materiella värden, eller att man lärt sig 

bättre förstå andra som hamnar i kris, eller att man upplever att man blir 

bättre på att säga ifrån om sådant man tycker är fel, eller att man ser livet ur 

ett annat perspektiv och mer kan värdesätta de små sakerna etc. Allt detta 

enligt Dyregrov och Dyregrov (2008) som dock betonar att de inte avser att 

framställa det som att livet blir en slags dans på rosor efter att man förlorat 

en närstående. Meningsskapandet, om det överhuvudtaget äger rum, sker 

mot en bakgrund av smärta, längtan och saknad (a.a., s. 50 f.).  

Intervjuer i chockfasen 

En faktor som kan knytas till ovanstående redogörelse för sorgereaktioner är 

att de flesta av journalistikens intervjuer med sörjande sker under den första 

tiden efter dödsfallet, dvs. under chockfasen eller i varje fall under reaktions-

fasen. Bland annat Nordströms (1996) studie av mediebevakningen av 

Estoniakatastrofen visar att nyhetsartiklar om sorgen publiceras den andra 

möjliga dagen efter det att dödsfallet inträffat eller blivit känt. Lundin (2006) 

diskuterar mediebevakningen av de drabbade, under de senaste decenniernas 

stora olyckor och katastrofer, och ser olikheter mellan det han kallar för 

medier av public service-typ och medier som är tydligt kommersiellt styrda.  

Han menar att de senare kan vara mer urskillningslöst påträngande för svårt 

drabbade, som därmed kan bli offentligt exponerade på ett sätt som är 

psykologiskt skadligt. Risken är att bildreportage och utlämnande intervjuer 

kan orsaka en sekundär traumatisering (a.a., s. 193). Även Atle Dyregrov 

(2002) tar upp mediebevakning och sorg vid katastrofer. Han framhåller att 

drabbade efterlevande som befinner sig i den akuta fasen kan behöva 

skyddas mot journalister, och betonar vikten av en lugn miljö för sörjande 

(a.a., s. 106, s. 89). 

 

Lundälv (1999) diskuterar svensk krisjournalistik och ger råd om hur 

journalister som bevakar det som händer och sker på olycks- och katastrof-

platser, bör arbeta under sådana svåra omständigheter och hur de ska 

undvika att själva drabbas av PTSD. Han presenterar också forskning som 

visar att det är viktigt att drabbade, som offer, anhöriga och vittnen, skyddas 

mot medierna och de närgångna frågor som kan ställas i anslutning till en 

traumatisk händelse. Han exemplifierar med några av de större katastroferna 

i Sverige under 1990-talet och menar att det i samband med dessa händelser 

finns fall där journalister gjort sådan närgången bevakning. Och att 
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internationell forskning, av bland andra Shearer (1991), visar att offer från 

skadehändelser och katastrofer inte kan fly eller värja sig från medierna och 

deras arbetsmetoder. Efter en traumatisk händelse kan den drabbade känna 

ett stort behov av att någon medmänniska lyssnar och ger stöd. Journalister 

kan ibland utge sig för att vara ett sådant stöd, men har i grunden ett annat 

syfte med lyssnandet, nämligen att få uttalanden och detaljer till sin ”story” 

(Lundälv, 1999, s. 18 f.). 

Studier om journalisters syn på att intervjua sörjande 

Duncan och Newton (2010) noterar att den mesta forskningen om 

journalisters uppfattningar om den svåra uppgiften ”doing the death knock” 

avser katastrofer och traumatiska händelser med många dödsoffer. Att 

bevaka den lilla händelsen kan bli en ensam och förvirrande uppgift för 

exempelvis den ovane journalisten som tampas med att dels genomföra 

uppdraget, dels hantera den egna osäkerheten inför mötet med de sörjande. 

Det finns kanske ingen organiserad pressinformation, inga kollegor som 

informell stödtrupp, utan det är kontakten med anhöriga, grannar och vänner 

som krävs för att få fram uppgifter. I en studie, gjord av Duncan (2005) där 

49 journalister tillfrågats om sina uppfattningar kring uppdraget att intervjua 

sörjande, framkommer att journalister kan känna sig pressade mellan detta 

att tränga sig på drabbade människor och kravet att ”ta hem jobbet” och få 

intervjuuttalanden och bilder. Ibland kunde journalister känna självförakt, 

medan andra valde att se det som att de fullföljde ett uppdrag som de 

tilldelats. Man kunde känna obehag inför att kanske mötas av avsky av de 

anhöriga, men det förekom också upplevelser av att sörjande ville bli 

intervjuade och få berätta om sina känslor (Duncan, 2005; Duncan & 

Newton, 2010).   

 

Liknande uppfattningar hos journalister av att anhöriga vill bli intervjuade, 

framkommer i en annan brittisk studie där journalister intervjuats om 

bevakningen av tragiska dödsfall och katastrofer. Även här fanns berättelser 

om att vissa sörjande absolut inte ville tala med journalister, men en reporter 

säger i studien att även om man blev avsnoppad och vägrades en intervju i 

ett hus, så fanns det många fler som öppnade dörren, bjöd på te och gärna 

blottlade sina känslor för en främling med ett anteckningsblock. Journalister 

uppfattade det i vissa fall som att sörjande och drabbade kände att de 

förväntades ställa upp på intervjuer, om inte av andra skäl så till minne av 

den bortgångne. En intervjuad kvällstidningsjournalist påpekade att 

intervjuer med sörjande fick tidningsupplagorna att skjuta i höjden och att 

folk ville läsa om de drabbade och att man därmed bara tillmötesgick 

läsarnas önskemål (Berrington & Jemphrey, 2003). I en kanadensisk studie 

intervjuades sju journalister om sina upplevelser av katastrofjournalistik. Det 

framkommer att journalister kan uppleva dubbla budskap från allmänheten: 
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samtidigt som pressen får kritik för att vara hänsynslös, så vill folk inget 

hellre än att läsa detaljer om tragedier och om de människor som drabbas av 

dem. Tillfrågade journalister framför att kritiken därmed innehåller en 

komponent av hyckleri, och att publiken själv bidrar till att skapa en 

marknad för närgången och okänslig journalistik om tragiska dödsfall (Kay, 

Reilly, Amend, & Kyle, 2011).   

Journalister kan själva drabbas av krisreaktioner  

Englund (2008) har intervjuat 15 journalister som arbetade med medie-

bevakningen av den stora diskoteksbranden i Göteborg år 1998, då 63 

ungdomar omkom och 213 skadades.  Intervjustudien är orienterad mot de 

svårigheter och risker för trauma som kan drabba journalister under deras 

arbete med att rapportera ett akut, kaotiskt och tragiskt skeende på en 

olycksplats där det förekommer dels räddningspersonal, dels drabbade men 

också åskådare. Många av de journalister som var först på plats upplevde 

situationen som mardrömslik och svårtolkad. Det var mycket svårt att möta 

död och lidande. De unga överlevande som fanns på platsen var chockade, 

och ibland aggressiva. Mötet med de drabbade satte både yrkesetiken och 

känslorna på prov och intervjuade journalister uttrycker förvåning över sin 

egen sinnesnärvaro mitt i kaoset. Många journalister berättar att läget fick 

dem att skärpa sig maximalt, andra kopplade på ”autopiloten” och den 

journalistiska ryggmärgsreflexen för att kunna göra arbetet, trots omständig-

heterna. Gränsen mellan yrkesrollen, att vara en bra journalist, och att sam-

tidigt vara medmänniska kunde sättas i gungning. Flera hjälpte till så gott de 

kunde, och många av de intervjuade journalisterna berättar att de kände 

skuld efteråt, för att de inte förväntades bidra till räddningsarbetet och heller 

inte hade de adekvata kunskaperna för att exempelvis bedöma eller hjälpa 

skadade. Samtidigt som man kunde tänka på vilka bilder och rubriker som 

var ”löpsedelsmässiga” kunde man skämmas för sin kamera. Några tyckte 

det var viktigt att vara tydlig med att man var journalist medan andra höll låg 

profil eller rentav dolde att de var journalister för att inte provocera fram 

ilska hos drabbade eller räddningspersonal. Fotografer uppger att de kunde 

känna sig hotade (Englund, 2008).  

 

När det gäller hur journalisterna upplevde sin stresstålighet finns stora 

variationer, men flera av de reaktioner som Englund beskriver har likheter 

med hur Cullberg (2006) respektive Dyregrov och Dyregrov (2008) 

beskriver sörjandes krisreaktioner. Några av de journalister som Englund 

(2008) intervjuat berättar om akuta krisreaktioner, som exempelvis chock, 

skuld eller känslor av overklighet. Bland journalister som anlände något 

senare till brandplatsen fanns också de som sköt upp egna krisreaktioner och 

upplevde att de blev ”speedade” och helfokuserade på att jobba. Kris-

reaktioner som kunde komma efteråt var ångest, sömnsvårigheter, sorg, 

självförebråelser eller minnesförlust. Personliga erfarenheter, som exempel-
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vis av bränder, av att själv ha barn, eller av att närstående dött kunde också 

påverka hur man reagerade. Flera av de intervjuade journalisterna upplevde 

att medieföretagen hade dåliga rutiner för krishantering och debriefing men 

de allra flesta intervjuade reportrar, fotografer och arbetsledare var nöjda 

med sin egen journalistiska arbetsinsats (Englund, 2008).   

Intervjuer med sörjande en viktig del i bevakningen 

Mediebevakningen av de finska s.k. skolskjutningarna i Jokela år 2007 med 

nio dödsoffer, gärningsmannens självmord inräknat, respektive Kauhajoki år 

2008 där 11 personer dog, gärningsmannens självmord inräknat, har 

undersökts i ett forskningsprojekt11. Utöver textstudier och intervjuer med 

representanter för myndigheter och allmänhet, ingår också intervjustudier 

med sammanlagt 93 journalister, inom press och TV, som deltog i bevak-

ningen av den ena eller båda nyhetshändelserna. Journalisterna tillfrågades 

om sina reflektioner kring hur man agerat och hur man tänkt kring sina 

professionella värderingar, även relaterat till kritik som framfördes mot hur 

journalister agerat främst visavi minderåriga överlevande, vittnen samt de 

sörjande i samband med den första skolskjutningen i Jokela (Koljonen et al., 

2011).  

 

I studien framkom att ungdomar, skolkamrater, som tände ljus och lämnade 

blommor på de platser där deras kamrater dödats, upplevde att de i stort sett 

trakasserades av nyhetshungriga journalister. De intervjuade journalisterna 

och fotograferna framförde att deras jobb var att samla in uppgifter från dels 

myndigheter, dels ögonvittnen, och sedan delge publiken denna information. 

Eftersom det tog sex timmar från att skotten började avlossas tills den första 

presskonferensen hölls, ökade pressen på journalister att istället samla in 

material från inofficiella källor. Detta ledde till att journalisterna istället 

fokuserade att intervjua ögonvittnen, exempelvis minderåriga skolelever. Det 

fanns motsägelsefulla uppfattningar om hur redaktionerna hanterade den 

kritik som riktats mot arbetsmetoderna. Utåt sades det att kritiken var viktig 

och etablerade en dialog med traktens ungdomar. Men mellan skål och vägg 

på redaktionerna tillbakavisades kritiken. I forskningsintervjuerna framförde 

många journalister att mediernas uppträdande i Jokela varit ett problem och 

att vissa nyhetstexter klart hade gått över gränsen för det acceptabla. Men 

man motsatte sig samtidigt tanken på att ungdomarna i Jokela skulle avgöra 

vad som var etiskt acceptabel journalistik och inte, och hänvisade till vikten 

av journalistikens oberoende, yttrandefriheten etc.  Många av de intervjuade 

journalisterna hade svårt att förstå anklagelserna om trakasserier. De 

upplevde att de hade agerat på exakt samma sätt i Jokela som de gjort i 

tidigare bevakningar av krissituationer. De såg få fel i det egna agerandet 

                                                      
11 Projektet omfattar flera delstudier och publiceringar: (Koljonen, Raittila, & Väliverronen, 

2011; Raittila, Koljonen, & Väliverronen, 2010; Väliverronen, Koljonen, & Raittila, 2012). 
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och de egna besluten, utan ifrågasatte istället motiven hos dem som uttryckt 

kritik mot journalisterna.  Man uppfattade att det var viktigt att också bevaka 

känslor och sorg, bland annat för att berättelserna om de sörjande ökade 

publikens kunskap om dödskjutningarnas konsekvenser och offrens perspek-

tiv, samt kunde förse alla i Finland med redskap för att bearbeta den gemen-

samma sorgen.  Enligt de tillfrågade journalisterna hade de sörjande en så 

central roll i detta att de helt enkelt inte kunde lämnas utanför offentligheten 

(Koljonen et al., 2011).    

 

De journalister som intervjuades om den andra skolskjutningen, den i 

Kauhajoki, framförde en delvis annan syn. Man upplevde att själva nyhets-

organisationerna var mer förberedda och fungerade bättre och mer pro-

fessionellt, och att reportrar och fotografer fick mer stöd och tydligare direk-

tiv. Detta ledde till att det gjordes färre etiska övertramp i och med att man 

upplevde att journalister närmade sig offren, och skrev berättelserna om 

dem, på ett mer hänsynsfullt sätt. Resultatet av de forskningsintervjuerna 

visar en större orientering mot dels läsare/publik dels källor. Journalisterna 

argumenterade mindre kraftfullt för yrkets oavhängighet jämfört med i 

Jokelaintervjuerna och betonade istället oftare hur deras insamling av 

underlag till nyhetstexterna skedde i samförstånd och överenskommelse med 

källor, oavsett om dessa var myndighetspersoner, ögonvittnen, anhöriga till 

offer eller representanter för allmänheten. De intervjuade journalisterna 

tyckte inte att det fanns anledning att, trots kritiken efter Jokela, avstå från 

att skriva om offer eftersom den journalistiken hade ett värde i sig, däremot 

framkom att man tyckte det fanns anledning att delvis tänka om när det 

gäller hur offer hanteras i krisjournalistiken (Koljonen et al., 2011).  

 

Jemphrey och Berrington (2000) har i en studie intervjuat 19 journalister om 

deras erfarenheter av katastrofjournalistik. Ett exempel på en händelse där 

journalister uppfattar att de lade band på sin rapportering är skolskjutningen i 

skotska Dunblane år 1996 med 16 dödsoffer och 13 skadade. Offren var 

skolbarn i 5-6-årsåldern samt lärare. Pressbevakningen var mycket om-

fattande med inte bara lokala medier utan också journalister från hela 

världen. I intervjuer med journalister som var på plats berättas om 

”adrenalinkickar”, hur man ”gick på autopilot” (jfr. Englund, 2008) och hur 

man försökte få intervjuer med drabbade. Men tragedins omfattning och att 

offren var små barn, gjorde att man höll igen för man ville inte plåga de 

anhöriga ytterligare. När morgontidningarna, efter uppmaningar från polisen, 

gemensamt gick ut med att deras journalister inte fick lov att göra några 

”death knock-intervjuer” reagerade reportrarna med en överväldigande 

lättnad. Tabloidpressens journalister fick ingen sådan order om restriktioner, 

utan förväntades jobba som man brukade. En i studien intervjuad reporter 

berättar att det förekom att kvällspressreportrar såg till att bli iakttagna av 
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polisen, så att de kunde bli ivägkörda och därmed slippa ta kontakt med 

drabbade familjer (Jemphrey & Berrington, 2000). 

 

I en svensk studie, gjord av Wigorts Yngvesson (2006), intervjuas tio 

journalister om sin syn på yrkesetik. I studien beskrivs hur reportrar kan 

känna att det är en plikt, eller finns en kollektiv förväntan om, att skriva om 

tragiska nyheter, och då intervjua anhöriga till våldsdödade och olycksoffer. 

Även om man helst vill slippa skulle man gjort det ändå, eftersom man inte 

är beredd på att inför chefer och kollegor försvara att man inte gjorde jobbet. 

En av de intervjuade reportrarna berättar att han avstått från att intervjua 

personer som nyligen utsatts för våldsbrott. Skälet var dels att det var 

obehagligt att ringa upp, dels att han uppfattar att det inte är bra för de 

drabbade att bli intervjuade samma dag händelsen inträffat. Andra reportrar 

berättar att de utfört den sortens uppdrag, men ibland försökt komma runt det 

hela genom att säga till chefer att jobbet inte ”har hållit”. Eller försökt få 

fram uppgifter utan att behöva ringa upp. En reporter tycker att detta med att 

visa empati inte är oproblematiskt, eftersom hon försöker vara personlig men 

inte privat. Men om man visar förståelse så kan man få ut mer ur dem man 

intervjuar. Denna reporter upprättar ett förtroende genom att visa inlevelse 

och sympati, för att på så sätt få folk att öppna sig och berätta saker som hon 

kan skriva om (Wigorts Yngvesson, 2006, s. 107).  En annan reporter 

berättar att hon, när de hon vill intervjua är osäkra på om de ska ställa upp 

eller inte, brukar erbjuda sig att ringa och läsa upp texten (a.a. s. 113). 

 

Etiska/moraliska dilemman kan uppstå just i samband med uppdrag som rör 

att intervjua anhöriga till offer för våld eller olyckor, och det kan uppstå en 

konflikt mellan hur mycket hänsyn man som journalist ska visa kontra hur 

öppen man ska vara med uppgifter. Även förtroendet mellan intervjuperson 

och reporter kan bli ett dilemma, i situationer där reportern kan uppleva att 

lojaliteten till intervjupersonen väger tyngre än lojaliteten mot arbetsgivaren. 

Ett exempel här är när rubrik eller löpsedel vinklas på ett sätt som varken 

reporter eller intervjuad räknat med. Reportrar kan då känna att det är deras 

fel och att den de intervjuat kanske känner sig sviken (Wigorts Yngvesson, 

2006, s.126 f.).  Mötet mellan reporter och den som intervjuas uppfattas som 

den mest konkreta förtroenderelationen, vilken av flera beskrivs som ett 

ömsesidigt utbyte där man möts på ett personligt eller professionellt plan och 

är beroende av varandra. Ett förbrukat förtroende kan få stora konsekvenser 

för nästa intervju. Och förtroendet är ett ansvar. Man kan uppfatta att en 

utsatt intervjuperson lägger väldigt mycket av sitt liv i reporterns händer, och 

att försöka vara hänsynsfull kan bli som att gå balansgång mellan att inte 

skada folk och ändå inte vara ”ett mähä” (Wigorts Yngvesson, 2006, s. 156). 

Gränserna för när och hur hänsyn ska visas varierar mellan reportrarna.  Det 

händer också att reportrars ideal krockar med tidningsledningens, vilket 
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enligt Wigorts Yngvesson kan bero på att reportern inte behöver väga in 

kommersiella aspekter på hur nyheter ska värderas.  

Studier om medverkan i brotts- och olycksjournalistik 

Internationell tidigare forskning om hur drabbade anhöriga eller offer för 

våldsbrott och olyckor upplever sin medverkan i nyhetsjournalistiken, visar 

att sörjandes och offers uppfattningar om journalistik och medverkan 

innefattar såväl negativa som positiva upplevelser. 

Ambivalenta känslor hos drabbade och anhöriga 

I en brittisk studie gjord av Newton (2011) intervjuades 20 nära anhöriga till 

offer vars död i samband med brott eller olyckor lett till upprepad och i de 

flesta fall omfattande mediebevakning.  Flera av informanterna var enga-

gerade i olika stödgrupper för anhöriga till våldsoffer. Informanterna till-

frågades om hur de uppfattat de journalister som bevakat nyhetshändelsen, 

avseende deras arbetsmetoder och sätt att närma sig de sörjande.   Resultatet 

visar att det finns stor variation och ambivalens i hur anhöriga uppfattar 

journalisters arbete och etiska förhållningssätt. Hälften av de intervjuade 

anhöriga hade blivit upprörda över journalisters agerande, och några av de 

intervjuade, fäder till mordoffer, hade blivit mycket upprörda initialt och 

avvisat journalister, medan de senare i nyhetsskeendet hade kontakter med 

samma journalister. Om man inte, som i de ovan beskrivna fallen, blev 

upprörd över att journalister överhuvudtaget tog kontakt, kunde man bli 

upprörd över sättet på vilket kontakten togs, eller över hur journalister 

betedde sig. Många hade upplevt att journalister inte var tillräckligt 

noggranna med att kontrollera fakta vilket ledde till att publicerade texter 

innehöll felaktigheter. Detta upplevdes som nonchalant och sårande. Å andra 

sidan fanns det också informanter som var nöjda med journalister och 

publiceringar, samt informanter som kände att deras medverkan var en hjälp 

i det polisiära arbetet. Några informanter vittnade om att de kände sig 

utestängda från möjligheten att få medverka och berätta om den avlidne. 

Exempelvis hade man av polisen fått veta att man kunde räkna med att 

medierna skulle ta kontakt, men sedan ”hände ingenting”. Det förekom att 

informanter kände sig förorättade av den uteblivna medieuppmärksamheten, 

eller förorättade om journalister skrev om händelsen, men utifrån andra 

källor än den sörjande anhörige (Newton, 2011).  

 

I ett forskningsprojekt i Australien intervjuade Green och Sykes (2003) 

personer som drabbats av eller bevittnat traumatiska händelser, som olyckor 

eller våldsorsakade dödsfall, vilka ledde till nyhetsbevakning. Vilken rela-

tion de intervjuade i studien har till offren framgår inte, men i resultatet 

framkommer att de 17 informanterna hade ambivalenta känslor kring 

nyhetsbevakningen och journalisternas arbetsmetoder. Bland det som upp-
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fattades som positivt med mediebevakningen återfinns att medverkan i 

intervjuer gav möjlighet att få ge ”sin sida av saken”, och att medverkan 

kunde bidra till att förövare kunde gripas eller fällas i domstol. Vidare 

upplevde man det som positivt när journalister före intervjuer presenterade 

sig som journalister och från vilket medieföretag, samt att journalister 

kontrollerade fakta före publicering. Att journalister kunde bidra till 

överlevandes förståelse och meningsskapande av händelsen upplevdes också 

som positivt och det fanns informanter som överlag upplevde att 

bevakningen var en hjälp i att hämta sig från traumat. Bland det som 

uppfattades som negativt med mediebevakningen var journalister som 

uppträdde aggressivt eller opassande vid första kontakten, journalister som 

inte identifierade sig som sådana eller som betedde sig på ett sätt som man 

uppfattade som trakasserier, särskilt i samband med fotografering eller när 

man posterade sig utanför informanters bostäder.  Några informanter fram-

förde också som negativt att journalister inte höll det de lovat, och i ett fall 

reagerade informanten negativt på att journalister försökte förhandla sig till 

ensamrätt och också erbjöd betalning för en exklusiv intervju. Det 

uppfattades som negativt när uppgifter som identifierade de inblandade 

publicerades innan nära anhöriga hade informerats om vad som hänt, samt 

att material från polisen eller andra källor, som informanterna inte hade 

vetskap om, offentliggjordes genom publicering. Informanter som upplevde 

att journalister inte kontrollerade fakta ordentligt kände sig sårade av att 

felaktigheter publicerades. Många upplevde också att journalistiken använde 

sig av rent påhittade vinklar eller att ”storyn” användes som del i en kampanj 

från redaktionens sida utan att den som intervjuats tillfrågades.  

 

Green och Sykes (2003) noterar att det råder överlappning i resultatet på så 

vis att informanter under ett nyhetsskeendes förlopp kan uppleva både 

positiva och negativa känslor inför journalister, exempelvis känna sig tra-

kasserade inledningsvis, men vid senare intervjuer få möjlighet att korrigera 

viktiga felaktigheter eller medverka till att ett skeende belyses på ett djupare 

sätt. Att känna att man har kontroll över vad som publiceras och inte 

publiceras framstod som essentiellt för informanterna. En slutsats som 

redovisas är att nyhetsredaktioner, och även enskilda journalister, har 

anledning att se över sina rutiner och metoder vid bevakningen av 

nyhetshändelser som innefattar dramatiska dödsfall och olyckor där den 

journalistiska bevakningen kan riskera att bidra till ytterligare traumatisering 

(Green & Sykes, 2003).   

Jagade offer i inledningen av nyhetsskedet 

Liknande resultat framkommer i en brittisk studie av Shearer (1991) om 

mediebevakningen i främst TV men även press, i samband med katastrofer, 

olyckor och våldsbrott. Studien inkluderar kvalitativa intervjuer med 56 

drabbade, överlevande eller närstående till offer, som tillfrågats om hur de 
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upplevde mediebevakningen. Bland det positiva – som framfördes i denna 

studie gjord för nära 25 år sedan, långt före de sociala mediernas tid (jfr. 

Kverndokk, 2013) – var exempelvis att information kom ut så att människor 

fick reda på vad som hänt, att man fick människors sympati, samt att polisen 

kunde få in tips. Å andra sidan upplevde informanter mediernas nyhetstempo 

och timing som något väldigt negativt. I det inledande skedet, när man var 

chockad och omtumlad, kunde man känna sig jagad av nyhetshungriga 

reportrar. Rapporteringen kunde vidare upplevas som ett intrång i privatlivet, 

och om man upplevde att journalister slarvade med fakta, förvrängde eller 

var närgångna med vissa detaljer, kunde man känna sig trakasserad och 

förföljd. Visserligen träffade man ibland reportrar som man tyckte gjorde ett 

bra jobb, men det hände också att nyhetstexter utformades som om de 

byggde på intervjuuttalanden trots att ingen intervju gjorts överhuvudtaget, 

enligt informanten (Shearer, 1991).  

 

I Shearers intervjustudie framkom tre huvudkriterier för att journalisters 

arbetsmetoder skulle kunna anses acceptabla. Rapporteringen skulle ske på 

ett sätt som orsakade minsta möjliga lidande för överlevande, anhöriga och 

andra drabbade personer. Publiceringen skulle också vara till nytta, exempel-

vis för det polisiära arbetet eller för att upplysa, varna eller hjälpa andra, 

vilket i så fall skulle innebära att publiceringen i någon mening ändå blev 

meningsfull. Det tredje kriteriet var att de mest berörda borde få möjlighet 

att utöva kontroll över vad som rapporterades. Man kunde känna att man 

”ägde frågan” dvs. hade rätt att ha inflytande över den händelse som ingripit 

så oerhört i livet, men här fanns känslor av att nyhetsmedierna lade beslag på 

ens tragedi. De intervjuade framförde att de gärna hade blivit varnade i 

förväg om publiceringar som skulle kunna orsaka lidande för de drabbade. 

De publiceringar som inte uppfyllde något av de tre huvudkriterierna ansågs 

som förkastliga, särskilt de som inte bedömdes vara till nytta (Shearer, 

1991).  

Hela orten drabbas 

I en kanadensisk studie av Kay, Reilly, Connolly, och Cohen (2010) 

undersöks hur mediebevakningen av mordet på en 16-årig flicka uppfattades 

av invånarna i den mindre stad där såväl flickan som den senare dömde 

gärningsmannen bodde. Nyhetsskeendet inleddes när flickan rapporterades 

försvunnen. Medierna bevakade sökandet efter flickan och bevakningen 

fortsatte när hon hittades död, och omfattade också texter om rättsprocessen 

mot den man som greps och dömdes för dådet. I studien intervjuades 17 

personer. Exakta relationer mellan informanterna och offret framgår inte, de 

flesta beskrivs som ”vanliga” invånare i staden, men bland de intervjuade 

finns också representanter för de lokala myndigheterna, en polis, och en 

lokal journalist. Av resultatet framgår att man som ortsinnevånare uppfattade 

sig som invaderad och ockuperad av medierna under nyhetsskedet, och att 
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skriverierna svärtade ner stadens rykte, vilket väckte ortsbornas ilska. Likaså 

uppfattade man att journalisterna trängde sig på och var närgångna mot 

sörjande, exempelvis i samband med begravningen. Man upplevde också att 

känslor av sorg och förlust återkom varje gång medierna skrev under 

nyhetsskeendet, även år efter själva händelsen. Lokaljournalisten berättar i 

studien att hon och hennes redaktion valde en större återhållsamhet och 

försiktighet i bevakningen än tillresande riksmedier. Hon berättar också att 

hon i mycket identifierade sig med de övriga på orten och att det påverkade 

hennes bevakning av händelsen (Kay et al., 2010).  Att lokaltidningar kan 

visa mer återhållsamhet framkommer också i en av de svenska studier som 

gjordes efter Estonias förlisning. I studien analyseras hur särskilt pressen, 

såväl storstadstidningar som lokaltidningar men också några TV-inslag, 

berättade om överlevande och anhöriga. Av resultatet framgår att medierna 

över lag gav en sansad bild av dessa drabbade, även om det förekom 

enskilda övertramp. Det fanns dock skillnader mellan medierna. De 

lösnummerberoende kvällstidningarna och även TV var mer närgångna än 

morgontidningarna i sättet att rapportera om överlevande och anhöriga. En 

lokal tidning, Bergslagsposten, visade en närmast total återhållsamhet med 

sådan närhet, vilket förklaras av att en ort i tidningens utgivningsområde 

drabbats mycket hårt av Estoniakatastrofen (Hadenius et al., 1996). 

Sammanfattning 

Journalistiken har genom lagstiftningen och genom sitt samhällsuppdrag 

tilldelats en särställning jämfört med andra samhällsinstitutioner. Det etiska 

regelverket ska garantera en korrekt och allsidig nyhetsförmedling vilken 

också tar hänsyn till enskilda, men det är frivilligt och självpåtaget. Sam-

tidigt som journalistiken har stor möjlighet att legitimera sig själv sätts den 

under press av ökade vinstkrav och en snabb teknikutveckling.   

 

Som kulturell institution med symbolisk makt bidrar journalistiken till hur vi 

formar våra identiteter, hur vi identifierar oss med andra och vilka vi känner 

gemenskap med. Vi kan tycka att vi ”känner” människor som vi enbart 

möter i medierna, exempelvis genom sorgejournalistiken men också i sociala 

medier. Fortlöpande medieexponering kan innebära att personer som synlig-

gjorts, exempelvis som sörjande i samband med ett mycket uppmärksammat 

och dramatiskt dödsfall, ibland uppnår en medieoffentlig position.   

 

Sorgeprocessen brukar beskrivas som att man i de flesta fall går igenom 

olika stadier/faser, men processen, och sorgen, kan bli problematisk och 

komplicerad när man mister en nära anhörig under dramatiska och/eller 

våldsamma former. I dessa sammanhang är den första tiden efter dödsfallet 

ofta kritisk eller chockartad. De efterlevande kan behöva skyddas mot 
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journalister eftersom krisreaktioner kan förstärkas, upprätthållas eller utlösas 

av sådana kontakter. De drabbade kan ha svårt att värja sig mot journalister. 

Man kan exempelvis känna ett stort behov att få tala om händelsen med 

någon som lyssnar. 

 

”Death knock-journalistik” uppfattas som svåra och obehagliga uppdrag av 

många journalister. Intervjusituationerna är ofta känsliga och oförutsägbara. 

Journalister uppfattar att de som tillfrågas om medverkan kan bli upprörda 

och arga, men de träffar också anhöriga vilka journalisterna uppfattar gärna 

låter sig intervjuas. Anhöriga och ögonvittnen ses som viktiga källor för 

journalister, vilka då inte minst kan skriva om sorgereaktioner och därmed 

tillmötesgå det som man uppfattar att publik och chefer efterfrågar. Journa-

lister kan känna ett slags grupptryck att göra även jobb som man känner är 

etiskt tveksamma och obehagliga, både för egen del och för dem som 

intervjuas. 

 

De som medverkat som sörjande eller drabbade, i journalistik om brott och 

olyckor, har både positiva och negativa erfarenheter. Exempel på det sist-

nämnda är att man kunde känna sig förföljd av journalister, bli besviken på 

faktafel och på att uppgifter publicerades innan anhöriga underrättats om 

dödsfallet, att man inte hade inflytande över hur man framställdes etc.  Bland 

det positiva är exempelvis att vissa journalister var tydliga med att förklara 

vad som skulle skrivas, och noga med fakta. Medverkan kunde bidra till att 

förövare greps och ställdes inför rätta samt att människor fick reda på vad 

som hänt och därmed kunde sympatisera med de drabbade.   

 

Journalistiken är en inflytelserik samhällsaktör medan sörjande, som mina 

informanter, är enskilda personer och många av dem är i ett utsatt läge när de 

exponeras genom journalistiken. Journalister kan själva uppleva det som 

obehagligt eller känsligt att intervjua drabbade i samband med brott och 

olyckor.  I tidigare studier framkommer att drabbade/sörjande har både 

positiva och negativa upplevelser av mediebevakning. Men tidigare forsk-

ning klargör inte sörjandes erfarenheter av hur möten med journalister kan 

gå till. 
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3 Källrelationer, nyhetskonstruktion och 
journalistisk etik 

För att få verktyg att analysera och tolka mina informanters erfarenheter har 

jag valt att betrakta mitt material ut tre olika perspektiv. Den första aspekten 

är källrelationer, dvs. mötet mellan journalist och sörjande. Den andra rör 

journalistiska nyhetskonstruktioner, och här betonas narrativa element och 

mönster i journalistik om sorg. Dessa används inte för textanalyser av 

publicerat material, utan jag utgår från tidigare forskning och teorier om 

nyhetskonstruktion, vilket kan bidra till förståelsen av det mina informanter 

berättar om sin medverkan i nyhetsjournalistiken. Slutligen går jag in på 

journalistisk yrkesetik och hur journalister hanterar etiska dilemman. I 

anslutning till detta tar jag också upp närhetsetik, dvs. etiska dimensioner av 

möten och relationer mellan människor.  

Den sörjande som nyhetskälla 

Mycket av den forskning som gjorts på relationer mellan journalistiken och 

dess källor har utgått från nyhetsorganisationens eller journalistikens 

perspektiv, dvs. från nyhetsarbetet på redaktionerna. De studier som inklude-

rat nyhetskällornas perspektiv har i huvudsak handlat om mer institutiona-

liserade källorganisationer och på samspelet mellan dessa och journalistiken. 

Det förefaller finnas relativt lite forskning som berör ”den vanliga 

människan” som nyhetskälla, dvs. privatpersoner, som i likhet med de 

sörjande som ingår i denna studie, inte representerar någon institution eller 

organisation, utan får rollen som källa på grund av att de har ett nyhetsvärde 

för journalistiken, oftast för att de har varit med om något ovanligt.  Till 

skillnad från elitpersoner som förekommer i medierna på grund av sina 

normala roller, förekommer de vanliga människorna i medierna när de 

befinner sig i onormala roller (Hvitfelt, 1989, s. 83).   

 

Grunden för nyhetsproduktion är att journalistiken har tillgång till material 

av olika slag och detta inbegriper också personer som kan bidra med tips, 

upplysningar eller åsikter. Att journalistiken kan hänvisa till, och citera, 

källor gör att nyhetens trovärdighet stärks (Berkowitz, 2009; Carlson & 

Franklin, 2011, s. 2 ff.). En nyhetskälla är alltså en person eller organisation 
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som genom någon kanal förmedlar uppgifter till en journalist eller en 

redaktionell organisation. Detta enligt Allern (1997, s. 10) som menar att 

källor i första hand utgörs av aktörer som framträder på uppdrag från 

institutioner, företag eller organisationer. Men källor kan också, i likhet med 

informanterna i min studie, vara enskilda människor som framträder i 

journalistikens texter. Antingen på eget initiativ eller för att medierna har 

sökt upp dem för att få upplysningar eller kommentarer.  

 

Sahlstrand (2000) definierar en muntlig nyhetskälla som en person vilken 

framträder i texten och antingen indirekt utgör underlag för det innehåll som 

förmedlas, eller direkt får uttala sig. De muntliga källorna kan delas in i elit- 

och icke-elitkällor. I en studie finner Sahlstrand att andelen icke-elitkällor 

utgör en dryg tredjedel av de källor som förekom i svensk storstads-

morgonpress 1997-1998. I rollen som medborgare, offer, vittne, anställd etc. 

dominerar icke-elitkällorna stort. Offer är personer som utsatts för brottsliga 

handlingar eller något annat som medför att källan kan konstrueras som 

”drabbad” (Sahlstrand, 2000, s. 142). Elitkällor uppträder i högre grad som 

faktagivare, dvs. experter eller analytiker, medan icke-elitkällor oftare får 

rollen av att ge värdeomdömen, dvs. uttrycka åsikter, känslor etc. (Ekecrantz 

& Olsson, 1991, s. 51 f.). I en brittisk studie om vilka källor som kom till 

tals, avseende tre olika ämnen, i BBC:s nyhetsinslag år 2007 respektive 

2012, framkom att ämnet EU-politik hade fler elitkällor än icke-elitkällor, 

medan det var tvärtom när det gällde ämnet religion.  Nyheter om ämnet 

invandring kunde vinklas antingen faktaorienterat, exempelvis vinkeln 

politik, eller åsiktsorienterat och då handla om känslor. Elitkällorna fick här 

rollen av att vara expertinramning till ”vanliga människors” åsiktsyttringar 

(Wahl-Jorgensen et al., 2013). I svensk forskning om vilka nyhetskällor som 

kommer till tals i nyhetsprogrammet Rapport 1979-2010 framkommer att 

”vanligt folk” med tiden har blivit mer synliggjorda i nyhetsrapporteringen 

(Asp & Bjerling, 2014, s. 73)12.  

 

Allern (1997) skiljer mellan tre huvudgrupper av källor: professionella 

källorganisationer, andra källorganisationer och personliga källor. De 

förstnämnda utgörs av exempelvis de stora aktörerna i näringslivet, politiken 

                                                      
12 När det gäller de fyra här redovisade studierna bör det påpekas att de inte är helt jämförbara 

eller likställda. Detta gäller bland annat studiernas omfattning: den brittiska studien beskrivs 

exempelvis av författarna själva som en mindre studie medan den svenska studien om 

nyhetskällorna i Rapport omfattar många års forskning. Vidare kan man inte utgå ifrån att 

begreppet elitkälla respektive icke-elitkälla definieras, avgränsas och används på samma sätt i 

de olika studierna. Sahlstrand utgår exempelvis från källornas status vilken avgörs utifrån 

faktorerna rang respektive roll, medan Ekecrantz och Olsson gör en indelning utifrån 

samhällssfärer. Mitt syfte med att redovisa några tidigare studier om nyhetskällor är att ge en 

övergripande bild av omfattningen av ”vanliga människors” medverkan i nyhetsjournalistiken 

samt i vilka sammanhang de medverkar som källor. 
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och den offentliga sfären.  Det är aktörer som har egna avdelningar med 

specialister på mediekontakter och mediestrategier. Till de andra käll-

organisationerna räknas organisationer och grupper som ibland agerar aktivt 

gentemot nyhetsmedierna och det offentliga, men som inte har samma 

resurser och specialister som de professionella källorganisationerna. Person-

liga källor, dit jag menar att de som medverkar som sörjande i journalistiken 

hör, är de enskilda människor/privatpersoner som inte representerar någon 

institution, organisation eller aktionsgrupp men som har kunskaper eller 

erfarenheter som är av nyhetsmässigt intresse för journalistiken. Även Allern 

nämner här offer för och vittnen till olyckor men också människor med 

specialkunskaper eller personer som kontaktar nyhetsmedierna för att de vill 

att en fråga eller ett problem ska belysas offentligt (Allern, 1997, s. 44).  

 

Ekström (1998) gjorde en observationsstudie på TV-redaktioner för nyhets- 

och aktualitetsprogram och fann att de privatpersoner som förekom som 

gäster och intervjuobjekt var intressanta för TV-journalistiken i huvudsak 

om de drabbats av något, blivit utsatta eller råkat ut för något tragiskt som de 

kunde berätta om, eller om de representerar något udda eller sensationellt. 

Dessa personer besitter, som Ekström uttrycker det, ett kapital som medierna 

är intresserade av att exploatera, och det är i sin egenskap av drabbad eller 

udda som privatpersonen får tillträde till medierna. Privatpersoner kan ha ett 

intresse av medverkan av olika skäl: för att få ett erkännande, för att någon 

äntligen är intresserad av vad de har att berätta, eller i vissa fall för att de helt 

enkelt vill synas i medierna. Då är det deras erfarenhet som utsatt, drabbad 

eller udda som är det enda som ger dem tillträde (Ekström, 1998, s. 16).  

Relationen mellan källor och journalistik 

Berkowitz (2009) beskriver hur forskningen om källrelationer i mycket 

utgått från aspekter kring makt, dvs. om det är journalisterna eller deras 

källor som har störst inflytande över hur en nyhet formas. Berkowitz menar 

att detta också måste sättas i en vidare kontext än att enbart stanna vid hur 

agendor sätts för vad som blir en specifik nyhet och inte. Interaktionen 

mellan källor och journalister innebär också en påverkan i långa loppet, på 

vad som anses vara av betydelse i samhället (a.a., s. 102).  Berkowitz 

diskuterar, precis som den forskning om nyhetskällor han hänvisar till, i 

huvudsak de förhållanden som rör journalister och de professionella eller 

organiserade källorna.  

 

Studier om samspelet mellan de professionella källorganisationerna och 

nyhetsredaktionerna/journalisterna har gjorts av bland andra Gieber och 

Johnson (1961), Ericson, Baranek, och Chan (1989), Allern (1997) samt 

Palm (2002).  Utgångspunkten för relationen mellan journalisterna och de 

professionella källorganisationerna, som pressavdelningarna hos politiska 
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partier, myndigheter, PR-byråer, etc. är att det råder ett ömsesidigt 

beroendeförhållande. Journalisterna behöver källorna som leverantörer av 

information och uttalanden. Källorna behöver journalisterna som förmedlare 

av publicitet och offentlig uppmärksamhet. De professionella källorganisa-

tionernas medarbetare och journalisterna har mycket gemensamt, inte minst 

socialt och kulturellt. Man har kontakter som varar över tid, man känner till 

varandra och känner varandra, man vet hur den andra organisationen funge-

rar, och som representant för en professionell källa vet man vilka trådar man 

ska dra i och hur man ska presentera något eller svara för sig. Man är helt 

enkelt insatt i turerna och kan känna trygghet och tillit i att källorganisa-

tionen och nyhetsorganisationen är två varandra närstående eliter (Ericson et 

al., 1989; Palm, 2002).   

 

Ericsons et al. studie gjordes i Kanada och bestod av etnografiska 

observationer av redaktioner och journalister samt intervjuer med 93 re-

presentanter för källorganisationer om hur de uppfattade relationer till 

journalister. Ericson et al. (1989) fann att frågan om vem som egentligen har 

kontrollen – källorna eller journalisterna – inte alltid är enkel att besvara 

eftersom relationen är kontextberoende och avhängig situationen: vad det är 

för källa och vad själva saken gäller. I studien fann Ericson et al. (1989) 

exempel på att nyhetsmedierna kunde uppfattas som mycket mäktiga och att 

källor, exempelvis myndighetsanställda och politiker på mer lokal nivå, 

kunde känna att journalister hade övertaget (a.a., s. 378).  Bland annat 

framkom att källor kunde uppleva att det var ett hopplöst och rentav lite 

farligt företag att försöka kritisera journalister, kräva dementier/rättelser eller 

rentav anmäla en publicering13. I sådana lägen uppfattade man att man ”fick 

igen” och källor berättar i studien om hur de bittert ångrar att de inte höll en 

låg profil och svalde förtreten istället (Ericson et al., 1989, s. 309 ff.). Men 

Ericsons et al. studie genomfördes under 1980-talet, och sedan dess har de 

professionella källorna stärkt sina positioner.  

 

I Palms (2002) studie om källrelationer intervjuas 56 journalister och 16 

pressansvariga14  om hur svensk journalistik bevakar EU. Palm (2002) finner 

                                                      
13 De instanser för klagomål som beskrivs i Ericsons et al. (1989) studie utgörs av olika Press 

Councils vilka delvis är annorlunda organiserade och har andra befogenheter än våra svenska 

motsvarigheter Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd. I den kanadensiska 

studien förekommer också beskrivningar av hur källor stämt medieföretag, dvs. närmast 

motsvarighet till svenska tryckfrihetsmål eller olika former av civilrättsliga processer där 

man, om man förlorar målet, får betala motpartens rättegångskostnader. 
14 Journalisterna utgörs av korrespondenter i Bryssel, reportrar med EU-bevakning i Sverige, 

redigerare/telegramredaktörer samt arbetsledare på nyhetsredaktioner. De pressansvariga 

arbetar med pressinformation på EU-institutioner i Bryssel eller partigrupper i 

Europaparlamentet, åt de båda största politiska partierna i Sverige, eller med EU-institutioners 

pressinformation/mediearbete i Sverige.  
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att det i allmänhet är källorna som har mer makt över journalister än tvärt 

om, men de institutionaliserade källorganisationerna är ändå mycket 

beroende av att synas i medierna (a.a., s. 82 f.). Att framför allt de 

professionella nyhetskällorna blivit mer strategiska visavi journalistiken är 

en av de ändrade förutsättningar som Eide (2010) nämner som följder av 

medieutvecklingen.  

 

Att som källa agera mer medvetet behöver dock inte vara förbehållet enbart 

de professionella källorganisationerna. Eide (2007) framhåller att snart sagt 

varje aktör i samhället är mer eller mindre medietränad, och väldigt med-

veten om hur man anpassar sina budskap och handlingar till journalistiken 

för att kunna ta plats i det offentliga samtalet (a.a., s. 22 ff.). Även om Eides 

forskning i detta avseende i första hand berör relationen mellan 

journalistiken och den politiska sfären är resonemanget relevant för min 

studie om det är så att även ”vanliga människor”, genom att ta del av 

mediernas utbud, får inblickar i hur man bör uttrycka sig och bete sig för att 

hantera en intervjusituation, och i vissa fall också agera för att uppfattas som 

mediemässigt intressant. Det är dock inte detsamma som att ha den 

”umgängesrätt” med journalister som företrädarna för professionella käll-

organisationer har, där kontakterna med journalisterna ingår i tjänsten eller 

är kopplade till ett politiskt uppdrag.  När det gäller informanterna i min 

studie har skälen till att de blir föremål för nyhetsbevakning och får rollen 

som källor att göra med något som berör dem personligen, och i vissa fall 

mycket djupt och smärtsamt. Men det grundläggande i att vara en potentiell 

nyhetskälla gäller likväl. Antingen vill journalisten intervjua dig om något 

som anses ha nyhetsvärde, eller omvänt: du vill att journalisten ska skriva 

om något som du tycker är viktigt att få ut.  Därför kan det vara motiverat att 

utgå från den forskning som finns om källrelationer, och pröva typologier 

och modeller som andra forskare arbetat fram.   

 

Allern (1997, s. 45 ff.) som studerat relationen mellan journalister och 

professionella källor, med fokus på norska PR-byråer och mediestrateger,  

identifierar fyra huvudtyper av relationer mellan källor och journalister. De 

fyra utesluter inte varandra ömsesidigt, utan kombineras ofta i praktiken.   

 

• Förhandlingsrelationen är den vanligaste när det gäller professionella 

källorganisationer. Både källan och journalisten handlar strategiskt för att 

uppnå fördelar när det gäller vad som ska publiceras eller inte och på vilket 

sätt det ska göras. I professionella källorganisationers förhandlingar med 

journalister rör sig de strategiska handlingarna ofta om ett utbyte av upp-

märksamhet, vilket källan vill ha, mot information, som är det journalisterna 

vill ha. Ibland kan förhandlingarna gälla att källan vill förhindra en 

publicering (Allern, 1997, s. 45 ff.). Allern ser förhandlingsrelationen som 

den mest centrala när det gäller de professionella källorganisationernas 
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relationer med journalister.  Men han påpekar också att även personliga 

källor kan kämpa för ”sin sak” i kontakterna med journalister.  

 

• Den oegennyttiga relationen bygger på att källorganisationen och 

journalisten är ense om att det ligger i allmänhetens intresse att nyheten får 

spridning. Här byts inte information mot uppmärksamhet, utan informa-

tionen ges för att den riktar sökarljuset mot något som bör offentliggöras. 

Den oegennyttiga relationen kombineras ofta med andra former av rela-

tioner, bland annat för att journalisten följer upp med att intervjua också 

andra källor eller utifrån nya vinklar (Allern, 1997, s. 46).  

 

• Rättighetsrelationen innebär att källan och journalisten har förpliktelser 

gentemot varandra utifrån lagstiftning – exempelvis offentlighetsprincipen – 

eller praxis, som det pressetiska regelverket (Allern, 1997, s. 46).  

 

• I den kommersiella marknadsrelationen byter pengar ägare. Nyhets- och 

bildbyråer är källor som säljer material till journalistiken. Myndigheter och 

privata aktörer kan i sin egenskap av källa sälja företagsinformation, 

kreditupplysningar etc. Arrangörer av idrotts- eller nöjesevenemang säljer 

sändningsrättigheterna till högstbjudande medieföretag. Privatpersoner kan 

kräva eller erbjudas pengar för att låta sig intervjuas, få tipspengar, sälja 

bilder etc. (Allern, 1997, s. 47).  

Utbyten och förhandlingar 

Nyheter är produkten av överenskommelser mellan journalister och deras 

källor. Den ”verklighet” som ligger till grund för vad som blir en nyhet är 

implicit inbyggd i de kulturella och sociala relationer som utvecklas mellan 

journalisterna och källorna (Ericson et al., 1989, s. 377). Mellan de pro-

fessionella källorganisationerna och journalistiken sker vanligtvis 

förhandlingar om kontrollen över vad som ska berättas och på vilket sätt. 

Enligt Ericson et al. är vissa källorganisationer bättre på att förhandla än 

andra, och vissa nyheter förhandlas på visst sätt.  Källorganisationerna kan 

hålla sig med planer och på förhand uppgjorda strategier för hur de ska sköta 

förhandlingarna med journalister (Allern, 1997; Ericson et al., 1989).  Vilka 

överenskommelser som görs och på vilket sätt det sker bottnar i komplexa 

förhållanden. Nyhetens karaktär spelar in. Är det en nyhet som gynnar 

källan, eller är det något negativt där det för källan gäller att minska 

skadeverkningarna?  

 

Allern (1997, s. 48 f.) beskriver utbyte som en faktor i relationen mellan 

källorganisationer och journalister. Det handlar om, framför allt för de 

professionella källorna, ett givande och tagande kring information kontra 

uppmärksamhet.  
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Halse (1976) utgår från Hernes modell för hur maktutövning mer allmänt 

kan ske genom utbyten,15 och anpassar denna till hur utbyten kan ske mellan 

källor och journalister utifrån att båda parter agerar strategiskt för att byta 

information mot uppmärksamhet.  

Fig. 3.1.  Modell för relationen mellan journalist och informant utifrån att 

utbyte ses som en strategisk handling (Halse, 1976, s. 61). Modellen är här 

grafiskt förtydligad och texten översatt från norska.  Informant avser en 

person som har kunskaper, upplysningar eller tips (Halse, 1976, s. 59), dvs. 

en källa som för journalister kan vara aktuell för antingen 

bakgrundsinformation eller intervju.  

 

Framställningen av nyhetsartikeln beskrivs som en handling vilken har 

konsekvenser för andra. Om personer som är utsatta för konsekvenserna av 

”journalistiska handlingar” också är potentiella informanter, finns förut-

sättningarna för en interaktion. Figur 3.1 illustrerar hur journalisten har 

kontroll över tillgången på läsare, vilket är intressant för informanten. Denne 

har å sin sida kontroll över det material som är av intresse för journalisten. 

Informanten eftersträvar att försöka påverka det journalisten skriver, 

journalisten vill försöka påverka informanten att lämna upplysningar. Halse 

utgår från en symmetrisk maktrelation, dvs. att de båda aktörerna är 

jämspelta, och att båda vill försöka dra fördelar av utbytet. Halse (1975) 

beskriver hur det som knyter samman de båda aktörerna, informant och 

journalist, är dels intresse av utfallet av handlingar, dels kontroll över utfallet 

                                                      
15 Hernes (1975) utvecklar en individorienterad modell där begreppen aktörer, handlingar, 

intressen samt kontroll är hörnstenar. När en aktör inte kan tillgodose sina intressen genom att 

själv utöva kontrollen över utfallet av en händelse kan vederbörande bara tillvarata sina 

intressen genom att ta hjälp av andra, oavsett om hjälpen ges frivilligt eller motvilligt. De 

utbyten som då sker kan bestå av exempelvis kompromisser eller förhandlingar (a.a., s. 40 

ff.). Hernes, som ledde Maktutredningen som gjordes i Norge under 1970-talet, presenterade 

sin teoretiska modell i boken Makt och maktlöshet. Det som belyses handlar inte specifikt om 

medier/journalistik, utan maktförhållanden i en vid samhällelig kontext. I huvudsak 

institutioners eller intresseorganisationers inflytande avseende styrsystem för ekonomi, 

politik, demokrati etc. 
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av handlingar. Journalistens intresse rör huvudsakligen att få tillgång till 

material, medan informantens intressen kan vara mer sammansatta.  Halse 

talar om ”intrinsic”, inneboende, belöning, där utbytet i sig är en belöning. 

Informanten lämnar vidare den information han kontrollerar till journalisten 

för att det får honom att känna sig betydelsefull, eller för att han tycker om 

journalisten. ”Extrinsic” belöning är oberoende av vem man gör utbytet med. 

Det viktiga är att få ut informationen alternativt att hindra att informationen 

kommer ut. Eller så vill informanten överlag stå på god fot med medierna 

utan att detta är kopplat till en specifik situation eller en viss journalist 

(Halse, 1975, s. 83 ff.).  

 

Halse har intervjuat 30 journalister, och hans studie handlar således om 

journalisternas uppfattningar om källornas förväntningar etc. De källor som 

beskrivs i studien är exempelvis politiker, näringslivsföreträdare eller 

representanter för ideella föreningar. Det framkommer att journalister 

handlar strategiskt utifrån vad de vet om vilken information källan kontrol-

lerar, vilka ”sanktioner” källan kan sätta emot och vad som kan tänkas ligga 

i källans intresse. Journalister kan agera strategiskt för att etablera känslor av 

tillit hos källan (Halse, 1976, s. 63). Att erbjuda källan att få läsa texten i 

förväg är en sådan strategi. En annan är att tillmötesgå informanters 

önskemål när det är strategiskt befogat, exempelvis avstå från att publicera i 

ett inledande skede för att få en ”bättre” story senare. Ytterligare en strategi 

är att vårda källrelationen genom att ha fortlöpande kontakter. Alla journa-

lister som ingick i studien uppfattade inte detta som en strategi gentemot just 

källor, utan vissa såg det mer som en fråga om hyfs i största allmänhet eller 

som något som överlag gjorde det lättare att verka som journalist i ett visst 

bevakningsområde. Halse fann att strategierna också är kopplade till olika 

tidningars policy och till vilka yrkesnormer etc. som råder på redaktionerna 

(Halse, 1976, s. 74).  

 

Halses studie gjordes redan på 1970-talet, men liknande resultat avseende 

hur journalister berättar om hur de agerar strategiskt visavi källor 

framkommer också i en nyare studie, vilken även delvis belyser situationer 

där det inte alltid är jämspelta maktförhållanden mellan journalist och källa. 

I denna studie om relationen mellan tidningsreportrar och källor intervjuades 

32 tyska journalister på riks- och regiontidningar samt 12 holländska 

journalister på riksspridda tidningar respektive radio och TV (Bakker, 

Broertjes, van Liempt, Prinzing, & Smit, 2013).  Frågorna gällde bland annat 

hur journalisterna hanterar motvilliga källor. Det framkommer att journa-

listernas första strategi är att försöka övertala intervjuobjektet. Exempelvis 

genom att framhålla att nyheten är viktig, eller genom att framhålla att det 

ligger i källans eget intresse att medverka (a.a., s. 402). Om detta inte 

fungerar förhandlar man med källan.  Först kring villkoren för själva 

intervjun, exempelvis anonymitet, eller erbjudanden om att källan får 
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påverka tid, plats och ämne för intervjun, får tillgång till och kan påverka de 

frågor som reportern vill ställa, vem som ska göra intervjun etc. Man kan 

också förhandla med källorna om villkoren för publicering/sändning, 

exempelvis genom att erbjuda källan att få läsa och korrigera texten, ge 

synpunkter på rubriken etc.  

 

Journalisterna som intervjuades i den tysk-holländska studien kunde uppleva 

förhandlingarna som problematiska, eftersom det hände att källor lade in sitt 

veto mot publiceringar och man uppfattade också att vissa överens-

kommelser med källor stred mot journalistikens uppdrag som oberoende 

granskare.  I studien framkom också att journalisterna gör skillnad på källa 

och källa. Eliten, dvs. personer med positioner och inflytande samt kändisar, 

hade mycket större möjlighet att förhandla och göra överenskommelser samt 

att få igenom sina krav, än icke-offentliga personer dvs. ”vanliga människor” 

(Bakker et al., 2013).   

 

I en finsk studie om relationen mellan reporter och källa i TV-sända nyheter 

analyserar Nylund (2011) såväl journalisters förintervjuer med källor, vilka 

inte bandas eller sänds, samt de bandade intervjuer som sänds. För-

intervjuerna blir ett sätt att ta reda på hur källan kan styras under den 

”skarpa” intervjun, så att det som sedan sänds ska följa den berättelse som 

reportern vill få fram. Detta kan, enligt Nylund, förklara varför många som 

intervjuas uppfattar att de inte har inflytande över intervjun och heller inte 

över det som sedan sänds. I studien anlägger Nylund ett delvis performativt 

perspektiv på intervjuande, bland annat genom resonemang kring TV-sända 

intervjuer som ett ”scenframträdande” (Nylund, 2011).   

På scenen och i kulissen 

Med ett dramaturgiskt perspektiv på vardagslivets sociala umgänge kan 

människors mötesplatser ses som scener, så kallade främre regioner, där vi 

alla intar våra förväntade eller självpåtagna roller och framträder inför var-

andra på ett sätt som fungerar i det aktuella sociala sammanhanget. Den 

bakre regionen finns då ”off-stage”, i kulissen, och där kan man slappna av, 

sänka garden och rentav utrycka sig eller agera tvärtemot det man sa eller 

gjorde i den främre regionen (Goffman, 1959/2009, s. 97 ff.).  

 

Detta performativa synsätt kan också appliceras på mediemedverkan som 

exempelvis förhandlingar mellan journalister och nyhetskällor, och utgår då 

från att vi även i de sammanhangen ikläder oss olika roller, vilka också kan 

ses som olika identiteter (Weizman, 2008, s. 17), när vi agerar på olika 

scener/mötesplatser. Det vi gör och det vi säger är antingen det vi medvetet 

vill visa fram, eller så svarar vi upp mot de förväntningar eller de normer 

som vi uppfattar gäller. En journalistisk intervju om exempelvis sorg i 

samband med ett plötsligt och oväntat dödsfall kan betraktas som en sådan 
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scen/mötesplats. Därutöver kan man applicera det dramaturgiska synsättet på 

andra möten/sammanhang som förekommer i samband med sörjandes 

medverkan i nyhetsjournalistiken. Även en minnesceremoni för ett offer, 

eller att sörjande samlas på platsen för dödsfallet och utför ritualer, kan ses 

som scener/främre regioner. Och att dessa blir föremål för journalistisk 

närvaro och bevakning förekommer. Ibland sker journalisters intervjuer med 

sörjande i anslutning till sådana ceremonier.16  

Förhandlingens dramaturgi 

Ericson et al. (1989) presenterar en modell, för förhandlingen mellan källa 

och journalist, vilken inspirerats av Goffmans dramaturgiska perspektiv på 

socialt umgänge. Modellen illustreras med en figur som bygger på 

regionerna/mötesplatserna samt förhållningssätt kring slutenhet/öppenhet, 

dvs. som har att göra med vad man vill lämna ut eller inte. 

 

Figur 3.2. Förhandlingar mellan källorganisationer och journalister enligt en 

dramaturgisk modell. Efter Ericson et. al (1989, s. 9) i min översättning från 

engelska. 

 

Figuren tolkas enligt följande: Den bakre regionen är det område dit bara 

vissa har tillträde. Journalisterna och andra utomstående har det inte, och det 

har heller inte hela källorganisationen. Bara vissa får vara med i den krets 

där de strategiska och taktiska besluten tas när det gäller mediehanteringen. 

                                                      
16 Meyrowitz (1985) menar att Goffmans dramaturgiska modell också kan appliceras på 

möten som sker utan att platsen eller tiden behöver vara gemensam för de aktörer som möts. 

Meyrowitz avser här elektroniska medier. I det nutida medielandskapet har också sociala 

medier, som Facebook, tillkommit, vilka väcker nya frågor om hur skillnaderna kan dras 

mellan främre och bakre region. Om hur vi gör uppdelningen mellan det privata, det vi 

gömmer, och det offentliga, det vi visar upp på ”scenen”. Sådana gränsdragningar kan 

exempelvis göras utifrån vilket innehåll vi ser som privat, eller utifrån vem som ska få ta del 

av det (Livingstone, 2008, s. 394; Meyrowitz, 1985, s. 46; Sarrimo, 2012, s. 30). 
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Den främre regionen är då det område, den ”fasad”, där organisationens 

offentliga verksamhet visas upp och är tillgänglig. I den görs uttalanden till 

medierna, här finns informationsavdelningarna, interntidningen etc. Den 

andra axeln går mellan att dölja sådant man inte vill ska komma ut och att 

agera för att lämna ut saker, dvs. delge till offentligheten sådant som man 

vill kommunicera utåt. (Ericson et al., 1989, s. 9 ff.). Förhandlingarna om 

kontroll sker både i den främre och den bakre regionen, och rör vad som ska 

lämnas ut och inte samt på vilket sätt något ska lämnas ut eller hållas fördolt. 

I den främre regionen håller man tyst om/censurerar det man vill dölja, 

medan det man vill lämna ut görs tillgängligt för publicering. I den bakre 

regionen kommer den inre kretsen överens om vad som ska hållas hemligt. 

Vill man lämna ut något så kan det ske på ett mindre officiellt sätt, 

exempelvis genom att man ”läcker” eller i förtroende berättar något för en 

viss journalist. Vissa representanter för källorganisationer kan knyta närmare 

och mer personliga band till vissa journalister och kan på så vis få större 

förhandlingsutrymme. Journalister som har goda kontakter med personer i 

källorganisationer har bättre förhandlingspositioner när det gäller att få ut 

material och uppgifter inom fältet Förtroligt (Ericson et al., 1989). 

 

Ericsons et al. modell avser relationer som uppstår mellan professionella 

källorganisationer och journalister, där källorganisationen har möjligheter, i 

kraft av kunnande och planering, att agera proaktivt visavi medierna 

(Berkowitz, 2009, s. 104). Även Halses (1976) tidigare beskrivna modell 

förutsätter att både källor och journalister agerar strategiskt, är relativt 

jämspelta och även att källorna ser medverkan som något eftersträvansvärt. 

Av den forskning som gjorts av Ericson et al. (1989) samt Palm (2006) 

framgår att professionella källor och journalister är två varandra närstående 

eliter även om det i vissa sammanhang kan uppstå asymmetriska makt-

förhållanden och då, enligt Palm (2006, s. 82 f.), oftast till källorganisa-

tionens fördel.  

 

När det gäller sörjande privatpersoner som nyhetskällor kan relationen till 

journalister ses som ett asymmetriskt maktförhållande där journalisterna 

vanligtvis, nästan alltid, har övertaget. Av detta följer att de eventuella 

förhandlingar som sker mellan sådana källor och journalister inte utan vidare 

behöver ske med samma förtecken som i de modeller och typologier som 

avser professionellt orienterade relationer mellan källor och journalister.  

 

Allern (1997) anför, vilket jag håller med om, att begrepp som utbyten och 

strategier inte är den enda förklaringsmöjligheten när det gäller att analysera 

relationer mellan källor och journalister. Men de kan ingå som användbara 

element om man bara är uppmärksam på att utbytet kan gälla olika saker i 

olika situationer. Det behöver inte alltid finnas ett ömsesidigt intresse hos 

källan och journalisten av att byta information mot uppmärksamhet. Källor 
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kan agera strategiskt, exempelvis i en förhandling, för att viss information 

inte ska bli tillgänglig för ett utbyte. Därutöver kan det finnas källrelationer 

där utbyten inte ingår. Utbytet är också beroende av det styrkeförhållande 

som råder mellan källorganisationen och journalisten. Om det råder ett 

asymmetriskt maktförhållande mellan källa och journalist, dvs. den ena par-

ten har en betydligt starkare position, får förhandlingarna mindre karaktären 

av ett ömsesidigt utbyte (Allern, 1997, s. 59).  

 

Ordet strategi kan förstås på olika sätt. Professionella källorganisationers 

strategier för mediehantering kan vara uppgjorda och planerade på förhand. 

På motsvarande vis kan journalisters strategier/motstrategier i samband med 

förhandlingar med källor ses som kopplade till ett professionellt uppdrag där 

man har den redaktionella organisationen och dess rutiner i ryggen, vilket 

beskrivs av Halse (1976). Sörjande privatpersoners eventuella strategier 

måste förstås som något mer vardagligt, närmast jämförligt med hur vi 

brukar tala om ”överlevnadsstrategier”, exempelvis att man kan pressas att 

tänka ett steg längre än ögonblicket för att hantera en specifik situation eller 

ett problem. Jag väljer att i mina analyser använda ordet strategi och avser då 

att det i någon mening är fråga om ett övervägt förhållningssätt från den 

sörjandes sida. Informanter berättar också om journalisters strategier, vilka 

då ska ses som relaterade till den journalistiska arbetsuppgiften.  

 

De ovan diskuterade typologierna och modellerna för relationer mellan 

journalister och professionella källorganisationer utgår från delvis andra 

förhållanden än de som gäller för min studie om privatpersoner som 

medverkar som sörjande i nyhetsjournalistiken. Jag menar att de ändå kan 

tas som en teoretisk utgångspunkt i min studie. Detta eftersom även ”vanliga 

människor” som blir nyhetskällor måste förhålla sig till journalister och 

nyhetsredaktioner, och ibland kanske göra överenskommelser om vad som 

ska publiceras eller inte samt på vilket sätt det ska ske.  

Intervjun som journalistisk arbetsmetod 

Ett nödvändigt moment i nyhetsjournalistik om sorg är att hitta personer som 

kan uttala sig och framträda som sörjande i texterna. Detta innebär att man 

gör intervjuer, och intervjun är också ett tillfälle när förhandlingar kan ske 

mellan källan och journalisten. 

 

Trots att intervjun är en så grundläggande arbetsmetod i journalistiken så har 

journalistikforskningen, enligt Ekström, Kroon, och Nylund (2006), intres-

serat sig förvånansvärt lite för intervjun, och de studier som gjorts många 

gånger fokuserat mer normativa aspekter, dvs. hur man borde gjort, istället 

för att analysera hur intervjumetoden praktiseras i journalistiken. Författarna 

menar att man inte bara får se intervjun som en serie frågor och svar, utan 
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man måste också väga in hur intervjuer redigeras och presenteras eftersom 

ljudklipp eller pratminus är uttagna ur själva intervjusituationens kontext, 

bearbetade, anpassade och inlemmade i den journalistiska texten (Ekström et 

al., 2006, s. 11).   

 

Ekström (2006b) beskriver tre viktiga aspekter på intervjun: den är för det 

första en konkret arbetsmetod för att samla in råmaterial till nyhetsartiklar. 

För det andra är intervjun en form av samtal och social interaktion. För det 

tredje är intervjun en form för iscensättning av andras röster (a.a., s. 28).  

När det gäller intervju som samtal och social interaktion inbegriper det olika 

normer, roller, handlingsregler och maktrelationer (Ekström, 2006a, 2006b; 

Kroon Lundell & Ekström, 2013).  

 

Ett exempel på regler, och även makt, är att den intervjuade förväntas svara 

om hon får en fråga, och också prata enbart när hon får en fråga (Ekström, 

2006b, s. 28).  När journalisten intervjuar och citerar, dvs. återger uttalanden 

i form av pratminus, står detta för att journalistiken ger röst åt den 

intervjuade (Ekström, 2006a, s. 22). Detta att intervjua och återge vad den 

intervjuade har sagt signalerar vad som ibland kallas en formell neutralitet, 

och att det är intervjupersonen själv som ”talar”. Men i själva verket är det 

journalisten som kan, särskilt när det är fråga om ovana intervjuobjekt, styra 

svaren genom sina frågor. Och det är journalisten som väljer vad som ska 

återges. Utmärkande för den moderna nyhetsjournalistiken är att den 

redigerar det offentliga samtalet, alltså formar scenen för andra människors 

yttranden (Ekström, 2006b, s. 27 ff.).  

 

Journalistiska intervjuer är inte något som den neutrala reportern bara samlar 

in, utan intervjun och det som sägs under den är något som skapas/kon-

strueras i en specifik social situation. Ovana intervjupersoner, exempelvis en 

sörjande privatperson som inte är van vid journalister, kan hamna i ett 

underläge i en sådan intervjusituation. Det råder då ett asymmetriskt 

maktförhållande, och när reportern har återvänt till redaktionen och ska 

skriva texten eller klippa inslaget, är journalistens makt ännu större jämfört 

med den intervjuades eftersom själva intervjun bara är inledningen av den 

journalistiska arbetsprocessen. Nylund (2006) menar att nyheter baseras på 

omsorgsfullt bearbetade utsnitt/urval ur den sociala verkligheten och att citat 

som väljs ut för att återges som den intervjuades ”egna ord” kan ha flera 

narrativa funktioner.  Exempelvis att bekräfta nyhetsvärdet, att förmedla 

känslor och subjektiva upplevelser, att ge närvarokänsla och validitet genom 

återgivna pratminus samt att bekräfta att reportern varit på plats och pratat 

med människor som är berörda etc. (Nylund, 2006, s. 161).  Mötet mellan 

källan och journalisten samt den eller de intervjuer som görs blir därmed 

underlaget för konstruktionen av nyhetsberättelsen.  



 

 55 

Sorgen som nyhetskonstruktion 

Nyheter ska, till skillnad från fiktiva berättelser och texter, vara baserade på 

förhållanden i verkligheten.  Men presenterade i form av journalistik, är 

verklighetens händelser omformade, anpassade och ofta förenklade. Flera 

numera klassiska studier visar att detta arbete sker utifrån de förhållanden, 

de rutiner och den praxis som råder på nyhetsredaktionerna (Gans 

1979/2004; Shoemaker & Reese, 1991/2014; Tuchman, 1978). Genom att 

institutioner, organisationer och även enskilda människor anpassar sig till 

medierna, kan man också se det som att nyhetsjournalistiken inte bara 

beskriver verkligheten utan också bidrar till att forma den (Ekecrantz & 

Olsson, 1994, s. 252 f.). 

 

Nyheter, som exempelvis texterna om de sörjande vid brott och olyckor, är 

således en konstruktion som sker i flera steg i en arbetsprocess där det gäller 

att välja vad som är en nyhet, vilka källor som ska intervjuas och på vilket 

sätt, samt hur nyheten/texten ska utformas och presenteras. 

Nyhetsvärde 

Det är de sörjandes nyhetsvärde som gör dem intressanta för journalister, 

som intervjuobjekt och som medverkande i de texter som produceras på 

redaktionen utifrån gängse rutiner och konventioner. Nyhetsvärdet kan 

relateras till den potentiella förmåga en händelse har för att väcka medie-

publikens uppmärksamhet och intresse. En händelse som bedöms ha högt 

nyhetsvärde prioriteras när det gäller vilka resurser redaktionen lägger på att 

bevaka händelsen, och texter och bilder får mer utrymme och bättre place-

ring i tidningen eller nyhetsprogrammet. Högt nyhetsvärde ”säljer”, dvs. 

attraherar läsare eller säljer lösnummer alternativt lockar tittare/lyssnare.  

 

På 1960-talet gjordes en studie om utrikesnyheter i norsk press, vilken 

diskuterade vilka faktorer som kännetecknade händelser som blev till 

nyheter (Galtung & Ruge, 1965). Detta har sedan vidareutvecklats av 

medieforskare som studerat journalistisk nyhetsvärdering. I korthet går dessa 

”klassiska” kriterier bland annat ut på att nyheter värderas högre ju mer de 

handlar om elitpersoner, är tidsmässigt, geografiskt och kulturellt nära vilket 

bidrar till identifikation, kan beskrivas enkelt, har negativa eller sensationella 

eller ovanliga inslag och utspelas under kort tid. Brott och olyckor har högt 

nyhetsvärde och även faktorn underhållning samt att nyheten inrymmer en 

konflikt höjer nyhetsvärdet (Gans 1979/2004; Harcup & O´Neill, 2001; 

Hvitfelt, 1985; O´Neill & Harcup, 2009; Prakke, 1968; Shoemaker & Reese, 

1991/2014).  
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Samtidigt bör man hålla i minnet att nyhetsvärderingen även påverkas av, 

och kan variera beroende på, vilket ämnesområde som berörs, vilket 

nyhetsmedium det gäller och vilket geografiskt spridningsområde 

nyhetsmediet har. Kriterierna kan här variera och prioriteras olika. Lokala 

medier prioriterar nyheter om brott och olyckor som sker i det egna 

spridningsområdet högre. Kvällspressen är intresserad av nyheter som kan 

dramatiseras, oavsett var i landet händelsen inträffar, och måste inte ta 

hänsyn till ortsbefolkningens känslor på det sätt som lokalpressen ibland gör, 

vilket Hadenius et al. (1996) fann i sin studie om mediebevakningen av 

Estoniaolyckan.  

 

En sammanställning av de ur nyhetsvärderingssynpunkt viktigaste 

egenskaperna har gjorts av Ghersetti (2012).  

• Elitcentrering, dvs. personer på höga positioner i samhället sitter på 

information som medierna efterfrågar. Här finns makteliten men också 

kändisar. När nyheter handlar om vanliga människor är det för att de har 

drabbats av något, exempelvis orättvisor eller olyckor. 

• Närhet, dvs. händelser som nyss har inträffat eller pågår, som utspelas i 

närheten och handlar om sådant som vi kan relatera till. 

• Sensationer/avvikelser, dvs. oväntade, oförutsedda och ovanliga situationer 

som avviker från den normala vardagen och därför skapar nyfikenhet och 

intresse. Det kan vara positiva händelser, men de är oftast negativa och kan 

handla om kriminalitet, olyckor, katastrofer etc.  

• Förenkling, dvs. sådant som kan berättas entydigt och okomplicerat.  Hellre 

enskilda händelser, än utdragna och komplicerade förlopp (Ghersetti, 2012, 

s. 212 ff.). 

 

Den hittills redovisade forskningen kring nyhetsvärdering bygger mestadels 

på textanalyser. I en dansk studie beskriver journalisters nyhetsvärdering 

som något som sitter i ryggmärgen och som handlar om bland annat 

aktualitet, identifikation och sensation. Ett outtalat och förgivettaget kri-

terium var exklusivitet, dvs. att man är ensam om nyheten (Schulz, 2007).  

 

Enligt Allern (2002) kan nyhetsvärdering inte enbart analyseras med 

utgångspunkten att det är något rent journalistiskt som ”sitter i väggarna” på 

redaktionen, eller att en händelse passas in i en viss modell. Det är mer 

sammansatt än så, och nyhetsvärdering handlar inte bara om journalistikens 

normer och publicistiska mål, utan även kommersiella sådana, dvs. 

marknadsmässiga strategier och medieföretagets vinstintressen (Allern, 

2002, s. 3).  Detta skulle kunna formuleras som att man ger publiken vad 

man lärt publiken att den vill ha. Och också vad man som journalist socia-

liserats in i att uppfatta som en bra nyhet och hur nyhetstexten ska utformas 

för att föredras av läsarna, av kollegorna, av cheferna, av konkurrenterna etc. 

En nyare svensk studie ger exempelvis vid handen att det är troligt att 
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journalister, på sikt och gradvis, inlemmar redaktionsledningarnas värden 

när det gäller kopplingar mellan vad som är redaktionell kvalitet och vad 

som är lönsamt, och att detta leder till att nyhetsvärderingen blir mer 

kommersiellt orienterad (U. Andersson & Wiik, 2013, s. 716). Bland 

medieforskare finns uppfattningen att kommersialiseringen i dess mer 

negativa bemärkelse är i tilltagande i svensk journalistik och att detta leder 

till att det underhållande, sensationella och dramatiska ”går före” nyheter av 

större vikt och relevans (Allern, 2012; Ghersetti, 2000, 2004; 2012, s. 209).  

Berättartekniker i nyhetsjournalistiken 

Hur nyheter värderas och väljs ut handlar också om hur nyheten kan an-

passas och omformas för att ”bli journalistik”17. När det finns ett överskott av 

information och ett underskott av uppmärksamhet måste journalistiken 

reducera informationsmängden och försöka fånga publikens uppmärksamhet 

(Hernes, 1978, s. 86 f.; Strömbäck, 2014, s. 163). Med hjälp av olika 

berättartekniker kan nyheter konstrueras så att förutsättningarna ökas för att 

de väcker intresse. De tekniker som brukar nämnas är:  

• Tillspetsning. Händelser och uttalanden beskrivs respektive återges kortare, 

klarare, tydligare.  

• Förenkling. Det får inte finnas alltför mycket argument och nyanseringar, 

utan komplexitet ersätts av förenklingar.  

• Polarisering. Motsatsförhållanden och konflikter fångar uppmärksamheten 

och väcker känslor.  

• Intensifiering. Att presentera händelsen med dramatiska inslag, dvs. 

beskriva att något utbryter, är våldsamt etc. ger spänning och väcker intresse. 

• Konkretisering av det abstrakta fångar uppmärksamheten.  

• Personifiering. Enskilda människor lyfts fram, vilket ger möjlighet till 

identifikation och intresserar oss som nyhetspublik (Johansson, 2004, s. 228 

ff.; Strömbäck, 2014, s. 169). Som en bottenplatta i denna väv av rutiner och 

tekniker finns en kommersiell aspekt. ”Rätt” hanterade och förpackade 

nyheter säljer bättre.   

                                                      
17 Enligt teorin om medielogik, som den beskrivs av Strömbäck (2014, s. 162 f.), beror ett 

mediums innehåll på vilket medieinnehåll som passar ett mediums format, organisation, 

yrkesmässiga normer och behov av uppmärksamhet. Det är mediernas behov snarare än 

”verkligheten” som styr vad medierna rapporterar om och hur det sker. Detta har medfört en 

så central position för medierna, att samhällets institutioner och aktörer anpassar sig till 

medierna och medielogiken för att nå ut med sina budskap. Denna medialisering, dvs. att 

medierna i allt högre grad genomsyrar och påverkar andra samhällssfärer, gäller inte bara 

institutionellt relaterade källor/områden som politik och näringsliv, utan också exempelvis 

identitetsskapande (a.a., s. 229). 
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Journalistik om brott 

Brottslighet passar in i kraven på mediedramaturgi och passar också själva 

nyhetsproduktionens villkor. Det gäller särskilt brottsjournalistik som kan 

produceras på det förväntade och förutsägbara sättet, samt skrivas enkelt och 

personifierat. Brott och olyckor har alltid haft ett högt nyhets- och läsvärde 

(Jewkes, 2011, s. 70; Pollack, 2008, s. 424), och även de sorgeyttringar som 

kan knytas till vissa dödsfall vid brott och olyckor har blivit ett allt vanligare 

nyhetstema (Kitch & Hume, 2008, s. xi). 

 

En aspekt på journalistik om brott och olyckor är att dessa händelser ofta 

representeras som något avvikande, vilket i sig är ett nyhetsvärdeskriterium 

och passar in i de mediedramaturgiska konstruktionerna. Att berättelser om 

brott var populära redan långt före massmediernas tid skulle kunna ses mot 

bakgrund att sådana berättelser, både nu och då, också rör sådant som har att 

göra med moraliska ställningstaganden.  Det handlar om liv och död, ont och 

gott samt rätt och fel. Och även individens plats i kollektivet samt frågor 

som rör bland annat makt, skuld, hämnd och försoning (Lindgren & 

Lundström, 2010, s. 13 f.; Pollack, 2008, s. 424). Journalistikens nyhets-

berättande kan alltså ses som en moralbärande verksamhet, som drar upp 

gränsen mellan förbjudet och tillåtet och även erbjuder oss redskap för att 

bearbeta våra erfarenheter (Carey, 1989, s. 14 ff.).   

 

Att brott, och även olyckor, i journalistiken konstrueras som något som 

avviker från och stör den sociala ordningen, blir relevant för min studie 

eftersom nyhetstexter om sorgen, som de mina informanter medverkat i, 

bidrar till att återställa den sociala ordningen (Pantti & Sumiala, 2009, s. 

128). Detta genom att skapa konsensus kring sorgen samt peka på vägar att 

återgå till den normala vardagen, att livet trots allt måste gå vidare. Och det 

är för denna uppgift samt för rollen av att vara den som kan berätta om 

offret, som journalistiken ”behöver” de sörjande i texterna. 

Offrets roll  

Under de senaste decennierna finns en ökande tendens i journalistik om 

brott, att offrens historia och perspektiv blir viktigare än den eventuelle 

gärningsmannens, och i mediebevakningen utökas offrets krets till att 

omfatta den dödas familj, vänner, bekanta och ibland en hel ortsbefolkning 

(Pollack, 2008, s. 430).  

 

Wardle (2007) har undersökt bildpubliceringen i dagstidningar vid tolv olika 

fall av spektakulära mord och/eller sexuella övergrepp på barn som 

inträffade i USA och Storbritannien under en period av 70 år. Hon har 

studerat fall av mord eller övergrepp på barn under 1930-talet, 1960-talet 
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och 1990-talet, totalt över 900 nyhetsbilder. Hon fann att publiceringen 

under de två första studerade decennierna fokuserade gärningsmännen samt 

vikten av att samhället ställer dem inför rätta. Under 1990-talet ökade 

bildanvändningen och fokus i publiceringen riktades mot offren och deras 

familjer. Publiceringen under det senast undersökta decenniet är mer inriktad 

på känslor, både personlig sorg över barnen men också en kollektiv sorg som 

även inkluderar vrede mot förövarna och ilska gentemot myndigheterna 

(Wardle, 2007, s. 263).  Detta är av betydelse för min studie, även om den 

inte omfattar textanalyser, eftersom de sörjande genom sin medverkan i 

journalistiken symboliserar offret, offrets berättelse och offrets perspektiv. 

Publiken erbjuds identifikation med såväl offer som sörjande, eftersom 

texterna implicit förmedlar att det kunde drabbat ”vem som helst”, det rentav 

”kunde varit jag” (Hartley, 1988, s. 90; Kitch & Hume, 2008, s. xxi).   

 

De sörjande är, genom den förlust som drabbat dem, naturligtvis också själva 

att betrakta som offer för brottet eller olyckan, i synnerhet sörjande som är 

nära anhöriga till de avlidna, men när nyhetsjournalistiken berättar om offret 

som sörjs är det alltid den avlidne som avses. Nyhetsberättelsen om det 

oskyldiga offret som sörjs bygger, enligt Lule (2001), på en klassisk be-

rättelse med mytisk karaktär. Den är en av sju identifierade huvudmyter som 

förekommer i nutida nyhetsrapportering.18 Berättelsen om Offret har arke-

typiska inslag och blir mytisk genom att den rör grundläggande aspekter på 

vårt sociala liv, och de moraliska ställningstaganden kring liv och död, ont 

och gott etc. som även Lindgren och Lundström (2010, s. 13 f.) beskriver.  

Nyhetsmyten om offret får oss, enligt Lule (2001), att omvärdera vår 

inställning till livet och de tragedier som slumpmässigt kan slå till. Livet levs 

i närvaro av döden, men offermyten i nyhetstappning upphöjer och om-

vandlar döden till en övergångsrit vilken kan och bör begråtas. Myten om 

offret har också en identifierande egenskap på så vis att vi, mediepubliken, 

kan bearbeta vår egen kommande död och också föreställa oss hur vi en gång 

blir begråtna av våra efterlevande. Vårt liv får en mening, trots det menings-

lösa i att det slutar med att vi dör. Offermyten som nyhetsberättelse inklu-

derar de som lämnas kvar, anhöriga och vänner, vilka i rollen som sörjande 

kan berätta om offret och därmed utgöra goda källor för reportrar eftersom 

de kan bidra med detaljer och human touch (Lule, 2001, s. 42 ff.). 

 

Christie (2001) har myntat begreppet ”det idealiska offret” vilket används 

inom kriminologin och sociologin som en abstrakt konstruktion för att ringa 

in vad som gör att offerskapet uppfattas som legitimt. ”Typiska” kriterier är 

att offret är fritt från skuld samt svagt i relation till förövaren vilken är en 

ond person som är okänd för offret (a.a., s. 48).  Sådana typiska offer lyfts 

                                                      
18 De övriga nyhetsmyter som beskrivs av Lule är Syndabocken, Hjälten, Den goda modern, 

Skojaren, Den andra världen samt Syndafloden. (Lule, 2001, s. 21 f.). 
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oftare fram i medierna, och när nyhetsjournalistiken berättar om offer strävar 

man efter att framhålla sådant som offrets goda egenskaper och att offret är 

oskyldigt till det inträffade. För detta använder sig journalisterna av anhöriga 

och vänner som också kan ge en social kontext genom att berätta om offrets 

miljö, familjeförhållanden etc. På så vis erbjuds mediepubliken identi-

fikation och att känna delaktighet i sorgen (Langer, 1998, s. 78 f.; Lindgren 

& Lundström, 2010, s. 31 f.).  

Narrativ och dramaturgi 

Tidigare forskning, (se exempelvis Pantti & Wieten, 2005; Wardle, 2007 

samt Forsberg, 2008), visar att nyhetsberättelsen om de sörjande och om 

offren är återkommande och likartad, även om det handlar om olika 

händelser och olika människor.  Det mediedramaturgiska berättandet bygger 

på råmaterial, byggstenar, som är verklighetsbaserade men som stöps om 

och bearbetas till en journalistisk berättelse vilken följer en given drama-

turgisk struktur, dvs. hur man ordnar handlingen, beskriver aktörerna och 

eventuella konflikter för att fånga läsaren och göra berättelsen begriplig 

(Ghersetti, 2000, s. 254 ff.; 2004, s. 253 ff.).   Nya nyhetshändelser kan 

anpassas till ett redan givet ramverk för en viss berättelse (Tuchman, 1991, s. 

89), och nyhetsberättandet organiseras enligt en bestämd narrativ ordning 

och rolluppsättning där de medverkande personerna/aktörerna skrivs in i en 

förutbestämd mall, ett förutbestämt scenario (Brune, 2004, s. 47).   

 

Även om min studie inte omfattar textanalys är det motiverat att presentera 

tidigare forskning som beskriver de narrativ som förekommer i journalistik 

om sorg, eftersom dessa narrativ kan påverka journalistikens intresse för 

sörjande som nyhetskällor, och hur intervjuerna med sörjande sker.  

 

Wardles studie om hur spektakulära dödsfall bevakades i press under 1930-, 

1960- och 1990-talet innefattar också narrativ analys av skrivna texter. 

Wardle finner att sorgejournalistikens berättelsestrukturer ändrats över tid. 

Från ett ”institutionellt narrativ”, dvs. det som drev berättelsen byggde på 

uppgifter från myndigheter som polisen eller domstolen, till ett ”personligt 

narrativ”, dvs. berättelsen byggs på privatpersoners uttalanden. Detta hänger 

ihop med en motsvarande utveckling från att nyheter om brott handlade om 

gärningsmännen till att numera ha offren och framför allt de sörjande i 

fokus.  1990-talets narrativ, med sörjande som framträder, är också mycket 

mer känslobetonat. Ett berättelsemoment som tillkommit i texter från 90-

talet är det ”sociala narrativet” vilket sätter händelsen i ett vidare 

samhälleligt sammanhang och ofta förekommer i texter som är 

kommenterande eller analyserande (Wardle, 2006). 
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Duncan (2012) har genom textanalyser undersökt på vilka sätt journalistiska 

texter konstrueras i samband med plötsliga och oväntade dödsfall, och 

identifierar fem olika typer av berättelser. I samtliga är narrativen kopplade 

till att personer med anknytning till den avlidne medverkar och uttalar sig.   

 

• Den händelsestyrda berättelsen är det första som publiceras och fokuserar 

vem som har dött och under vilka omständigheter detta har skett. Här 

betonas också att det som hänt är tragiskt och man försöker få med 

uttalanden från så nära berörda som möjligt om deras reaktioner på 

dödsfallet. Om inte nära anhöriga finns att tillgå kan man använda vänner till 

den avlidne. I berättelsen kopplas sorgen till dödens meningslöshet, för-

orsakad av onödigt våld eller en olycka som inte hade behövt hända. Det 

som beskrivs är känslor av chock och förnekelse (Duncan, 2012, s. 594).  

 

• Hyllningsberättelsen brukar publiceras ett par dagar efter dödsfallet. Det 

kan vara en uppföljare till, eller publiceras istället för, den händelsestyrda 

berättelsen ifall det är så att man inte skrivit om händelsen tidigare. I 

hyllningsberättelsen ligger fokus på de närståendes känslor av att de drabbats 

av en fruktansvärd förlust. De får berätta om den avlidnes goda karaktär och 

potential, om den avlidnes stora betydelse för familjen eller för samhället, 

och att det nu uppstått ett tomrum som inte kan fyllas. Sorgetemat rör 

bedrövelsen och den ofattbara förlusten (Duncan, 2012, s. 594).  

 

• Den post-juridiska berättelsen publiceras i samband med att en eventuell 

rättsprocess avslutats och här får de närstående uttala sig om sina reaktioner 

på domen. Det som betonas är känsloreaktioner på att dödsfallet nu fått en 

förklaring, och dessa känslor beskrivs antingen som acceptans eller som 

besvikelse/ilska (Duncan, 2012, s. 594). Enligt min erfarenhet kan mot-

svarande berättelse också förekomma inför eller under en rättegång, och då 

får anhöriga, utöver att uttrycka sorg, uttala sig om känslor inför rätts-

processen och visavi misstänkt gärningsman. De får ibland också berätta om 

sina förväntningar på rättssystemet och domslutet. 

 

• Årsdagsberättelsen publiceras vanligen tolv månader efter dödsdagen, även 

om den också kan förekomma på senare årsdagar. Enligt Duncan rör narra-

tivet hur de drabbade försöker hantera att alla omständigheter kring döds-

fallet inte klarlagts. Att historien återberättas är ett sätt att försöka nå klarhet, 

och fokus i berättelsen ligger på de nära anhörigas fortsatta sorg, dels över 

att man inte kan acceptera vad som hänt innan man fått full vetskap, dels 

över att ingen utöver den närmaste kretsen verkar bry sig längre. Narrativet 

är komplext eftersom sorgen fortfarande är obearbetad men samtidigt saknar 

berättelsen de dramatiserande möjligheter som finns i exempelvis den 

händelsedrivna berättelsen. Sorgetemat som tonar fram handlar om fortsatt 

lidande, skuld och depression (Duncan, 2012, s. 594 f.).  
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• Berättelsen om handling till den avlidnes minne har en mer positiv ton än 

de övriga berättelser som Duncan beskriver. Fokus ligger på de närståendes 

strävan efter att markera vem offret var som levande, mer än på själva 

dödsfallet. På så vis kan döden göras mindre meningslös. Nyhetstexter kan 

handla om hur offrets krets, exempelvis anhöriga, driver frågor, inrättar 

minnesfonder etc. De närstående får återigen berätta om den avlidnes goda 

karaktär, och hur man vill hedra minnet av den döde genom att göra något 

som också kan komma andra till nytta. Narrativet rör accepterande av det 

som hänt och att man trots allt kan gå vidare (Duncan, 2012, s. 595).  

Iscensättningar 

När det gäller den redigering som görs av texter och bilder, rubriksättning 

etc. anlägger Hansson, Karlsson, och Nordström (2006) ett dramaturgiskt 

perspektiv och menar att redigerarens arbete kan liknas vid teaterregissörens 

på så vis att man väljer tonläge, uttrycksform etc. för att skapa spänning och 

liv i berättelsen. Termen iscensättning används för fyra identifierade 

presentationssätt: dramatisk, lyrisk, episk samt didaktisk iscensättning.19 Vid 

vissa större nyhetshändelser förekommer alla fyra iscensättningarna.  En 

nyhetsberättelse kan utformas med en enda eller flera iscensättningar som 

kan uppträda parallellt eller avlösa varandra i tid. Den dramatiska iscen-

sättningen – vilken kan anses motsvara Duncans ovan beskrivna händelse-

styrda berättelse – som används i nyhetsskeendets inledning framställer 

nyheten som något överraskande eller chockartat som pågår i nutid. Bilderna 

är vanligen dynamiska och diagonalt betonade. Därefter följer den lyriska 

iscensättningen som kan sägas motsvara den hyllningsberättelse som be-

skrivs av Duncan, enligt ovan. Denna iscensättning präglas av enkelhet och 

frånvaro av motsättningar och den ”stannar till” i ett pågående nyhets-

skeende, exempelvis ett brott, och skildrar sorg på ett emotionellt och även 

ceremoniellt sätt. Händelsen är ofta förlagd till platsen för dödsfallet, 

minnesstunder etc. Bilderna är vanligen lugna, harmoniska och horison-

tellt/vertikalt betonade (Hansson et al., 2006, s. 134). Till skillnad från den 

dramatiska iscensättningen, vilken skildrar det ”akuta” nyhetsskeendet, kan 

den lyriska iscensättningen förberedas och planeras, inte minst avseende hur 

bilder arrangeras, vilket framkommer i en studie av Nordström och Åstrand 

(1999) om hur bland annat Olof Palmes begravning samt minneshögtider 

efter diskoteksbranden i Göteborg iscensattes i pressen.   

 

                                                      
19 Utöver dramatisk och lyrisk iscensättning, vilka jag beskriver närmare, kan ett 

nyhetsskeende också ha episkt iscensatta nyheter. Dessa förmedlas genom att en 

förtroendeingivande berättare får förklara nyheten i ett större sammanhang. Den didaktiskt 

iscensatta nyheten förmedlas strikt och opersonligt och följer upp det som förmedlats i övriga 

iscensättningar genom att framställa nyheten som något logiskt i en händelsekedja (Hansson 

et al., 2006, s. 135 f.). 
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Vilka narrativ/berättelser som förekommer och vilka iscensättningar som 

redigerare väljer att använda varierar naturligtvis från nyhetshändelse till 

nyhetshändelse. Alla dramatiska och oväntade dödsfall leder exempelvis inte 

till rättegång. Likaså kan det finnas variationer i tiden för när de olika 

berättelserna förekommer.  Duncan (2012) menar att de första 12 månaderna 

efter ett dödsfall är den period då händelsen har som störst nyhetsvärde för 

journalistiken (a.a., s. 596). Jag delar den uppfattningen, och vill också an-

föra att nyhetsvärdesfaktorn är särskilt hög under den första månaden, för att 

inte säga de allra första dagarna om det är fråga om ett dramatiskt 

nyhetsskeende. Det innebär att journalister också intervjuar personer som är 

upprörda, ibland ur balans och som kan vara i en sådan chockfas som 

beskrivs av Cullberg (2006, s. 143) samt Dyregrov och Dyregrov (2008, s. 

30). Detta är en av de aspekter som föranleder att min studie också inklu-

derar perspektivet journalistisk etik. 

Etiska perspektiv på nyhetsjournalistik om sorg 

Brurås (2010) konstaterar att begreppet pressetik vanligtvis avser en 

uppsättning konkreta regler för hur journalister bör agera och att dessa regler 

tillkommit dels för att undvika att journalistiken skadar människor alltför 

mycket, dels för att hävda journalistikens trovärdighet och status. 

  

De svenska pressetiska reglerna består av två delar20. Publicitetsreglerna ger 

riktlinjer kring publicering, exempelvis att den personliga integriteten ska 

respekteras så att inte privatlivets helgd kränks. Journalister ska i samband 

med publiceringar visa hänsyn mot offer för brott och olyckor samt deras 

anhöriga. Likaså bör journalister i dessa fall hantera bilder och annat 

material med varsamhet (Journalistförbundet, 2015a)21. Yrkesreglerna 

                                                      
20 Publicitetsreglerna beskrivs av Journalistförbundet som ett etiskt komplement till den 

lagstiftning som reglerar yttrande- och tryckfrihet (Journalistförbundet, 2015a). Yrkesreglerna 

är tänkta att vara ett stöd för journalister i deras dagliga arbete. Överträdelse av yrkesreglerna 

kan anmälas till Journalistförbundets etiska nämnd (Journalistförbundet, 2015c). Utöver 

publicitets- och yrkesreglerna finns också en uppsättning riktlinjer mot textreklam, vilka är 

tänkta att värna mediernas trovärdighet och integritet. I en ”checklista” manas journalister till 

vaksamhet bland annat när man kan förvänta sig att utomstående har kommersiella intressen i 

att något publiceras som gynnar en viss vara eller tjänst (Journalistförbundet, 2015b). 
21 Publicitetsreglerna är 17 till antalet och grupperas under sex olika aspekter. Under Ge 

korrekta nyheter (regel 1-4) nämns att löpsedel, rubrik och ingress ska ha täckning i texten 

samt att bilder och grafiska illustrationer ska vara korrekta och inte missvisande. Under Var 

generös med bemötanden (regel 5-6) nämns att felaktiga sakuppgifter ska rättas när det är 

påkallat, och att den som vill bemöta ett publicerat påstående ska beredas tillfälle till genmäle. 

Regel 7-10 rör att respektera den personliga integriteten och utöver att avstå från publicitet 

som kränker privatlivets helgd om det inte finns ett uppenbart allmänintresse, att offer för 

brott och olyckor samt deras anhöriga ska visas största möjliga hänsyn och att bilder etc. ska 
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handlar om hur journalister uppträder. När journalister är ute på fältet och 

samlar in material bör man visa hänsyn när man fotograferar och samlar in 

annat material, särskilt i samband med brott och olyckor. Journalister bör 

visa särskild hänsyn mot ovana intervjupersoner och upplysa om att ett 

material är avsett för publicering. I samband med Journalistförbundets 

kongress i oktober 2014 uppdaterades yrkesreglerna kring detta med ovana 

intervjupersoner och förbundet gjorde ett tillägg om att journalister ska vara 

försiktiga med att återge uttalanden och annat material som icke-offentliga 

personer har publicerat i sociala medier (Journalistförbundet, 2015c)22.   

 

Att material från sociala medier tas upp i de yrkesetiska reglerna kan ses som 

ett tecken på en förändrad problematik kring medier och etik. Krogh (2013) 

samt Ward (2014) diskuterar behovet av att det etiska regelverket förnyas 

och anpassas till ett förändrat medielandskap där inte bara journalister 

formar det material som publiceras. Ett av de exempel Ward tar upp är 

nyhetsmediernas nätupplagor, och han menar att framtidens medieetik behö-

ver inkludera mer av användbara anvisningar för hur nätpublicering kan ske 

på ett ansvarsfullt sätt, bland annat avseende när och hur journalister ska 

använda material från allmänheten och material från nätet (Ward, 2014, s. 

51). 

 

Det som enligt det frivilliga pressetiska regelverket ska vägas mot eventuell 

publicitetsskada för enskilda är ”det uppenbara allmänintresset”. Begreppet 

har något av ett symbolvärde, eftersom allmänintresset står för att det är 

motiverat att en händelse blir en nyhet, dvs. här finns en koppling till nyhets-

värdet och i förlängningen också till marknadsvärdet ur en kommersiell 

aspekt. Allmänintresset avgör också vilka som ska intervjuas och hur 

                                                                                                                             
hanteras med varsamhet, så anges att journalister bör iaktta stor försiktighet vid publicering av 

uppgifter om självmord eller självmordsförsök. Detta av hänsyn till de anhörigas känslor. Den 

personliga integriteten handlar också om namn- och bildpublicering och här säger regelverket 

att man av hänsyn till offer och deras anhöriga noga ska pröva innan man publicerar namn 

och bilder. Regel 15-17 behandlar särskilt namnpublicering och rekommenderar att avstå från 

namnpublicering som kan skada människor om det inte finns ett uppenbart allmänintresse, 

och att undvika upplysningar som möjliggör identifiering även när man avstår från att ange 

namnet. Det sjätte området (regel 13-14) handlar om att höra båda sidor och återge alla parters 

ståndpunkter, samt att brottsmisstänkta i lagens mening är oskyldiga tills dom fallit 

(Journalistförbundet, 2015a).   
22 Det finns 13 yrkesregler. De som handlar om anskaffning av material (regel 7-13) tar upp 

den särskilda hänsynen mot ovana intervjupersoner samt särskild hänsyn vid insamlandet av 

material om brott och olyckor. Därutöver sägs att man inte ska förfalska intervjuer och bilder, 

samt att man ska tillmötesgå rimliga önskemål om att i förväg få veta hur och var uttalanden 

publiceras. Övriga regler (1-6) rör journalistens integritet och tar bland annat upp att 

journalister inte ska låta utomstående få påverka bedömningarna av vad som ska publiceras 

och inte (Journalistförbundet, 2015c). 
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nyheten ska utformas. Enligt Andersson (2010) är journalisters hänvisning 

till allmänintresset inte bara ett sätt att rättfärdiga etiska övertramp, utan 

ordet allmänintresse kan i många fall också stå för det som väcker 

uppmärksamhet och i förlängningen ”säljer” (a.a., s. 281). Ghersetti (2004, s. 

249) beskriver hur journalister använder ordet allmänintresse istället för 

relevans, när det gäller vikt och värde hos en nyhet. Allmänintresset är då det 

som läsarna anses ha intresse att få reda på. Awad (2006) anför att resone-

mang om publikens behov av att få veta kan åsidosätta de etiska reglernas 

rekommendationer, bl.a. reglerna om att ovana intervjupersoner samt 

anhöriga till offer för brott eller olyckor ska visas största möjliga hänsyn. 

Awad anlägger ett kritiskt perspektiv på hur begreppet allmänintresse 

omsätts i praktisk handling, och menar att detta med att behandla källor illa 

verkar vara en väsentlig del av arbetet som journalist och att journalister i 

kraft av allmänintresset verkar kunna både föra källor bakom ljuset och, i 

texter, representera dem på ett sätt som kan göra att en källa far illa. Enligt 

Awad ifrågasätts inte den manipulativa sidan av relationen mellan källor och 

journalister, inte heller ur ett yrkesetiskt perspektiv. Diskussioner om hur 

källor behandlas tenderar att reduceras till att handla om strategier för att 

motverka självbevarelsedriften hos källor så att man som journalist kan få 

fram den information som publiken anses behöva (Awad, 2006, s. 922 f.).  

 

Ekström och Nohrstedt (1996) anför att i praktiken utvecklas det normativa 

regelverket till en handlingsetik, vilken är anpassad till journalistikens 

produktionsvillkor och den praxis som råder på redaktionen. Tillämpningen 

av yrkesetiken blir kontextberoende och påverkas exempelvis av 

kommersiella intressen och av konkurrens om publikens uppmärksamhet. 

Handlingsetiken utövas många gånger rutinmässigt och har rentav rituella 

inslag genom att den kan bidra till att upprätthålla gemensamma övertygelser 

inom nyhetsjournalistiken och också ge den legitimitet utåt mot samhället. 

De etiska reglerna framhåller journalistikens ideal: att nyheter ska vara 

sanna, korrekta, allsidiga, sakliga samt inhämtas på ett sätt som tar hänsyn 

till människors personliga integritet. I själva verket, menar författarna, är 

journalistiken inte öppen med att nyheter är konstruktioner, att produktions-

villkor och tankar om vad som ”säljer” påverkar etikens praktiska tillämp-

ning. Eller med att journalistiken är ganska obenägen att själv utsättas för 

den granskning som journalistiken anser att den själv, i kraft av sin 

särställning som oberoende och kritisk granskare, har att göra av övriga 

företeelser i samhället (Ekström & Nohrstedt, 1996, s. 7).  

Etikens töjbarhet och reducering 

Ekström och Nohrstedt (1996) har gjort en studie som dels omfattar observa-

tioner på tidningsredaktioner, dels har journalister intervjuats om hur de 

uppfattar några etiskt problematiska fall av nyhetsjournalistik. Vid såväl 
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observationer som intervjuer fann forskarna det slående att det förekom så få 

svåra etiska överväganden ute på redaktionerna. Etiska problem eller 

dilemman togs sällan upp, och etik uppfattades som något snävt och 

dessutom töjbart. Ekström och Nohrstedt menar att handlingsetiken bygger 

på en stark reducering av potentiella problem med saklighet och neutralitet. 

Man talar om ”raka knäck” vilka består av okomplicerade fakta som kan 

beskrivas på ett visst sätt. (a.a., s. 90 ff.). De få fall som i studien uppges ha 

väckt etiska diskussioner rör oftast problematik kring utsatta och drabbade 

privatpersoners integritet, exempelvis att kontakta anhöriga till avlidna. 

Ekström och Nohrstedt fann exempel på att när etiska dilemman uppstår på 

redaktionerna söker man argument för att rättfärdiga vissa tillvägagångssätt 

och avstår från att redovisa mer komplex problematik, dvs. man ägnar sig åt 

vad Ekström och Nohrstedt benämner reducering av den enskilde 

journalistens moraliska ansvar. (Ekström & Nohrstedt, 1996, s. 241).  I fall 

med drabbade enskilda personer förs, bland journalister, framför allt en 

diskussion kring ”det journalistiska uppdraget”, vilken mestadels leder till att 

skyldigheten/plikten att informera och granska i allmänhetens tjänst ses som 

viktigare än att ta hänsyn till konsekvenserna för dem som eventuellt kan 

drabbas av publiceringar (Ekström & Nohrstedt, 1996, s. 186 f.). En slutsats 

som forskarna drar i studien är att i praktiken görs, på redaktionerna, 

dagligen vägval och ställningstaganden som inrymmer potentiella etiska 

problem men som hanteras på ett ofta självklart och rutinmässigt sätt. Det är 

när man ombeds fundera över och motivera sig kring specifika fall som det 

uppstår osäkerhet och ambivalens. Det saknas, menar forskarna, en mer 

organiserad form för reflektion och självkritik inom journalistiken. De ställer 

frågan om journalister verkligen vill ha en konstruktiv diskussion om, och 

leva upp till, ideal och etik, och inte tillämpa dessa i första hand efter hur de 

passar de journalistiska behoven. Tas idealen på allvar, eller är de mest en 

slags kosmetika/förklädnad som bidrar till att legitimera journalistiken, de 

kommersiella motiven samt den egna kårens status och oberoende (Ekström 

& Nohrstedt, 1996, s. 303 f.)? 

Allmänmoraliska positioner 

Ekströms och Nohrstedts studie belyser problematiken, inom den 

journalistiska praktiken, kring förhållandet/konflikten mellan allmänintresset 

och hänsynen till den enskilde. I det pressetiska regelverket avspeglas detta i 

publicitetsreglernas avvägningar mellan yttrandefrihet/samhällsnytta å ena 

sidan och skyddet för den enskilde å den andra. Detta kan kopplas till 

allmänmoraliska principer och positioner och begreppen pliktetik och 

konsekvensetik. Ekström och Nohrstedt (1989) fann i sin studie att journa-

lister i allmänhet ser plikten att granska och informera i allmänhetens tjänst 

som överordnad hänsynen till vilka konsekvenser en publicering får för 
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enskilda drabbade.23 Bjerke (2009) diskuterar hur de normer och regler som 

journalistyrkets professionsmoral bygger på, kan kopplas till olika etiska 

system. Han beskriver pliktetiken som regel- och handlingsorienterad, dvs. 

vad är det rätta att göra. Centralt är kravet att handla så att principen för 

handlandet kan göras allmängiltigt. Men en svaghet med pliktetiken är, 

enligt Bjerke, att den dels blir alltför regelorienterad, dvs. det som inte är 

förbjudet är tillåtet, dels kan olika plikter kollidera med varandra och det blir 

då svårt att avgöra vilken av plikterna/reglerna som ska ha företräde.  

Konsekvensetiken sätter handlingens följder i centrum: vilken slags handling 

maximerar ”det goda” eller ”det nyttiga”? En svaghet med konsekvensetiken 

är, enligt Bjerke, att den kan leda till ett cyniskt förhållningssätt där man 

väljer handlingsalternativ vilka ”balanserar” mellan olika konsekvenser, dvs. 

gynnar de egna syftena utan att skada andra alltför mycket, men som ändå 

kan skada på vissa sätt (Bjerke, 2009, s. 134 f.).24    

 

Brurås (2010) tar upp ytterligare tre allmänmoraliska positioner, vilka han 

menar kan sätta ett användbart teoretiskt ljus på förhållandet mellan 

journalistisk samhällsnytta och skyddet för den enskilde. Diskursetik är 

kommunikationsorienterad och rör förutsättningarna för det allmänna bästa, 

exempelvis vad som är sant och rättvist25. Dygdeetik är kopplad till 

samhällets värderingar och traditioner och riktar in sig mindre på regler och 

principer än på konkreta situationer och ”det goda”26. Den tredje 

allmänmoraliska position som Brurås tar upp är den närhetsetiska, vilken 

handlar om relationer mellan enskilda människor och ger en etisk dimension 

                                                      
23 Wigorts Yngvessons (2006) studie vilken beskrivs närmare i denna avhandlings 

forskningsöversikt (se sidan 36) bestod utöver intervjuer med journalister också av en analys 

av de pressetiska reglerna utifrån ett pliktetiskt och ett konsekvensetiskt perspektiv. Wigorts 

Yngvesson fann att spelreglerna är handlingsinriktade och att de olika reglerna kan komma i 

konflikt med varandra. Publicitetsreglerna har i högre grad ett konsekvensetiskt 

förhållningssätt, medan yrkesreglerna är utformade utifrån ett pliktetiskt förhållningssätt (a.a., 

s. 74). 
24 Pliktetikens mest kände representant är Immanuel Kant. Dominerande inom nutida 

konsekvensetik är utilitarismen med John Stuart Mill som historisk representant. 
25 Diskursetiken är, enligt Brurås (2010), en kommunikationsorienterad etik med Jürgen 

Habermas som en av de främsta företrädarna. Fokus ligger på proceduren som ska leda fram 

till de rätta förhållningssätten. Arens (1997) applicerar diskursetiken på ett mer konkret 

mediesammanhang och talar om etiska ”universaler”. Dessa handlar om sanningskravet, dvs. 

att journalister och källor håller sig till sanningen och att redaktionen presenterar materialet på 

ett sakligt sätt. Arens nämner också ärlighetskravet, som mer riktar in sig mot den som yttrar 

sig, såväl källa som journalist, och som handlar om att man är ärlig med sina motiv och inte 

förställer sig. Ytterligare ett diskursetiskt krav är rättvisa, dvs. att alla parters intressen beaktas 

(Arens, 1997, s. 58 ff.). 
26 Dygdeetiken har sitt ursprung i klassisk grekisk filosofi, framför allt hos Aristoteles. 

Applicerad på journalistiken kan dygdeetiken exempelvis handla om vilka personliga 

egenskaper som gör journalisten till dels en god journalist, dels en god människa.  
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till de känslor och spontana reaktioner som uppstår i mötet människor 

emellan.  

 

Brurås (2009) använde de tre ovan nämnda allmänmoraliska positionerna 

som analysperspektiv i sin studie27 om etiska/moraliska aspekter på utslag 

som fällts i Pressens Faglige Utvalg (PFU), vilket är den norska 

motsvarigheten till Pressens Opinionsnämnd i Sverige.  Även PFU bedömer 

om publiceringar har inneburit att god publicistisk sed åsidosatts eller inte. 

Det norska pressetiska regelverket är mer detaljerat än det svenska när det 

gäller utsatta intervjupersoner och tar specifikt upp människor i sorg28, och i 

nutida nordisk medieforskning om pressetik är det framför allt norska 

forskare som inkluderar närhetsetiska resonemang29. En motivering som 

framförs för det närhetsetiska perspektivet är att det inte räcker att diskutera 

medieetik enbart utifrån att ställa yttrandefriheten mot skyddet för den 

enskilde, vilket ofta leder till att diskussionen handlar om hur långt man kan 

gå utan att skada den enskilde. Etiken reduceras då till en fråga om 

journalisten gjort fel eller inte, och detta blir snävt och otillräckligt 

(Vettenranta, 2008, s. 88 f.). Därutöver menar Brurås att många uppfattar att 

nuvarande etiska regelverk är otillräckligt när det gäller hur man bemöter 

individer i kris. Och att journalistiken inte så sällan får kritik för att vara 

cynisk, hänsynslös och sakna empati för människor som drabbas av negativa 

händelser (Brurås, 2009, s. 127).   

                                                      
27 Studien avsåg 602 fall av brottsjournalistik som under perioden 1972-2006 behandlats i 

PFU. Brurås gjorde en kvantitativ genomgång av utslagen i nämnden och i några kvalitativa 

fallstudier analyserades även de publicerade texterna samt inlagorna från eventuella anmälare 

och från de redaktioner som granskades i nämnden. När det gäller närhetsetiska aspekter på 

utslagen i PFU fann Brurås bland annat att utslagen inrymde drag av hänsyn till utsatta 

enskilda, framför allt när publiceringar ansågs vara av litet allmänintresse i kombination med 

att de hade stor potential för att kränka enskilda. Om händelsen ifråga bedömdes vara av stort 

allmänintresse eller viktigt för samhället prioriterades dock hänsynen till den enskilde ner. 

Samhällsnyttan sattes före ett mer närhetsetisk förhållningssätt (Brurås, 2009, s. 312 f.). 
28 Bland de normer Norsk Presseforbund antagit och som rör hur journalister bör behandla 

och förhålla sig till källor nämns under punkten 3.9 att journalister ska uppträda hänsynsfullt 

och visa särskild hänsyn till personer som inte kan förväntas inse följderna av sina uttalanden. 

I detta ingår att inte missbruka andras känslor, okunskap eller sviktande omdömesförmåga, 

samt att komma ihåg att människor i chock eller sorg är mer sårbara än andra. Under 

publiceringsregler nämns i punkten 4.6 att man ska ta hänsyn till hur beskrivningen av 

olyckor och brott kan påverka offer och anhöriga. Identifiera inte omkomna eller saknade 

personer innan de närmast anhöriga är underrättade. Visa hänsyn till människor i sorg eller 

obalans (Pressens Faglige Utvalg, 2015). 
29 Se exempelvis Brurås (2009), Bjerke (2009), Oltedal (2001), Rasmussen (2001) och 

Vettenranta (2008).  
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Närhetsetiken och ansvaret för Den Andre 

Kärnan i närhetsetiken är ansvaret för Den Andre – den person vi möter. 

Løgstrup (1956/1994), betonar att människan är sårbar. Vi är beroende av 

varandra och det hör det mänskliga livet till att möta varandra med tillit. I 

mötet med den andre blir vi utlämnade till varandra och det innebär både 

makt och ömsesidigt beroende. Kontakten med den andre kan missbrukas 

och utnyttjas på många sätt. För att kränka eller för egen vinning, men den 

kan också omfatta tillit. Centralt i etiken är den utmaning, det krav, som 

mötet med den andre ställer dig inför, och som är utan både ömsesidiga 

förpliktelser och rättigheter, och utan baktankar. Kravet är ensidigt riktat till 

dig och det handlar om osjälviskhet. Du har att ta vara på den andre. Hur det 

ska ske överlåts till den enskilde i den konkreta och spontana situationen. 

Och detta behöver inte sammanfalla med den andres uttalade önskemål. 

Tvärtom, det är upp till dig att avgöra vad den andre bäst behöver (a.a., s. 53 

f.). Kravet är absolut och obetingat, utan hänsyn till vem den andre är, om 

han är vän eller fiende. Kravet i etiken handlar också om dig själv, på så sätt 

att det viktigaste i livet inte är du själv eller dina egna mål. Utan den andre 

(Løgstrup, 1956/1994).    

 

Levinas (1985) tar som utgångspunkt mötet ansikte mot ansikte, vilket ställer 

dig till ansvar för att inte kränka din medmänniska, utan möta henne med 

respekt och ödmjukhet.  Enligt Levinas måste vi möta Den Andre med ett 

förhållningssätt som präglas av omsorg och ansvar, och inte missbruka makt 

eller utnyttja den andres sårbarhet.  Det är när vi står där, ansikte mot 

ansikte, som vi inte kommer undan ansvaret för den andre. Precis som 

Løgstrup ser Levinas relationen mellan människor som asymmetrisk på så 

vis att den andre har företräde. Och därmed kommer även här kravet på att 

vara för den andre (Levinas, 1985, s. 95 ff.).  

 

Brurås anför att ett mer närhetsetiskt förhållningssätt i journalistiken skulle 

kunna leda till mindre kritik för cynism, hänsynslöshet samt brist på empati, 

men konstaterar samtidigt att det finns flera svårigheter med att applicera ett 

närhetsetiskt perspektiv på journalistiken och pressetiken. Journalisters 

möten med källor präglas inte av spontanitet, utan sker med den fullt rimliga 

baktanken att de ska leda till en text, en produkt. Tilliten, som Løgstrup 

framhåller som en förutsättning för att människor ska kunna relatera till 

varandra, blir också problematisk. Journalister möter ofta sina källor med 

misstänksamhet och måste ibland räkna med att en källa bara säger halva 

sanningen, försöker dölja vissa fakta eller uttalar sig strategiskt. Den pro-

fessionella misstänksamheten hör också ihop med journalistikens väsen och 

självförståelse som kritisk, oberoende och sanningssökande. Brurås samman-

fattar det så här: närhetsetikens möten sker med tillit och utan baktankar. 

Journalistikens möten sker utan tillit och med baktankar (Brurås, 2009, s. 



 

 70 

133).  Han slår fast att ”Journalistikk handler ikke om naere relasjoner” 

(Brurås, 2010, s. 97) och menar att journalistik kan ses som ett rollspel där 

reportern utför sina givna arbetsuppgifter och ställer de frågor som leder till 

att texten kan framställas enligt givna former och förväntningar. Källan blir 

då inte den unike Andre, utan en representant för sin organisation eller för 

den kategori som är tillämplig: expert, ögonvittne, offer etc. (Brurås, 2009, s. 

133 f.).  En tankegång hos Levinas, vilken Brurås ser som relevant för 

journalistiken, är att generaliseringar står för kontroll och förtryck. När 

medmänniskor delas in i kategorier försvinner den andre. Han reduceras till 

densamme, till en igenkännbar och utbytbar vem-som-helst. Trots att den 

andre är unik och oersättlig (Brurås, 2009, s. 131). 

 

Rasmussen (2001) har gjort en teoretisk genomgång av moralfilosofiska 

positioner, som underlag för en diskussion om medieetik och professionsetik 

i en vidare bemärkelse. Han frågar sig om journalistiken som institution är 

mottaglig för en närhet mellan journalisten och Den Andre. Detta eftersom 

den enskilda journalisten är underordnad den redaktionella organisationen 

och mister den egna kontrollen över ett material som också hanteras av 

andra, av kollegor. Dessa konkreta blockeringsmekanismer innebär att det 

moraliska band, vilket blev följden av mötet med den andre, hotas eller bryts 

(a.a., s. 167). Rasmussen menar vidare att medan journalister kan känna 

närhet till de professionella och mäktiga källor som journalister oftast möter 

och som de också kan träffa i mer informella sammanhang och kanske 

knyter lojalitetsband till i kraft av att man tillhör samma elit, så blir det en 

motsatt effekt när det gäller sårbara källor utan status. Här är det istället 

distansen som bidrar till att journalister kan göra sig blinda och döva för 

andras sorg och lidande och istället följa professionens krav på att 

rapportera, oavsett den andres behov (Rasmussen, 2001, s. 167). 

 

Enligt Brurås (2009, s. 147) är det inte mötet med den mäktiga källan som 

blir en utmaning utifrån närhetsetikens radikala krav på ansvar. Det är inte 

där journalisten möter Løgstrups Den Andre eller Levinas Ansikte.  Därför 

kan inte närhetsetiken tillämpas generellt. Journalistik handlar vanligtvis inte 

om att möta människor som är sårbara eller i kris. Dock måste de 

samhällsorienterade principerna i vissa situationer stå tillbaka för 

individuella hänsyn, menar Brurås. Det är de lägen, de undantag från den 

journalistiska vardagen, när källan inte har den vanliga rollen i det offentliga 

samtalet dvs. som professionell representant/talesman. Källan kan inte enkelt 

hänföras till en viss kategori, utan framträder enbart som sig själv och gör 

det i en kritisk och sårbar situation, exempelvis i samband med journalistik 

om brott och olyckor. Det vill säga situationer som enligt det pressetiska 

regelverket kräver varsamhet och särskild hänsyn från journalisters sida.  
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Brurås (2009) menar att när källan är en unik enskild människa, som inte är 

utbytbar, blir också den etiska utmaningen för journalisten en annan. Det 

duger inte att vara sval/kallsinnig och kritiskt distanserad, när man möter 

medmänniskan som är i kris. Det är just i sådana sårbara situationer som 

omsorgen om enskilda blir viktigare än journalistikens principer och själv-

bild. Den sårbare Andre har företräde (Brurås, 2009, s. 331). 

 

Bjerke (2009) tolkar Brurås närhetsetiska resonemang som att yrkesetiken i 

normalfallet utgör undantag från allmänmoralen på så vis att yrkesutövare, 

exempelvis poliser, ibland får rätt att skada andra. En läkare kanske måste 

tillfoga patienten smärta i en process som ska leda till att personen blir frisk 

(Bjerke, 2009, s. 140). För journalistiken handlar skadorna snarare om att 

den, i kraft av samhällsuppdraget/allmänintresset, avslöjar eller lämnar ut 

uppgifter om personer och att detta ibland leder till att människor kan fara 

illa av publiceringen. I vissa, ovanliga, situationer måste alltså yrkesetiken 

stå tillbaka för allmänmoralen, exempelvis i samband med journalistisk 

bevakning av brott och olyckor där journalister möter enskilda sårbara per-

soner som kanske är i kris (Bjerke, 2009, s. 140). Det är, enligt Brurås 

(2009), i dessa situationer som det pressetiska regelverket visar sig 

otillräckligt och närhetsetiken bör ges företräde. Brurås (2009, s. 328) 

framhåller dock att närhetsetiska hänsyn inte alltid behöver innebära att man 

ska vara försiktig med att exponera människor. Eftersom närhetsetiken utgår 

från att se den enskilde och dennes behov kan det lika gärna vara fråga om 

att en ökad uppmärksamhet och personfokusering är det närhetsetiskt rätta, i 

det speciella fallet.  

 

Eftersom min studie handlar om just dessa undantag från den journalistiska 

vardagen, vilka Brurås och Bjerke beskriver, kan detta i sig motivera en 

närhetsetisk dimension i analysen.  Den ovan redovisade forskningen om 

journalistisk etik och allmänmoraliska positioner, inklusive närhetsetik, har 

bestått av att man antingen analyserat nyhetstexter/dokument eller intervjuat 

journalister.  I min studie ställer jag frågor till enskilda sörjande som är 

dessa utsatta andra om deras erfarenheter av möten med journalister. Här kan 

närhetsetiken tillföra relevanta perspektiv till analysen av det informanterna 

berättar om upplevelser av sin medverkan: hur de uppfattade journalister, hur 

de blev bemötta samt hur de framställdes i texterna.  

Sammanfattning 

Den mesta forskningen om källor och källrelationer har gjorts på relationen 

mellan journalister och professionella källorganisationer. Jag har utgått från 

den teoribildningen vilken jag använder som vägledande element för min 

studie. Sörjande ”vanliga människor” ingår inte i den elit som vanligtvis 
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utgör källor för journalister, utan de är personliga källor som blir intressanta 

för journalistiken därför att de förväntas uttrycka uppfattningar, känslor etc.  

 

Tidigare forskning om källor utgår från att journalister och källor är relativt 

jämspelta, och att de förhandlingar om kontroll som sker mestadels handlar 

om att byta information mot medieuppmärksamhet. I studier om hur journa-

lister uppfattar källrelationer framkommer att journalister kan använda sig av 

strategier för att etablera känslor av tillit hos källan. Och om en källa är 

motvillig till att medverka är den första strategin att försöka övertala källan, i 

andra hand att erbjuda källan inflytande över formerna för intervjun och 

publiceringen. Enligt en dramaturgisk orienterad modell agerar källor och 

även journalister på olika ”scener”, beroende på vad källorna anser kan 

lämnas ut eller inte.  För privatpersoner är själva intervjun ofta det tillfälle 

när de som källor och ovana intervjuobjekt möter journalister, och här utgår 

jag från att intervjun kan ses som en form av social interaktion som även 

inbegriper normer och maktrelationer. Sörjande som mina informanter kan 

sägas vara i ett underläge visavi journalister, det råder alltså en asymmetrisk 

maktrelation. 

 

I studien inkluderas teorier och tidigare forskning om nyhetskonstruktioner 

som visserligen inte är något som jag studerar genom textanalys, men som 

tillför kompletterande aspekter på det informanterna i min studie berättar. 

Brott och olyckor har ett högt nyhetsvärde, ”säljer”, eftersom det är något 

som avviker från vardagen samt kan konstrueras personorienterat och som 

något som berör oss. Offret har fått en allt viktigare roll när journalistiken 

berättar om brott och olyckor, och i mediebevakningen utökas offrets krets 

till att omfatta inte bara den avlidnes familj utan också vänner, bekanta och 

ibland en hel ortsbefolkning. Berättelsen om det oskyldiga offret och de 

sörjande anpassas till mediedramaturgin och kan skrivas på ett enkelt sätt 

och anpassat till redan etablerade narrativ och berättarstrukturer. 

Journalistiken använder sig här av anhöriga och vänner för att offret ska 

kunna kontextualiseras socialt. 

 

Journalistisk etik kan bli ett etiskt och moraliskt dilemma för journalister när 

det pressetiska regelverket omsätts i praktisk handlingsetik ute på 

redaktionerna. Plikten att informera om det som anses vara av allmänintresse 

sätts före hänsynen till konsekvenserna för den som eventuellt drabbas 

negativt av en publicering.  Det finns en tendens att undvika känsliga etiska 

diskussioner om utsatta och drabbade privatpersoner. Närhetsetik, som 

allmänmoralisk position, är ett förhållningssätt som kan tillämpas just när det 

gäller journalisters möten med sådana källor, vilket sker som undantag från 

den journalistiska vardagen. Kärnan i närhetsetiken är omsorgen om den 

enskilde och sårbare Andre som man möter, och som man måste ge företräde 

framför de egna behoven. Närhetsetiken har också problematiska aspekter 
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när det gäller journalistik. Den står i motsättning till journalistikens väsen 

och självbild som kritisk och oberoende sanningssökande, samt är kopplad 

till att den enskilde journalisten är en del av, och underordnad, en 

redaktionell kontext och arbetsorganisation. Eftersom min studie handlar om 

vad människor i sorg berättar om sina möten med journalister väljer jag att 

inkludera det närhetsetiska perspektivet. 
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4 Metod, material och etik 

Kapitlet beskriver studiens design och genomförande. Jag har valt att 

integrera redogörelsen för mina val och tillvägagångssätt med att belysa de 

forskningsetiska reflektioner jag gjort under arbetet med studiens empiri. 

Skälet till detta är att ämnet för mina intervjuer samt vissa informanters 

situation motiverar att jag särskilt lyfter fram de etiska aspekterna.  

Kvalitativa intervjuer 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte 

prata med dem? Så enkelt men talande motiverar Steinar Kvale den 

kvalitativa forskningsintervjun som metod. Den är inte bara ett hantverk där 

forskare ställer frågor och informanter avger svar, den är också en 

kunskapsproducerande aktivitet samt en social praktik (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 15 f.).  I forskningsintervjun – precis som i den journalistiska 

intervjun – är informantens uttalanden inte något som enbart samlas in, utan 

de skapas av informanten tillsammans med intervjuaren.  En av de metaforer 

som Kvale och Brinkmann använder för att beskriva hur man episte-

mologiskt kan betrakta kvalitativt intervjuande, ligger nära mitt eget synsätt. 

Intervjuaren ses då som en resenär och intervjun är en process som 

konstruerar kunskap genom att resenären/intervjuaren samtalar med 

informanterna och kanske inte bara får ny kunskap utan själv kan förändras 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 64).  Den halvstrukturerade kvalitativa 

intervjun blir som en slags tillfällig relation mellan intervjuare och in-

formant.  Samtidigt är intervjun inte ett samtal mellan likställda parter. Den 

är en konversation med ett bestämt syfte, och det är intervjuaren som 

definierar och kontrollerar situationen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19; 

Lindlof, 1995, s. 167 f.).   

  

Hur man planerar och genomför sina forskningsintervjuer är avhängigt av 

vad det är man är intresserad av att få veta och vilka det är man intervjuar. 

Min studie fokuserar att försöka få fram nyanserade och variationsrika 

beskrivningar av erfarenheterna hos människor som har medverkat i 

journalistik om sorg i samband med plötsliga och oväntade dödsfall. Detta 

kräver att man som forskare försöker hitta en bra balans mellan systematik 

och lyhördhet samt väger in forskningsetiska aspekter, inte bara under själva 
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intervjuerna utan under hela den empiriska processen (Kvale, 1997, s. 104). 

Att ge plats för självreflektion är viktigt, och i detta sammanhang bör 

påpekas att jag själv har ett förflutet som yrkesverksam journalist och 

därmed själv har varit en del av den kultur jag studerar. Jag arbetade som 

journalist i nära 25 år innan jag år 2000 övergick till att helt arbeta som 

universitetslärare. Som reporter gjorde jag intervjuer dagligen. Efter 

karriärbytet har jag genomfört andra forskningsprojekt som innefattar 

kvalitativa intervjuer. Journalistiska intervjuer och forskningsintervjuer är 

visserligen inte riktigt samma sak, men jag har självfallet reflekterat över 

vad min förförståelse innefattar och huruvida min yrkesbakgrund är en 

fördel eller en nackdel för mig som journalistikforskare. En mer handfast 

yrkesbakgrund från det område man studerar behöver inte per automatik 

innebära att man inte kan hålla forskarens distans, eller riskerar att halka in i 

den gamla rollen under intervjuerna. En nackdel skulle kunna vara att jag 

missar följdfrågor och senare i forskningsprocessen även tolkningar därför 

att det blir svårare att ha utanförperspektivet. Att vara förtrogen med 

journalistyrkets konventioner och arbetstekniker kan å andra sidan vara en 

fördel när man dels ska fråga människor om deras erfarenheter av att vara 

just journalistiska intervjuobjekt, dels ska tolka det som informanterna 

berättar om journalister.  

Urval 

Den kvalitativa intervjuns urval kan syfta till att antingen få fram 

intervjupersoner som har likartade upplevelser eller uppfattningar för att få 

en fördjupad specifik kunskap, eller så syftar urvalet till att få så stor varia-

tion som möjligt, för att få med alla aspekter på och kvaliteter av den 

företeelse man vill undersöka. Jag valde den andra av dessa båda urvals-

strategier för min intervjustudie och utgick från några karaktäristika hos 

nyhetshändelser och tilltänkta informanter för att möjliggöra variation. 

Liknande förfaranden vid strategiska urval inför kvalitativa intervjuer 

beskrivs och rekommenderas av (Trost, 2010, s. 138 f.). Ytterligare en poäng 

med ett strategiskt urval är att man väljer nya informanter fortlöpande under 

undersökningens gång för att försäkra sig att de nya som väljs är olika 

åtminstone i förhållande till de som redan ingår i urvalet. Därefter fortsätter 

man att välja nya informanter tills man bedömer att alla tänkbara aspekter 

har täckts in och mättnad uppstått (Eneroth, 1984, s. 170 f.).  

 

För att hitta informanter till min studie utgick jag från journalistiska 

nyhetstexter som innehåller intervjuuttalanden av personer om deras sorg i 

samband med plötsliga eller oväntade dödsfall vilka är en följd av brott och 

olyckor.  Jag ville att informanterna skulle vara ”vanliga människor”: privat-

personer som uppträtt som sörjande i texterna antingen på grund av sin 
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personliga anknytning till offret eller som representanter för ett allmänt 

sörjande. De skulle inte framträda i texterna i kraft av sin yrkesroll eller 

utifrån en position som offentlig person. Detta för att minimera möjligheten 

att det fanns något annat skäl som påverkade deras nyhetsvärde för redak-

tionerna än just rollen som sörjande. Med tanke på faktorn nyhetsvärde ville 

jag också att den första intervjun/publiceringen skulle ha gjorts nära i tid 

efter det att dödsfallet inträffat eller blivit känt. Avseende aspekten medie-

offentlighet ville jag ha informanter som namngavs i texterna och 

nyhetshändelser där även offrets namn offentliggjordes.  För att göra studien 

hanterbar valde jag att inkludera enbart nyhetshändelser som inträffat i 

Sverige och där både sörjande och offer var personer bosatta i Sverige.  

 

För att få fram så många olika aspekter som möjligt när det gäller motiv för 

medverkan, uppfattningar om journalisters arbetsmetoder samt olika 

tänkbara utmaningar när det gäller källrelationer och etik, gjorde jag ett 

strategiskt urval som syftade till att få en så blandad och varierad grupp 

informanter som möjligt när det gäller följande: 

• Avseende den sörjandes relation till offret ville jag inkludera både 

informanter med väldigt nära relation till offret, mer perifera bekanta, men 

också informanter som inte alls kände offret personligen. 

• När det gäller dödsorsak ville jag ha med både brott och olyckor. Som brott 

räknade jag fall där en gärningsman dömts i domstol för att ha orsakat offrets 

död, och det kunde gälla antingen fall där döden orsakats av våld från annan 

person eller fall av olyckor, exempelvis trafikolyckor, som orsakats av annan 

persons agerande. Jag ville också inkludera olyckor som orsakats av offrets 

eget beteende eller där dödsorsaken var en slumpartad olycka. 

• Jag ville ha nyhetshändelser med varierande grad av medieuppmärksamhet, 

dvs. allt ifrån händelser med ett väldigt stort och nationellt medieintresse till 

händelser som enbart uppmärksammades på lokalnivå. Jag ville även ha 

variation i medieuppmärksamhet över tid, dvs. nyhetshändelser där medie-

intresset kvarstod och händelser som omfattade någon enstaka publicering.  

• Avseende antalet kontakter ville jag ha med både informanter som haft 

många eller ett flertal kontakter med journalister, och informanter med ett 

fåtal kontakter eller bara en enda kontakt.  

• När det gäller initiativen till kontakter med journalister ville jag att mitt 

intervjumaterial skulle omfatta personer som medverkade i texter sedan de 

valts ut och kontaktats av journalister. Jag ville också ha med informanter 

som själva tog initiativet och kontaktade journalister. Jag sökte också efter 

informanter som under nyhetsprocessens gång både kontaktades av journa-

lister och tog sådana kontakter själva. 

 

Därutöver ville jag ha variation avseende ålder och utbildningsnivå/yrke 

eftersom detta bland annat skulle kunna lyfta fram olika aspekter relaterat till 

medievanor. När det gäller faktorerna kön och etnicitet är dessa inte av 
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betydelse för studien på så vis att jag explicit studerar skillnader/likheter 

mellan manliga och kvinnliga sörjande, eller skillnader/likheter som kan 

kopplas till etnicitet. För att få största möjliga variation i gruppen gjorde jag 

dock urvalet så att både kvinnliga och manliga informanter ingick i min 

studie.  Jag ville också inkludera nyhetshändelser där offer och sörjande har 

utländsk bakgrund.   

Pilotstudien 

För att pröva vad som kunde komma fram under intervjuer med informanter 

med olika egenskaper avseende några av mina aspekter på urvalet, 

genomförde jag en pilotstudie. Den inleddes senhösten 2011 och omfattande 

intervjuer med sex informanter som medverkat i nyhetstexter från tre olika 

nyhetshändelser.30 Pilotstudiens första nyhetshändelse var en av dem som 

ingick i min tidigare studie av nyhetstexter om sorg (Forsberg, 2008). Den 

andra fann jag via databasen Retriever/Mediearkivet31 och den tredje var ett 

uppmärksammat mordfall som jag följt via nyhetsrapporteringen. 

Pilotstudien utgjorde en möjlighet att slutligt fastställa den empiriska 

studiens design, att finslipa intervjuguiden, pröva analysverktyg och att 

reflektera över den etiska aspekten i studiens olika moment, bland annat när 

det gällde hur nära i tid efter dödsfallet det var lämpligt/möjligt att kontakta 

informanter med nära respektive perifera relationer med offret.  

 

Jag valde senare att inkludera pilotstudien i materialet.  I detta lutar jag mig 

mot Trost (2010) som menar att man bör använda sig av det material som 

finns tillgängligt om nu inte provintervjuerna är mycket dåligt utförda eller 

meningslösa (Trost, 2010, s. 144). Mina pilotintervjuer skilde sig inte 

kvalitetsmässigt på något avgörande sätt från huvudstudien och de kan, med 

stöd av Kvale och Brinkmanns (2009) resonemang om intervjustudien som 

”en resa”, ses som en del av den kunskapsproducerande processen. I augusti 

2013 kontaktade jag pilotstudiens informanter för att fråga dem om jag fick 

använda materialet i avhandlingen, samt för att informera om vad detta 

innebar och hur materialet skulle användas. Samtliga sade ja till att ingå i 

avhandlingen. 

                                                      
30 I såväl pilotstudien som i resten av intervjustudien har jag, när det gäller några nyhets-

händelser, intervjuat fler än en informant. 
31 Mediearkivet är en svensk tidningsdatabas som innefattar cirka 500 svenska tryckta 

dagstidningar, tidskrifter och fackpress. Mediearkivet ingår i Retriever som ägs av den 

svenska nyhetsbyrån TT tillsammans med norska nyhetsbyrån NTB. Retriever/Mediearkivet 

tillhandahålls för forskare via Kungliga Biblioteket och de svenska universitetsbiblioteken. 
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Textsökning i databaser 

För att få fram fall/nyhetshändelser där rapporteringen om ett dödsfall också 

följdes av nyhetstexter om sorg och sorgeyttringar använde jag mig av 

databasen Retriever/Mediearkivet samt databasen PressText.32 Dessa data-

baser utgör ett vedertaget och samtidigt både finmaskigt och smidigt sätt att 

söka fram journalistiska texter, som kan kompletteras med att man mer riktat 

söker texter i etermedierna i efterföljande research.  

 

Sökningarna genomfördes 19 september 2012, den 21 september 2012 samt 

den 4 oktober 2012. På grundval av antalet nyhetshändelser i den tidigare 

textstudien (Forsberg, 2008) bedömde jag att de senaste fem åren skulle 

kunna vara en lämplig period för att få fram ett tillräckligt underlag för 

studien.  Jag satte 1 maj 2007 som startdatum och 30 april 2012 som 

slutdatum för min sökning eftersom jag inte ville ha med nyhetshändelser 

som låg alltför nära i tiden33. I Mediearkivet sökte jag i kategorin svensk 

tryckt press men valde bort tidskrifter, fackpress samt pressmeddelanden. I 

PressText valde jag sökning i dagstidningar samt TT.  

 

Vid valet av sökord utgick jag från min tidigare studie och från texterna som 

hörde till nyhetshändelserna i pilotstudien. Jag började med att pröva att 

söka på frasen ”förstå det ofattbara” som var en av de sökningar jag gjort i 

textstudien från 2008. Jag bedömde dock att den sökningen blev väl snäv 

och kontrollsökte därför genom att pröva med dels enbart ordet ”ofattbar*” 

(trunkerad), dels kombinationen ”död” AND ”sorg”. Dessa båda sökningar 

gav ett alltför omfattande material.34 Jag behövde göra sökningar som mer 

ringade in nyhetstexter om sörjande och sorgebeteenden. 

                                                      
32 Fram till 2010 fanns två svenska databaser med tidnings- och tidskriftstexter som båda 

byggts upp gradvis, sedan början på 1990-talet, i takt med att alltfler tidningar anslutit sig. 

Mediearkivet startade först och var den största databasen. PressText innehöll färre tidningar, 

men bland annat Expressen fanns tidigare enbart i PressText. Vissa tidningar har funnits i 

båda databaserna. 2010 slogs de båda databaserna samman i Retriever/Mediearkivet. Jag 

valde ändå att söka även i PressText eftersom databasen fanns kvar och jag inte var helt säker 

på att alla texter publicerade före 2010 förts över till den gemensamma databasen. 
33 En slutsats efter pilotstudien var att intervjuer med nära anhöriga inte bör göras alltför nära 

i tiden, utan tidigast minst ett år efter dödsfallet. Samtidigt bedömde jag att intervju-

förfrågningar om fall som var äldre än fem år kunde uppfattas som störande för anhöriga som 

kanske gått vidare i en bearbetningsprocess. För mer perifera bekanta till offer kunde en 

förfrågan om äldre fall uppfattas som omotiverad, och vissa omständigheter och detaljer 

kunde ha fallit i glömska. Mer perifera bekanta kunde, som jag bedömde det, intervjuas 

närmare i tiden, men kanske inte närmare än ett halvår efter dödsfallet. 
34 Sökningen på ”förstå det ofattbara” föll ut i 73 träffar i Mediearkivet samt 26 i Presstext, 

vilket jag bedömde som ett väl snävt material. Kontrollsökningen på ordet ”ofattbar*” 

(trunkerad) gav 16.884 träffar bara i Mediearkivet. Detta material bedömde jag som så 

omfattande att det inte var hanterbart. Sökningen på kombinationen ”död” AND ”sorg”, gav 

12.506 träffar, i Mediearkivet, vilket jag också såg som alltför omfattande.  
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Jag sökte istället på frasen ”det ofattbara” vilket gav 1.326 träffar i 

Mediearkivet och 368 träffar i PressText. Med utgångspunkt i studien 2008 

sökte jag också på kombinationen av orden ”tillsammans” AND ”ljus” AND 

”sörjer”. Detta gav 395 träffar i Mediearkivet och 104 i PressText. Eftersom 

jag bedömde att denna sökning kunde vara för snäv gjorde jag ett par veckor 

senare (4 oktober 2012) ytterligare en sökning, denna gång på ”sörj*” AND 

”samla*” AND ”ljus” vilket gav 1.088 träffar i Mediearkivet och 197 i 

PressText. Samtliga texter i dessa tre sökningar printades ut. 

 

Materialet på flera tusen texter innehöll väldigt många dubbletter35. Jag 

sållade också bort texter som inte föll inom studiens ram, dvs. nekrologer, 

begravningsreferat, och dödsannonser.  Även kulturartiklar och faktaartiklar 

om sorg sorterades bort, liksom texter som enbart byggde på intervjuer med 

olika experter som yttrade sig om sorg, som forskare, psykologer etc.  

 

Jag sorterade nu upp texterna efter vilken nyhetshändelse de handlade om. 

Vissa händelser som fått stor medieuppmärksamhet omfattade många texter, 

andra bara några få.  Till samlingen lade jag också de texter från min tidigare 

studie om sorgejournalistik som tidsmässigt även ingick i urvalsperioden för 

avhandlingen. Samt texter som jag själv klippt mellan 2008 och 2012 när jag 

läste tidningar och hittade nyhetstexter om dödsfall och sorg36.   

Avgränsningar i materialet 

Jag sorterade bort nyhetshändelser som handlade om eller innefattade 

följande:  

• Svenskar som avlidit utomlands.  

• Personer som avlidit i Sverige, men som inte var bosatta i Sverige. 

• Texter om sorg och sorgeyttringar som publicerats under min urvalsperiod, 

men som rör dödsfall som inträffat långt tidigare, dvs. före min 

undersökningsperiod. 

• Texter om sorg i samband med dödsfall efter utdragna sjukdomsprocesser, 

eftersom dödsfallet då inte kan sägas inträffa oväntat eller plötsligt, även om 

det som orsakat sjukdomstillståndet skulle kunnat vara ett brott eller en 

olycka. 

                                                      
35 Dels hade flera tidningar publicerat samma TT-material, dels återkom samma text i olika 

editioner. Därutöver föll vissa texter ut i flera av sökningarna, speciellt gällde detta den andra 

och den tredje sökningen. Dessutom fanns ofta samma text i både Mediearkivet och 

PressText. 
36 Här fanns också en hel del dubbletter till databastexterna, men jag ville inkludera den 

tidigare studiens texter och klippsamlingen i min research för att komplettera artikelmaterialet 

inför genomgången av nyhetshändelserna, exempelvis med artiklar om det polisiära arbetet.  
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• Texter om sorg i samband med att personer avlidit på ”naturligt vis”, vid 

hög ålder. Inte heller här är dödsfallet oväntat eller beror på ett brott eller en 

olycka. 

• Texter om sorg där samtliga som intervjuades var offentliga personer, och 

som därmed inte ingår i studien enligt dess avgränsningar och definitioner. 

 

Jag gjorde ytterligare research37 om vissa av nyhetshändelserna, för att 

klargöra om de skulle sållas bort eller inte.     

 

Jag sorterade nu bort nyhetshändelser där texter om sorg för första gången 

publicerades senare än sex veckor efter att dödsfallet inträffat eller blivit 

känt. Detta för att sätta en gräns avseende att en intervju hade nyhetsvärde 

som kunde knytas till själva dödsfallet och journalistikens behov av aktörer 

till en text om sorg. Däremot inkluderades naturligtvis senare texter om sorg 

i nyhetshändelser som ingick i urvalet och där det fanns ”tidiga” texter om 

sorg men där publiceringen pågick över en längre tid. 

Etiska avgränsningar i urvalet 

Jag uteslöt de nyhetshändelser där dödsorsaken var självmord, samt fall där 

dödsfallet orsakats av våld från en närstående eller av att en närstående varit 

vållande till en dödsolycka38. Det är av etiska skäl jag valde bort sådana 

dödsfall eftersom de kan innefatta komplicerade känslor och aspekter som 

kräver speciell psykologisk kompetens hos en forskare som gör intervjuer 

som har med sorgen och dödsfallet att göra. Ibland framkom inte helt klart 

om förövare eller vållande var en närstående, eller vilka släktband som före-

låg. Dessa tveksamma nyhetshändelser sållade jag också bort av kompetens-

skäl, liksom ytterligare händelser som av något skäl efter researchen 

fortfarande framstod som etiska gränsfall.  

 

Jag plockade bort de nyhetshändelser där det enbart fanns journalistiska 

texter där sörjande och/eller offret var helt eller delvis anonyma. Även här 

finns etiska argument: det är inte självklart på vems initiativ namnen har 

uteslutits. Det kan vara ett krav från den sörjande, men det kan också vara 

redaktionens beslut att av något skäl avidentifiera sörjande och/eller offer. 

                                                      
37 Jag sökte i dessa fall på specifika händelser, orter, tidningar, namn etc. i 

Retriever/Mediearkivet och använde också sökmotorn Google för att om möjligt hitta fler 

nyhetstexter och mer information om fallen, och kontrollera en del uppgifter om namn, 

relationer och dödsorsak. Ibland gjorde jag också denna bakgrundskontroll genom att leta i 

sociala medier, exempelvis Facebook. 
38 Som närstående räknar jag här förälder, barn, syskon, styvsyskon, kusiner, mor- och 

farföräldrar, föräldrars syskon samt makar eller sambor i juridisk mening, dvs. offer och 

förövare som är gifta med varandra eller sammanboende med gemensamma barn. Jag räknade 

här även in frånskilda makar med gemensamma barn.  
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Att få fram namn och kontaktuppgifter hade krävt att jag kontaktat 

nyhetsredaktionerna. Detta bedömde jag som etiskt mycket tveksamt, efter-

som jag ville kontakta varje informant personligen och utan mellanhänder. 

Därutöver fanns också risken att någon redaktion eller reporter skulle se ett 

nyhetsvärde i att en viss informant var aktuell för medverkan i en 

vetenskaplig studie om sorg. Att reportrar kontaktade mina tilltänkta 

informanter med förfrågan om nyhetsintervjuer var ett scenario jag såg som 

fullständigt uteslutet, av etiska skäl. 

Nyhetshändelserna som återstod 

Efter gallringen i materialet återstod 51 svenska fall/nyhetshändelser med 

journalistiska nyhetstexter där den första texten publicerats inom sex veckor 

efter att dödsfallet inträffat eller blivit känt, och som innehöll namngivna 

privatpersoners intervjuuttalanden om sorg i samband med dödsfall som 

orsakats av brott eller olyckor.  Jag gjorde nu ytterligare research39 kring 

fallen och läste också igenom allt publicerat material i dessa fall. Researchen 

och textgenomgången var en hjälp i arbetet med att gruppera och prioritera 

bland informanterna inför steget att välja ut de informanter som slutgiltigt 

ingick i min studie.  

 

Urvalets storlek behöver vid ett strategiskt urval inte vara bestämt från 

början. Ett alltför omfattande material kan riskera att göra analysen ytlig, å 

andra sidan kan alltför få informanter innebära att undersökningen inte får 

tillräcklig bredd och att alla kvaliteter inte täcks in av intervjuerna. Trost 

(2010) framhåller att ett fåtal väl utförda intervjuer är bättre än ett flertal 

mindre väl utförda, och att kvalitet och forskningsetik måste sättas i främsta 

rummet i alla studier. Eneroth (1984) rekommenderar allmänt lägst tio men 

högst 30 fall/intervjuer när det gäller kvalitativa studier (a.a., s. 170).  

 

Jag grupperade informanterna efter olika egenskaper och omständigheter, 

exempelvis relationen mellan offer och sörjande, dödsorsak och händelsens 

                                                      
39 I Retriever/mediearkivet sökte jag nu på specifika händelser, orter, tidningar, namn etc. Jag 

använde också sökmotorn Google för att om möjligt hitta fler nyhetstexter. Dessa behövde 

inte handla uteslutande om sorgen, utan jag samlade också in nyhetstexter om 

händelseförlopp, det polisiära arbetet, rättsprocesser etc. Jag letade upp nyhetsinslag som 

sänts i radio och TV. Jag sökte i sociala medier som Facebook för att få fram så mycket 

uppgifter som möjligt om sörjande, relationer runt offren etc. Jag rekvirerade tingsrättsdomar 

för att kontrollera rättsliga aspekter och domstolsutslag, klarlägga relationer mellan offer och 

anhöriga och även för att få uppgifter om adresser. Jag sökte också i Eniro.se samt Hitta.se för 

att få fram adresser och telefonnummer till möjliga blivande informanter. Ibland vände jag 

mig till folkbokföringen för att få fram aktuell adressuppgift. 
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medieuppmärksamhet etc.40  På så vis hade jag ”reserver” att ta till om någon 

intervju inte blev av.  Att jag då genomförde en intervju med dem jag 

kontaktade först medförde att ”reserverna” inte behövdes. Likaså påverkades 

urvalet av när i tiden dödsfallet inträffat, relaterat till informantens relation 

till offret. Jag ville inte intervjua någon nära anhörig alltför kort tid efter 

dödsfallet och inte vänta för länge med att intervjua de mer perifera bekanta.  

Prioriteringen påverkades också av att jag inte lyckades få fram telefon-

nummer till alla tänkbara informanter. Av etiska skäl ville jag inte gå via 

någon annan person, utan kontakta informanten själv. Kalman och Johansson 

(2012) påpekar vikten av att informanters anonymitet tillvaratas under hela 

forskningsprocessen, även innan det informerade samtycket ges (a.a., s. 44 

f.). Om det var möjligt ringde jag hellre till informantens personliga mobil-

nummer än till hushållens fasta telefon. Vid några tillfällen, när jag inte 

lyckades få fram telefonnummer till informanten själv, skrev jag istället brev 

och förklarade studien och bad informanten kontakta mig.  Ett sådant brev 

ledde till en intervju, ett returnerades av posten och det tredje ledde inte till 

någon kontakt från informanten. Vid ett enda tillfälle avböjde en informant 

att delta i min studie. Övriga som jag kom i kontakt med sade ja till att 

medverka. 

 

Informanternas förslag och önskemål inverkade också på urvalet och antalet 

informanter. Vid en kontakt föreslog den uppringda personen att jag 

kontaktade och intervjuade även en annan person, vilket jag gjorde men i en 

separat intervju.  Vid två intervjutillfällen var båda makarna hemma när jag 

anlände, och det naturliga och självklara var att båda deltog i samtalet. En 

ung informant ville att en kamrat, som också förekom i nyhetstexten om 

sorg, skulle få vara med på intervjun. Jag valde att anpassa mig efter varje 

situation och intervjuade vid tre tillfällen två informanter samtidigt.  

 

Sex informanter intervjuades senhösten 2011 (pilotstudien).  Ett år senare 

inleddes en andra intervjuomgång med tio informanter som intervjuades 

under vintern/våren 2013. Därefter gjorde jag nya urvalsöverväganden och 

fyra informanter intervjuades under sommaren 2013. Slutligen ville jag 

komplettera avseende en av urvalsaspekterna och gjorde därför ytterligare 

två intervjuer i augusti/september 2013.  I slutet av intervjuarbetet märkte 

jag att nya informanter inte tillförde undersökningen så väldigt mycket nytt, 

vilken jag såg som ett tecken på att mättnad uppnåtts. 

                                                      
40 Några nyhetshändelser prioriterades ner av andra skäl. Ett par möjliga informanter var 

enligt nyhetstexterna så pass gamla, över 90 år, att jag valde att inte kontakta dem med tanke 

på att det också gått en viss tid sedan själva händelsen. En annan nyhetshändelse prioriterades 

ner därför att jag är personligen bekant med en anhörig till en av dem som medverkade som 

sörjande i ett par texter.  
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Sammanställning av nyhetshändelser och informanter 

När urvalsprocessen var avslutad och intervjuerna genomförda omfattade 

studien 22 informanter i 19 gjorda intervjuer. I nio av de totalt 15 nyhets-

händelser som är knutna till informanterna är dödsorsaken mord/dråp/grovt 

vållande till annans död. Ett dödsfall är en olycka vållad av annan person 

som åtalades och dömdes skyldig. Ett dödsfall är en arbetsplatsolycka som 

också fick rättsligt efterspel. I fyra av händelserna är det offrets eget 

handlande eller olyckliga/slumpartade omständigheter som ledde till 

dödsolyckan, dvs. ingen person åtalades.  

 

Informanternas relation till offren  

Föräldrar 7 

Barn 1 

Syskon 2 

Far-/morföräldrar 2 

Make/Maka med gemensamma barn 1 

Pojkvän/Flickvän 1 

Kamrat/Bekant 6 

Ej personligen bekant med offret 2 

 

Tabell 4.1. Informanternas relation till offren. Uppgifterna grundas på 

informanternas egen beskrivning av relationen. I vissa fall hade jag också tillgång 

till uppgifter om släktskapsförhållanden via olika allmänna handlingar. 

 

Av tabellen framgår att det bland informanterna finns både de som har 

familjeband till offer, de som är mer perifera bekanta, samt informanter som 

inte själva kände offret. Nyhetshändelserna varierar också avseende 

medieuppmärksamhet: från mycket stor uppmärksamhet till bara en enda 

publicerad artikel i lokaltidningen. Bland informanterna finns de som haft 

väldigt många kontakter med journalister och medverkat i olika slags 

medier. Men det finns också informanter som haft en kort kontakt med en 

enda journalist. Och hela skalan däremellan. Avseende initiativ till kontakter 

så finns det informanter som blev kontaktade och tillfrågade om medverkan, 

men även informanter som själva tog kontakt med redaktionen. Det finns 

också informanter som under ett pågående nyhetsskeende både kontaktats 

och tagit kontakter. Den yngsta informanten är under 20 år, den äldsta över 

60. Avseende utbildning/yrke finns stor variation bland informanterna, allt 

ifrån högt utbildade akademiker till yrkesarbetande inom industri eller 

handel samt studerande och arbetssökande. 15 av informanterna är kvinnor, 

sju är män.  I två av nyhetshändelserna har såväl offer som informanter 

utländsk bakgrund. 
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Genomförandet av intervjuerna 

Standardproceduren vid kvalitativa intervjuer är att utforma en intervjuguide 

med frågor. Uppfattningarna om hur det ska gå till varierar, från ett strikt och 

detaljerat frågeformulär (McCracken, 1988, s. 24) till att se intervjuguiden 

som en slags checklista eller minneslista så att alla informanter får möta 

relevanta och likartade frågor (Repstad, 2007, s. 86). Trost (2010) rentav 

varnar för alltför detaljerade och styrda intervjuguider, eftersom forskaren 

bör låta informanten styra ordningsföljden och vilka delaspekter som ska 

beröras djupare. Han ser det som förkastligt att forskaren inte är flexibel och 

låter frågorna komma som följder av informantens svar. Man bör istället 

följa den tråd och de tankegångar som informanten tar upp, men kunna sina 

frågeområden och frågor utantill så att man inte missar något även om man 

hoppar mellan frågeområdena.  Guiden kan alltså ha en ordning och struktur, 

själva intervjun en helt annan. Varje intervju är en process och hela intervju-

serien är också en process som är föränderlig (Trost, 2010, s. 71 f.). Jag 

håller med om detta, inte minst om man betraktar intervjustudien som en 

”resa” för forskaren, och varje intervju som ett möte, en tillfällig relation 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 64; Lindlof, 1995). 

 

Jag utgick från några hållpunkter/frågeområden: 

  

1. Kontakten/kontakterna mellan reporter och informant 

2. Det journalistiska intervjutillfället/intervjutillfällena 

3. Det publicerade materialet 

 

Under varje frågeområde listade jag ett antal delfrågor/följdfrågor som mest 

fungerade som en påminnelse, en checklista, för mig själv så att alla aspekter 

belystes på djupet i samtalen med informanterna. Intervjuguiden bifogas i 

Bilaga 1. 

 

Jag föredrog att ta första kontakten per telefon för att kunna förklara studien 

och besvara frågor samt ge informanterna möjlighet att bilda sig en 

uppfattning om såväl studien som om mig som person, med tanke på att 

ämnet för intervjun skulle kunna riva upp känslor. Jag ville underlätta för 

dem som kanske ville höra av sig igen och ställa frågor före mötet eller dem 

som rentav ångrade sig och ville dra sig ur. Därutöver ville jag redan från 

början informera om premisserna för en vetenskaplig studie och vad 

forskningsetiken kräver avseende informanters integritet och anonymitet. 

Sådana förfaranden ingår i det informerade samtycket oavsett vad studien 

handlar om (Kalman & Johansson, 2012, s. 44; Kvale, 1997, s. 107), och 

kändes särskilt angeläget i just den här studien. 
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Valet av plats för mina samtal med informanterna styrdes av informanternas 

eget önskemål41. Samtalen med nära anhöriga till offren tog längst tid, medan 

samtalen med de mer perifera bekanta tog kortare tid. I allmänhet blev också 

telefonintervjuerna kortare än de samtal som skedde vid personliga möten.42  

Metodlitteratur om kvalitativa intervjuer rekommenderar ibland att forskaren 

öppnar alla intervjuer på ett likartat sätt och gärna börjar med biografiska 

frågor (McCracken, 1988, s. 34), eller att man undviker att börja med 

känsliga ämnen (Repstad, 2007, s. 101). Detta fungerade inte i min 

intervjustudie där biografiska frågor, exempelvis om hur många barn man 

har, kunde vara känsliga, och där en informant kanske ville öppna hela 

samtalet med det allra känsligaste: att berätta om hur det gick till när den 

nära anhöriga dog. Andra informanter berättade om den avlidne och 

omständigheterna kring dödsfallet under ett senare skede av intervjun, 

medan andra inte alls berörde själva händelsen. Om inte informanten själv 

började berätta om något annat, öppnade jag intervjun med att be infor-

manten berätta om hur det gick till vid den första kontakten med journalister 

efter själva händelsen/dödsfallet. Jag följde inte intervjuguidens ordning 

strikt utan anpassade mig efter förutsättningarna för varje intervju och varje 

informant.  Det var inte samma sak att samtala med en mycket nära anhörig 

till en avliden som att samtala med någon som var mer flyktigt bekant med 

offret eller kanske inte ens kände den avlidna personligen.  Enkelt uttryckt så 

var det lyssnandet som styrde frågandet, men med fokus på målet med 

intervjun och på att ta upp mina frågeområden. 

 

Varje intervju avslutades med att jag och informanten pratade om vårt samtal 

och hur det hade upplevts. Därefter förklarade jag lite mer om studien och 

hur materialet skulle användas och presenteras. Jag försåg ännu en gång 

informanten med mina kontaktuppgifter. Jag kontaktade nästan alla infor-

manter efter intervjun och tackade för deras medverkan, utom dem som 

uttryckligen lät förstå att det inte behövdes. Åtta informanter som ville ha 

kopia på intervjuutskrifterna fick detta tillsammans med ett tackbrev. I några 

få fall hörde informanter av sig igen. Det kunde gälla att man ville skicka 

över texter, upplysa om någonting, eller att man bara hörde av sig som ett 

svar på mitt tack.  

 

                                                      
41 Nio informanter intervjuades i bostaden, två på informantens arbetsplats. En informant 

lånade en släktings bostad för intervjun. Fyra av informanterna ville inte bli intervjuade i 

bostaden och här föreslog jag ortens folkbibliotek. Sex informanter intervjuades på egen 

begäran över telefon. 
42 Den kortaste intervjun vid personligt möte varade i 40 minuter, den längsta i 2 h 40 

minuter. Telefonintervjuerna gjorde jag i universitetets ljudstudio, de tog mellan 30 och 40 

minuter, med undantag för studiens kortaste intervju som varade i 15 minuter och gjordes ad 

hoc per mobiltelefon och bandare, med en informant utan nära relation med den avlidne och 

vars medverkan omfattade en enda nyhetstext.  
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Senvåren 2015 kontaktade jag samtliga informanter för att berätta att 

avhandlingen skulle publiceras inom några månader. Jag förklarade hur jag 

utformat respektive informantberättelse och vad jag citerat. Till de två 

informanter som så ville skickades texten för genomläsning. Jag bad ännu en 

gång informanterna om godkännande för att ha med dem i avhandlingen, och 

för att få citera ur intervjuerna. Samtliga gav ånyo sitt samtycke till detta.  

Etiska reflektioner kring informantsamtalen 

De personer jag kontaktade och intervjuade hade redan framträtt offentligt 

som sörjande genom att de medverkat i nyhetstexter. Detta varken minskar 

nödvändigheten av genomtänkta etiska överväganden eller innebär att dessa 

personer per automatik är villiga att delta i en vetenskaplig studie om sin 

mediemedverkan. Att mina informanter, särskilt de som mist en nära 

anhörig, bär på en sorg betyder å andra sidan inte att de är diskvalificerade 

från att delta. Men en studie som min kräver särskilt mycket etiskt reflek-

terande, eftersom ett deltagande riskerar att riva upp känslor. Detta innebär 

inte att man som intervjuande forskare ska sitta och hela tiden tycka synd om 

sina informanter, det vore både förmätet och respektlöst. Men det fanns delar 

av intervjuerna som handlade om svåra upplevelser och vid ett par tillfällen 

hände det att informanter började gråta.  

 

Att forska om människor som befinner sig i en svår livssituation är en 

ständig balansgång mellan detta att vara professionell och att vara med-

människa, mellan att komma nära för att förstå och samtidigt ha en distans 

och respektera människors integritet (Svedmark, 2012, s. 103). En aspekt 

som kräver etiska reflektioner är det som kallas intervjuareffekten: hur min 

identitet som person och intervjuande forskare påverkar informanterna. 

Intervjuarens gester, minspel, personlighet, ålder etc. kan inverka på viljan 

att besvara frågor och på vad informanten svarar. Man kan exempelvis få 

”önskesvar”, dvs. vad informanten tror att intervjuaren vill höra. Det är 

särskilt viktigt att väga in möjliga intervjuareffekter när intervjun handlar om 

känsliga frågor (Denscombe, 2009, s. 244 ff.).   Nyckeln är att hantera 

intervjun på ett sätt som fungerar för både informanten och för studien, 

oavsett vad det är som informanten vill dela med sig av.  Det är viktigt att 

inte frestas ta på sig någon form av terapeutisk roll, som man absolut inte är 

rustad för. Kvale (1997) anför att forskningsintervjun i vissa lägen kan 

komma att likna en terapeutisk intervju, men det finns viktiga skillnader. 

Huvudmålet i terapi är en förändring av patienten, i forskning är målet 

förvärvande av kunskap (Kvale, 1997, s. 143). Men detta får inte ske på 

bekostnad av informanter som delar med sig av känslor kring sin personliga 

sorg. 
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Ytterligare en aspekt som kräver reflektion och inte minst självreflektion, är 

att man i vissa avseenden kan dra paralleller mellan mitt intervjuande för 

forskningsändamål och det journalistiska intervjuande som studien handlar 

om, och också mellan de journalistiska texter som mina informanter 

medverkade i och de berättelser om informanterna som återges här i 

avhandlingen.  Varje informantsamtal avrundades med att vi pratade om hur 

samtalet upplevts, och i vissa fall också om varför man valde att delta i 

studien. Här framkom delvis liknande resonemang som framfördes som skäl 

för medverkan i de journalistiska intervjuerna. Flertalet uppgav även att de 

såg det som angeläget att kunna bidra till forskning som ger uppmärksamhet 

åt sorg som medie- och samhällsfenomen. Beredvilligheten att medverka i 

forskningsprojekt beskrivs av Dyregrov och Dyregrov (2008, s. 50) som en 

form av sådant utåtriktat meningsskapande som kan vara ett led i sorge-

processen. 

 

Mina informantsamtal skedde inte i nära anslutning till själva händelsen och 

jag har avidentifierat informanterna genom fingerade namn och utelämnade 

detaljer. Men detta är ingen garanti för att min studie inte medfört lidande 

för vissa informanter.  Att forskning har högre och ädlare mål än säljande 

journalistik skulle naturligtvis kunna vara en bekväm ursäkt. Men även jag 

har gått nära människor och ställt frågor om sådant som är mycket personligt 

och i vissa fall smärtsamt. Sedan berättar jag om vad de sagt i en bok där jag 

också redovisar hur jag anser att det de sagt ska förstås. Josselson (2007) 

betonar, vilket jag håller med om, att rapporten baseras på forskarens 

tolkning av texten (a.a, s. 548 ff.). Min redovisade analys utgår från mitt 

meningsskapande utifrån samtalen, teorierna etc.  Målgruppen är i första 

hand forskarsamhället och syftet är att försöka tillföra ökad kunskap och 

förståelse. Men också det arbetet måste ske på ett sätt som inte får infor-

manter att känna att det skett på deras bekostnad. 

Analysförfarandet 

Samtliga intervjuer spelades in och därefter skrevs de ut ordagrant43. Genom 

att jag själv transkriberade samtliga intervjuer kunde jag föra anteckningar 

                                                      
43 Utskrifterna hanterades som konfidentiellt material, där informanternas namn kodades. De 

inledande och avrundade delar av intervjuerna som handlade om studiens syfte, kontakt-

uppgifter etc. skrevs ibland mer sammanfattande. I ett par intervjuer sammanfattades något 

längre parti som inte var relevant för studien. I övrigt använde jag ett eget och ganska 

detaljerat system, med markeringar för hummanden, pauser och tempoväxlingar i intervjun. 

Varje ny sida loggades med uppgift om tiden i inspelningen. Skälet för denna relativt nog-

granna transkribering var att jag tyckte det var lika bra att göra det detaljerat när jag ändå 

skrev. Och att det gav flexibilitet inför valet av analysmetod, och underlättade för att använda 

delar av materialet i framtida delstudier/tidskriftsartiklar. Jag hoppades också att min metod 
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och göra en första preliminär analys av varje intervju. Att intervjuerna 

transkriberades efter hand var också till hjälp i den pågående 

urvalsprocessen.  

 

Hur ordagrant man än skrivit är transkriberingen en slags tolkning, som 

förmedlar ett muntligt samtal som genomförts med en viss avsikt i en 

bestämd social situation (Ehn, 1992, s. 201). Utskrifterna i sig är inte 

analysmaterialet, utan det är själva det levande samtalet som ska analyseras. 

Utskrifterna är bara ett verktyg för att tolka det som sagts under intervjun, 

det som skapats i samtalet mellan forskare och informant. Därför måste man 

gå in i en dialog med texten, försöka utvidga vad som kommer till uttryck, 

utveckla innebörder, kontextualisera och fördjupa tolkningen kopplat till 

studiens syfte och teoretiska perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 208 

f.). Man kan inte bara ta fasta på det som sägs rent ut, utan också till de 

underliggande uppfattningar som uttrycks, dvs. det som kallas för andra 

ordningens perspektiv (Larsson, 1986, s. 12 f.). Analysfasen och tolknings-

fasen hänger samman och glider in i varandra, på samma sätt som tolkande 

moment finns invävt i den fas då man genomför själva intervjuerna 

(Repstad, 2007, s. 127). Men med ett stort intervjumaterial krävs systematik 

och ordning i analysarbetet. Att sträva efter fördjupning är viktigt eftersom 

det minskar risken för att analysen stannar på en deskriptiv nivå samt gör det 

möjligt att dra slutsatser och föra diskussioner. Det är således inte bara fråga 

vad som sägs utan också hur, och i vilket sammanhang, samt varför det sägs 

på det sätt som sker och vad detta kan betyda.  

 

Jag inledde med att fortsätta den analys som påbörjades under tran-

skriberingarna, där varje informantintervju behandlades för sig, dvs. det som 

kallas lodrät analys (Thomsson, 2010, s. 150).  Jag gjorde närläsningar och 

markerade under tiden i utskrifterna, samt antecknade nyckelord utifrån 

frågeställningarna och mina valda teoretiska perspektiv44. De upprepade 

lodräta analyserna växlades med vågräta analyser (Thomsson, 2010, s. 155). 

Jag bröt då ut sekvenser ur de utskrivna intervjuerna och sökte efter mönster 

som förekom i flera intervjuer, och vilka individuella variationer, likheter 

och olikheter som förekom i hur en viss aspekt eller ett visst mönster, kunde 

beskrivas av informanter och hur detta kunde förstås. Jag växlade också 

läsningarna med att lyssna igenom delar av det inspelade materialet för att 

förtydliga mina analyser/tolkningar och inte gå miste om nyanser i hur 

informanterna formulerade sig och varför. Arbetet med att gå igenom 
                                                                                                                             
för transkribering skulle underlätta för mig att komma ihåg hur samtalen förlöpte inte bara 

vad som sades. Därmed blev utskrifterna ett stöd när jag under analysen gick tillbaka och 

gjorde upprepade genomlyssningar, och underlättade också tolkningsarbetet samt 

reflektion/självreflektion.  
44 Några exempel på sådana nyckelord är ”Förhandling”, ”Etik”, ”Konvention” 

”Nyhetsvärde”, ”Bearbetning”, ”Offrets krets”, ”Upphöjer den döde”, ”Dela sorgen” etc.  
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materialet och arbeta med de båda analysutsnitten, det lodräta och det 

vågräta, fortsatte tills jag kände mig förvissad om att analysen var gjord, 

frågorna till materialet besvarade och jag också kände att arbetet genomförts 

med ett så reflekterande förhållningssätt som möjligt.  

Presentation av materialet 

Hur materialet och analysen skulle presenteras krävde etiska överväganden. 

Jag valde att först presentera materialet utifrån varje informant, eftersom 

deras berättelser, relaterat till nyhetshändelsens kontext, illustrerar och 

exemplifierar hur mediebevakning vid brott och olyckor kan upplevas av 

människor i sorg som medverkar i nyhetsjournalistiken. Informanternas 

berättelser är uppdelade på tre kapitel, där de första två presenterar de nära 

anhörigas berättelser och det tredje berättar om informanter som inte är släkt 

med offren. Varje presentation avslutas med en sammanfattande analys där 

det informanterna berättat tolkas utifrån teorier och tidigare forskning. 

Uppdelningen av informanterna i nära anhöriga respektive sörjande med mer 

perifera relationer till offren gjordes utifrån antagandet att släktskapet med 

den avlidne kan ha betydelse för hur man uppfattar sin medverkan, exempel-

vis att reaktioner och upplevelser förstärks.  

 

Jag valde att sedan också presentera analysen och mina tolkningar mer 

sammanfattande, utifrån de mönster som framträtt i materialet och med 

fokus på dels studiens frågeställningar, dels de valda teoretiska perspektiven. 

Detta gjordes i två kapitel. Det första belyser hur informanter uppfattar 

beteendet hos de journalister de möter. Det andra av dessa kapitel fokuserar 

hur informanterna själva använder journalistiken, hur de bemöter journalister 

och hur relationen mellan journalister och informanter kan beskrivas och 

förstås utifrån det informanterna berättar.  

 

Jag såg det som självklart, av etiska skäl, att samtliga informanter skulle vara 

anonyma, därför använde jag fingerade namn på informanterna.  Jag valde 

att redovisa relationen till offren samt dödsorsaken eftersom dessa faktorer 

dels är viktiga avseende min strävan efter variation i urvalet, dels har be-

tydelse för informanternas erfarenheter av sin medverkan. Jag valde också 

att översiktligt nämna om nyhetshändelsen i fråga varit mycket eller mindre 

uppmärksammad, men avstod från att ange när och var händelsen inträffat 

samt också exakt vilken tidning som publicerat vad.  Jag försökte vinnlägga 

mig om att de beskrivningar av detaljer och omständigheter som var 

väsentliga för studien att ha med, formulerades på ett sätt som försvårade 

eventuella möjligheter till identifiering. En förteckning över informanterna 

återfinns i bilaga 2. 
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Jag ville använda mig av citat från mina informantsamtal för att göra 

presentationen dels transparent, dels mer läsvänlig. Citaten är ibland 

språkligt korrigerade, ibland också ändrade genom att namn uteslutits eller 

ersatts med pronomen. Jag har också ibland i citaten uteslutit eller ändrat 

uppgifter om personer eller omständigheter vilka skulle kunna leda till att 

informant eller offer kan identifieras. Citaten föregås av det fingerade namn 

som tilldelats varje informant. Ibland återges mina intervjufrågor eller 

yttranden i citaten. Dessa markeras alltid genom F: När något, utöver sådant 

som kan räknas som språklig korrigering, utelämnats i ett citat, markeras 

detta med tre punkter inom hakparentes […].  Denna markering används 

också mellan uttalanden som hör ihop ämnesmässigt och därför placerats i 

samma citat, men som gjorts vid olika tidpunkter i intervjun. Ord som 

särskilt betonats kan i citat ibland markeras med fetstil. 

Studiens giltighet 

Kvalitativa studier kan vara en utmaning för forskaren i det att så mycket är 

avhängigt hur man som person genomför arbetet och förhåller sig till det. 

Den som gör undersökningen måste tillhandahålla så mycket information att 

läsaren kan göra en bedömning av resultatens generella värde (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 280). Jag ser detta som särskilt viktigt eftersom min 

studie bygger på ett så litet material att eventuell generaliserbarhet är mindre 

relevant än att studien framstår som trovärdig och användbar för andra 

forskare. 

 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 263 f.) föredrar att omtolka begreppet 

reliabilitet, och även validitet, så att det lämpar sig för produktionen av 

kunskap i intervjuer. Då handlar reliabiliteten inte om upprepningsbarhet, 

utan mer om huruvida informanterna ändrar sina svar under en intervju och 

om de ger olika svar till olika forskare, om intervjuaren styr genom ledande 

frågor och om flera forskare är inblandade i hanteringen av material, analys 

etc.  I min studie hanterades samtliga moment av mig själv. Att informanter 

uttalar sig motsägelsefullt under en lång intervju om ett känsligt ämne 

behöver, som jag ser det, inte betyda att studiens trovärdighet faller. Sam-

talet är en dynamisk process och handlar inte om sanningar eller statiska 

känslotillstånd.  Däremot måste man i tolkningsprocessen beakta eventuella 

ändrade svar och kanske framför allt hur och när i intervjun det inträffar. 

Som forskare bör man i sådana lägen uppmärksamma sina egna frågor, 

snarare än informanternas svar. Forskaren måste exempelvis reflektera över 

om hon under intervjun vid något tillfälle undermedvetet har signalerat vilka 

svar som är mer önskvärda än andra, dvs. intervjuareffekten (Denscombe, 

2009). Relevansen i att överhuvudtaget resonera kring reliabilitet har 

ifrågasatts när det gäller kvalitativ forskning men ett sätt att stärka 
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trovärdigheten är att försöka beskriva sina utgångspunkter, metoder och 

resonemang så detaljerat och tydligt som möjligt. Viktigt är också 

transparens när det gäller hur analysen presenteras, exempelvis genom att 

återge citat, och att visa ett reflekterande förhållningssätt i tolkningsarbetet.  

 

Validitet brukar i samband med kvalitativa studier uttryckas som en fråga 

om undersökningen verkligen är giltig för det man avser att undersöka, och 

kan kopplas till den filosofiska frågan om vad som är sanning (Kvale & 

Brinkmann, s. 265). En fara för forskaren, i synnerhet med en tolkande 

ansats, är risken att omedvetet göra val och hitta mönster som gynnar det 

man tycker sig ha börjat se i sitt material. Validering är att kontrollera, 

ifrågasätta och teoretisera. Forskaren måste spela “djävulens advokat” inför 

sina egna resultat och anlägga ett kritiskt förhållningssätt till det egna arbetet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28). Validitet kan vara en fråga om 

hantverksskicklighet, både när det gäller metoderna och det förtroende som 

tillmäts forskaren som person, samt att de framkomna kunskaperna 

rättfärdigas av sin användbarhet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 266 f.). Ett 

delvis annat sätt att resonera har Saukko (2003, s. 18 ff.) som lägger ett mer 

kulturteoretiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv på validiteter, och 

kopplar till hur väl forskningen förmår ”fånga” informanters livsvärldar och 

göra rättvisa åt de olika perspektiv som framkommer från informanterna. 

Som forskare måste man vara lyhörd för den sociala kontexten och även 

historiciteten. I min studie kan informanternas upplevelser av möten med 

journalister inte enbart bero på saker som relationen till den avlidne eller 

omständigheterna kring dödsfallet. Också andra personliga erfarenheter, 

samhällssyn etc. kan inverka. Övergripande betonar även Saukko (2003) 

vikten av forskarens självreflexion och förmåga att se och ifrågasätta den 

egna forskningen som en produkt av vissa utgångspunkter, världsupp-

fattningar och sociala kontexter.  

Sammanfattning 

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med 22 informanter vilka under 

perioden maj 2007 – april 2012 medverkat som sörjande i nyhetsjournalistik 

om dödsfall i samband med brott eller olyckor. Jag gjorde ett strategiskt 

urval med syfte att få så stor variation som möjligt på informanterna 

avseende i första hand relationen till den avlidne och dödsorsak, men också 

nyhetshändelsens uppmärksamhet i medierna, antal journalistkontakter och 

hur initiativ till kontakterna tagits. Underlaget för urvalet är nyhetstexter i 

svensk press, och dessa fick jag fram genom att söka i databaserna 

Retriever/Mediearkivet samt PressText och sedan göra research på de 

nyhetshändelser som föll ut i sökningarna. Med tanke på ämnet för studien, 

sorg, har etiska överväganden och reflektioner gjorts under hela forsknings-
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processen, från urval till intervjuförfarande och analyspresentation. Bland 

annat gjordes en etisk avgränsning genom att jag sållade bort alla fall där 

dödsorsaken är självmord, eller där dödsfallet är orsakat av våld från 

närstående eller där en närstående vållat dödsolyckan.  

 

De nyhetshändelser som utgör underlag för studien omfattar journalistiska 

nyhetstexter om sorg i samband med brott eller olyckor, där den första texten 

publicerats inom sex veckor efter att dödsfallet inträffat eller blivit känt och 

där texterna innehåller namngivna personers uttalanden om sorg. Bland 

informanterna finns anhöriga med nära familjeband till den avlidne men 

också sörjande med mer perifer relation till offret, dvs. vänner eller bekanta. 

Två informanter kände inte offret personligen. Merparten av nyhets-

händelserna utgör fall av dödligt våld orsakat av annan person. Bland 

olyckorna finns både dödsolyckor som orsakas av annan person och olyckor 

som orsakats av offrets egen oförsiktighet eller av olyckliga/slumpartade 

omständigheter. Materialet varierar mellan nyhetshändelser med mycket stor 

uppmärksamhet till händelser som ledde till en enda artikel i lokaltidningen. 

Vissa informanter har haft många journalistkontakter, andra få eller bara en 

enda. Initiativ till kontakter har vanligen tagits av journalister, men det finns 

också informanter som själva tagit kontakt.  

 

Informanterna intervjuades vid personliga möten, utom där informanterna 

själva föredrog att intervjuas över telefon. Frågeguiden tar upp tre områden: 

hur kontakterna gick till mellan reporter och informant, intervju-

tillfället/intervjutillfällena, det publicerade materialet. Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades.  Därefter analyserades och tolkades 

materialet utifrån avhandlingens frågeställningar och teoretiska inramning. 

Presentationen gjordes i två steg: informanternas berättelser för sig, och 

därefter en mer sammanfattande analyspresentation. Samtliga informanter 

har tilldelats fingerade namn, och citaten har där så behövts justerats för att 

försvåra möjligheterna till identifiering.  
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5 De anhörigas berättelser – föräldrarna  

I detta och även följande kapitel presenteras erfarenheterna av medie-

medverkan hos de informanter som har familjeband till offer som avlidit till 

följd av brott eller olyckor. I detta första kapitel berättar föräldrar samt i ett 

fall en förälder och ett syskon. Föräldrarna presenteras i den ordning de 

intervjuades, med undantag för den berättelse där både en pappa och en 

syster intervjuats. Den ligger sist av föräldrarnas berättelser. I nästa kapitel 

kommer berättelser från syskon, därefter barn till offer, en informant som 

mist sin make och slutligen informanter vars barnbarn är offer.  

Anna 

Annas son dog efter att ha blivit påkörd av en berusad bilförare.  Händelsen 

uppmärksammades i såväl riks- som lokalpress, och bevakningen omfattade 

sorgeartiklar, bland annat från begravningen samt i samband med den efter-

följande rättsprocessen. Anna medverkade både i riksmedierna och i lokal-

pressen. 

 

Anna berättar att hon när hon anlände till olycksplatsen där hennes döde son 

låg, så hände något underligt. När hon skulle stiga ur bilen hon fått skjuts 

med kändes det som om hon blev två personer. En som satt kvar i bilen, och 

en som klev ut och gick upp mot det som fanns under den filt som 

räddningspersonalen lagt dit.  

 

De första journalisterna tog kontakt dagen efter olyckan. Anna blev uppringd 

av en kvällstidningsreporter. 

Anna: Jag hade aldrig i min vildaste fantasi kunnat tro att de skulle ringa från 
Aftonbladet och Expressen och allt vad de nu ringde ifrån. Jag var hysterisk 
ett tag, och det är sällan jag blir hysterisk, eller förbannad. […] Jag blev helt 
tagen på sängen. Vad ringer du till mig för? Jag förstod ingenting, utan sa att 
du får ringa sen. Jag fattade inte vad det handlade om riktigt. Jag kommer ihåg 
att det var en man, från en av kvällstidningarna. Det förstår du väl att det finns 
ett allmänintresse i det här säger han. 
F: Sa han det till dig? 
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Anna: Ja. Och det var, jag tror det var dan därpå. Nej det förstår jag inte sa 
jag, jag förstår inte vad du vill. Är du chockad, sa han. Ja vad skulle du vara 
själv, sa jag.  
F: Var du chockad? 
Anna: Nej, jag tror inte det. Men jag förstod bara inte riktigt varför de ville ha 
ut det här i tidningen, i liksom stora pressen om man säger. Lokalpressen, 
fattar jag på något vis.   

 

Anna köpte inte rakt av det klassiska argument som journalisten förde fram: 

att det han ville skriva om hade allmänintresse.  Hennes återgivna ordväxling 

med reportern beskriver en form av förhandling där hon försökte värja sig 

mot journalisten som försökte övertala henne genom att säga ”Det förstår du 

väl…”.  När Anna sade att hon inte förstår undrade journalisten om hon är 

chockad, vilket kan tolkas som att han antydde att Anna inte var riktigt 

omdömesgill, och därför borde låta honom avgöra vad som har allmän-

intresse eller inte. Som Anna beskriver det ifrågasatte reportern henne, och 

han pressade henne.  Anna uppfattar att han betedde sig som en ”typisk” 

journalist.  

Anna: Han var som nidbilden av en journalist. Han hade ingen som helst 
empati, han hade ingen vad man ska kalla det, livserfarenhet. Ingen förståelse. 

 

Anna kunde ifrågasätta hur journalister betedde och uttryckte sig under 

intervjuer.  

Anna: Jag vet att jag diskuterade det här med etik, vad man säger, hur man 
säger.  

 

Anna upplevde medieintresset som jobbigt.  

Anna: Jag kände att på något vis fick jag inte vara ifred, jag fick inte ha det 
här för mig själv. Men sen förstod jag också att det här gällde ju inte bara mig. 
Det här gällde ju alla hans kompisar och liksom människor överhuvudtaget. 
För det här händer ju dagligdags, på något vis.   

 

Anna kunde känna osäkerhet och misstro vid intervjuer och inför 

publiceringar.  

Anna: Ja de ville veta så mycket som möjligt, naturligtvis. De ville veta min 
sorg och reaktion. Och om jag hatade han som hade kört. I det läget visste vi 
ju inte vem han var, utan det var ju mycket spekulationer då. Det gillar inte 
jag. Jag tycker man ska ha fakta innan man pratar.  

 

Anna kände stort obehag av hur hon framställdes relaterat till den misstänkte 

gärningsmannen, som också bodde på samma mindre ort.  Hon upplever att 

en hatisk konflikt konstruerades fram i framför allt en av kvällstidningarna.  
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Anna ville inte lämna ut sina känslor kring den misstänkte gärningsmannen 

till allmän beskådan. Hon framför att även om man kan tänka och tycka 

precis vad man vill, så är det inte alltid så klokt att låta andra få veta. Men 

hon kände att hon inte hade inflytande över vad som skrevs. Den Anna som 

tidningarna skrev om kände hon inte igen.  

Anna: Det var om sorgen väldigt mycket. Och att vi här i byn på något vis 
liksom hatade den här som hade gjort det. Det var i princip mobbing, 
lynchning på något vis. […] Det här i den där kvällstidningen. Över det blev 
jag så arg så att det bara strimlade jag. Det var småbitar, det var konfetti. 

 

Journalistikens motiv för att skriva om plötsliga och oväntade dödsfall och 

de sorgeyttringar som förekommer, är inte svåra att förstå, enligt Anna. Hon 

menar att det först och främst handlar om att sälja tidningar, men att 

hänsynsfulla journalister har förstånd att inte visa detta.  Anna känner att hon 

kom lite i dispyt med den reporter hon först hade kontakt med, och som hon 

tyckte betedde sig okänsligt mot henne. Hon hörde senare av sig till honom 

angående en text om en liten flicka som körts ihjäl. Anna tyckte att texten 

var utformad på ett okänsligt och hänsynslöst sätt.  

Anna: Jag skrev till honom och frågade hur han överhuvudtaget kan skriva 
något dylikt. Om han förstår hur det känns för mamman att läsa? Men han 
menade på att det här är vad Svensson vill läsa. Det tror jag inte på, skrev jag. 
[…] Alltså det är så fruktansvärt. Det bevisar bara: så många exemplar som 
möjligt.  

 

Anna säger att det ändå var ”helt okej” att nyhetsmedierna skrev om 

händelserna i samband med sonens död, men det som var känsligt för henne 

var hur det skrevs.  

Anna: Jag vill inte att de ska skriva någonting som inte jag har sagt. För då 
känner man sig kränkt. Då helt plötsligt så börjar det att påverka en, här i byn. 
Men hur menar du nu då Anna? Ja men det där har jag inte sagt. Jamen det 
stod ju i tidningen? Jo, men det är ingen sanning, det där har jag inte sagt. Och 
då ska du helt plötsligt försvara dig.  

 

Anna började kräva att få läsa alla texter före publicering. Mot vissa 

reportrar tog hon till sina starkaste medel/hot. 

Anna: Det började jag nog med ganska tidigt tror jag. Att jag uttalar mig inte 
om jag inte fick läsa innan. Jag sa: skriver du någonting i tidningen utan att 
jag har fått se materialet innan du publicerar det, så kommer jag att gå ut med 
att det här har du gjort mot min vilja. För jag tycker ni skriver så mycket som 
plötsligt blir en sanning, fast det inte är det. Ni tar grunden i det som jag säger 
och så brer ni på. För att det liksom ska sälja lite mer.  
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Men hon räknade med att reportern skulle skriva texten som han ville oavsett 

hennes synpunkter.  Därmed var det lika bra att gå med på intervjuer. 

Anna: Jag ville att det inte bara skulle skrivas en hel massa, utan att jag fick 
vara med och ja, på något vis redigera detta. Dels för att det var min sorg, dels 
för att det inte skulle komma ut en massa osanningar.  

 

Med andra reportrar som lät henne läsa och föreslå vissa ändringar när det 

var något hon tyckte inte stämde, etablerade Anna bra relationer som varade 

under hela processen. Från själva händelsen och den därpå följande 

begravningen till bevakningen av rättegångarna i tingsrätt och hovrätt, dvs. 

journalisterna återkom för att bevaka olika händelser i nyhetsskeendet.  

Anna: De hade en journalist på lokaltidningen som jag tyckte väldigt mycket 
om. 
F: Vad skrev han? 
Anna: Han skrev väldigt mycket om själva olyckan, och om rättsprocessen. 
Han var med på rättegångarna, både den första och den andra var han med på. 
Och jag kände att han var väldigt mån om mig. Att det skulle bli rätt, det som 
skrevs. Att jag inte skulle på något vis känna mig kränkt. Han var väldigt noga 
och skickade alltid sitt material. Svarar du på det här nu innan klockan fem, 
liksom kunde han säga till mig. Och så kunde jag gå in och skriva till honom: 
det här du skrev, kan du ändra på det? Och så hade jag rödmarkerat i texten.  

 

Anna förefaller dela in journalister i ”onda” och ”goda”. De förra höll hon så 

kort hon kunde, och med de senare etablerade hon relationer som varade 

under hela nyhetsskeendet. Med journalister hon litade på kunde hon själv ta 

initiativ till publiceringar, bland annat lät hon en tidning publicera ett brev 

som hon skrivit till sin döde son. Brevet handlade om hennes sorg.  

Anna: Jo, där hade de en tjej. Hon ringde upp mig, och jag sa samma sak som 
jag hade gjort till den här på lokaltidningen. Att jag vill se vad du skriver 
innan du publicerar. Det gick hon med på, och det är mycket möjligt för att 
hon var kvinna och kanske hade egna barn, vad vet jag? […] Hon var sjyst, 
för hon brydde sig om mig som person, som mamma. Bara hon fick någonting 
tillbaka, och det hon fick var ju vad jag själv ville förmedla.  

 

Här skedde alltså förhandlingar där man gjorde utbyten, men här behövdes 

inga konfrontationer eftersom Anna uppfattade journalisten som empatisk. I 

sina tankar utrustar hon journalisten med positiva egenskaper, exempelvis att 

hon, precis som Anna själv, förstår vad det innebär att vara mamma.   

 

Anna ville skydda andra familjemedlemmar och låta dem slippa intervjuer. 

Så hon ”uppoffrade” sig och tog på sig att vara den som framträdde i 

medierna.   

Anna: Jag tog ju den här smällen. Min man liksom backar undan han.  
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Anna har ett utåtriktat arbete och uppfattar sig själv som en offentlig person 

på den mindre ort där hon bor, även om hon inte är en medieoffentlig person 

i den bemärkelse som vanligen avses, dvs.  någon som har ett ständigt och 

latent nyhetsvärde.  För Anna kunde det dock kännas som att hon blev sär-

skilt utsatt och exponerad genom sin medverkan i journalistikens texter. 

Därför blev det extra viktigt vad och hur det skrevs.   

Anna: I samband med det här så vet jag att jag hörde väldigt många som sa: 
Jamen det kan ju inte vara sant, så var det ju inte. Sen så finns det ju de som 
tror allt som står i tidningarna. Men det finns ju alltid blåögda människor.   

 

En positiv effekt av att medierna publicerade sorgeartiklar var att andra 

bjöds in att dela sorgen. Anna kände att andra som läste texterna kunde 

hedra hennes son, men i det avseendet kändes ändå de påtagliga cere-

monierna, som begravningen, som det allra viktigaste.  

Anna: Jag kan se det så här att den största liksom hedersbetygelsen han fick, 
det var ju i kyrkan. Med alla människor som kom dit. Det var ju verkligen 
fullt till sista bänk. De satt ju till och med uppe på läktaren. 
F: Var det viktigare än tidningarna? 
Anna: Ja, det kändes så då. Att folk tog sig ledigt från jobbet, för att komma 
och närvara vid våran gudstjänst, våran sorg.  
F: Skrev medierna om det här också? 
Anna: Ja, det gjorde de ju. Det var ju väldigt mycket uppmärksamhet då. Och 
den dagen så valde medierna att stå utanför och iaktta, och skriva på ett 
väldigt fint sätt. Allihopa. De intervjuade aldrig någon. De pratade, tror jag, 
med någon, men det var inget sådär utan de bara fanns där. 
F: Vad tyckte du om det? 
Anna: Det tyckte jag var väldigt fint gjort. Att de lät oss få ha våran sorg, den 
dan. Vårt liksom. 

 

Anna bläddrar i pärmen där hon sparat alla klipp och annat material. 

Anna: Det de skrev då, tyckte jag var helt okej. Det var ju det här, när de stod 
uppe på kyrkbacken. Det här: ”Ett hav av blommor när orten tog farväl”.  

 

För Anna blev detta att medierna berättade om hennes son och om 

sorgeyttringarna lite av en tröst ändå.  

F: Hur påverkar det dina upplevelser av sorgen, att det har stått om det i 
tidningen? 
Anna: På något vis, hur underligt det än låter, så kändes det ganska skönt. Att 
få dela sorgen med andra som man inte ser. Och att de verkligen förstår att du 
mår så otroligt dåligt av det här, och du är så ledsen. […] Att jag har kunnat få 
berätta hur jag mår, hur jag känner och hur det liksom blev. Det kanske till 
viss del har varit, på något vis har jag ju känt att det här har varit lite bra. 
F: Lite terapeutiskt? 
Anna: Ja precis. 
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Anna uppfattar att även de sorgeritualer som sker utanför medierna handlar 

om gemenskap och att dela, och att det blir legitimt att visa känslor.  

Anna: Du har rätt att gråta, för att någon annan gråter. När sådana här saker 
händer kan du bete dig liksom utanför råmärket. Som du annars inte visar. Då 
har du liksom rätt att gråta och kramas. För att det också är skönt att krama 
någon som man kanske inte känner riktigt, men som man ändå uppfattar är 
ledsen. Kanske de gör det för min skull, eller för sin skull. 
F: Menar du att de använder din son lite där då? 
Anna: Ja, det tror jag att de gör, men det bjuder jag på. 
F: Men vad är mediernas och journalistikens roll i detta, då? 
Anna: Samma sak, andemeningen i det. Fast ärligt talat tror jag inte att de 
förstår att det är det de gör. För jag tror bara att de är ute efter att sälja så 
mycket tidningar som möjligt. 

 

Anna läser sorgeartiklar som publiceras vid andra nyhetshändelser. Det 

gjorde hon både innan men särskilt efter sonens död. Som hon beskriver det: 

”Jag suger i mig sådant här”. Detta kan tolkas som en bearbetning, men 

hennes egna erfarenheter av mediebevakningen har också lett till att hennes 

inställning till journalistiken har förändrats. Hon litar inte på den längre och 

uttrycker att den som är med i journalistiken blir allmän egendom och bara 

kan hoppas att det som publiceras är sant. 

 

Sammanfattande analys 

Det Anna berättar om sin upplevelse på olycksplatsen har likheter med hur 

Dyregrov (2002, s. 14) beskriver hur man i chockfasen efter ett traumatiskt 

dödsfall som en akut reaktion kan känna att man står utanför det hela och 

iakttar det som händer.  Annas första möte med en journalist skedde redan 

dagen efter olyckan, och hon blev överrumplad av mediernas intresse. Hon 

beskriver hur hon inte förmådde skapa mening i situationen, inte förstod 

varför en kvällstidning ringde och var intresserad av det som hänt hennes 

son. Hon var chockad och uppriven efter det som hänt, och kände att hon 

inte fick vara ifred. Anna beskriver hur reportern argumenterade för 

allmänintresse, vilket journalister, enligt Awad (2012), kan ta till för att 

rättfärdiga etiska övertramp. Allmänintresse kan också stå för att det handlar 

om en nyhet som ”säljer” (a.a., s. 282). Att journalister uppfattar att 

intervjuer med sörjande är något som läsarna efterfrågar framgår av bl.a. 

Berringtons och Jemphreys (2003, s. 235) studie.   

 

Att medverka i journalistiken blev en pressande erfarenhet för Anna. Hon 

blev illa till mods av den tydliga konfliktorientering som hon upplevde 

styrde vissa journalisters arbete. Där berättelsen om det skedda 

konstruerades utifrån en mall som Anna inte ville medverka till. 

Journalistikens förkärlek för polariseringar, emotionell dramatik och – 

konstruerade – konflikter (Ghersetti, 2012, s. 212 ff.; Shoemaker & Reese, 
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1991/2014, s. 171; Strömbäck, 2014, s. 164), väckte hennes obehag och gav 

henne flera insikter om hur journalistik fungerar. Detta ledde henne fram till 

ett förhandlande förhållningsätt visavi journalister. Anna krävde att få läsa 

texterna i förväg, och de journalister som accepterade hennes ändrings-

förslag fick förtroendet att fortsätta intervjua henne under hela nyhets-

skeendet. Bland annat kände Anna att lokaltidningens reporter månade om 

henne. Att lokala medier kan visa mer hänsyn till drabbade framkommer i 

studier av Hadenius et al. (1996, s. 206 f.) samt Kay et al. (2010, s. 432).  

Det hände också att Anna själv kontaktade journalister hon litade på, med 

förslag till publiceringar. En journalist hon inte tyckte om kontaktade hon i 

samband med en annan nyhetshändelse och kritiserade då hans motiv och 

arbetsmetoder.  

 

Positionen som källa handlade för Anna om att försöka få kontroll på 

situationen och över det som skrevs, på liknande sätt som Shearer (1991, s. 

55 f.) beskriver hur intervjuade offer och anhöriga vid katastrofer, olyckor 

och våldsbrott underströk betydelsen av att känna att de ”ägde frågan”, dvs. 

hade inflytande över medierapporteringen. Annas mediemedverkan hade 

dock också positiva sidor. Hon kände att publiciteten kunde vara en tröst och 

en bearbetning, även om det viktigaste stödet inte kom från en anonym 

tidningspublik utan från de bybor och grannar som deltog i de konkreta 

sorgemanifestationerna.  

Frank 

Franks son dog efter att ha misshandlats. Händelsen uppmärksammades stort 

i medierna och många engagerade sig och deltog i sorgeyttringar och 

sorgemanifestationer dels på plats, dels genom sociala medier. Den 

journalistiska bevakningen var intensiv och omfattade såväl intervjuer med 

sörjande som texter om olika sorgeceremonier.  Frank medverkade i journa-

listiska texter om det akuta nyhetsskeendet men också i texter som enbart 

handlade om sorgen.  

 

Frank uppfattar att han egentligen inte gav några intervjuer. Det var mest 

ganska snabbt avklarade telefonsamtal, där journalister ställde några frågor 

och han svarade ganska kortfattat, och så togs det bilder vid några tillfällen. 

Han beskriver det som en slags journalistiska akututryckningar.  

Frank: Om du är journalist så måste du vara kreativ. Du måste skriva på ett 
sätt som fångar. Samtidigt som du inte har någonting att skriva. 
F: Men varför tror du att medierna tog kontakt? 
Frank: De ska sälja tidningar, de vill ju sälja grejer. Och sätta sitt namn under. 
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Journalister stod på pass utanför Franks bostad och när han var på sjukhuset 

hos sin son, som var svårt skadad och döende, fanns medierna också där. 

Frank: Alla satt där som jakthundar. De bara väntade. 

 

Även när det gäller hur intervjuerna gick till beskriver Frank ett gemensamt 

beteende hos journalisterna. 

Frank: Det är samma frågor. De frågade vad jag tyckte och hur jag kände. 
Eftersom det är det som smäller högt i tidningen. Journalisterna bryr sig väl 
inte om mig egentligen, men det var ju så mycket uppmärksamhet runt fallet. 
Så det blir ju att folk köper tidningarna automatiskt. För det är ju ungefär som 
en serie.  

 

Att intervjuerna med Frank skedde snabbt och över telefon beror också på att 

han själv inte ville träffa journalister för några längre intervjuer.  

Frank: Jag tänkte att ju längre jag håller dem på sträckbänken, på något sätt, 
ju bättre känns det. Jag ville inte vara någon som är med i allt, jag är väl inte 
den personen. 

 

Samtidigt ville Frank att sonens död och sorgeyttringarna som följde skulle 

uppmärksammas. Att händelsen väckte så väldigt mycket uppmärksamhet 

ledde till att även kända människor deltog i sorgemanifestationerna och 

också uttalade sig offentligt i medierna. För Frank kändes det som att 

framför allt den döde sonen hedrades, men också han själv blev upphöjd 

genom mediernas intresse.  

Frank: De kommer där, och det känns som om du ska hämta din Oscarstatyett, 
Du känner dig utvald, som om du har fått ett vip-kort. 

 

Frank, som inte gav så många längre intervjuer, uppfattar att journalister i 

första hand inte pratar med honom för att ge stöd, utan de vill skriva sin text. 

Men själv har han ändå upplevt ett slags terapeutisk effekt av vissa 

intervjuer, eftersom det kändes svårt att prata med övriga familjen och 

vännerna helst undvek det svåra ämnet. 

Frank: Du sitter där själv, du har ingen lust att träffa någon. De du känner, 
vad ska du säga till dem? Då letar man efter någon som lyssnar. Och vem 
lyssnar, om inte medierna. Och då blir det så här att då är det fritt fram att 
berätta. Du får ut det, du får ett utlopp. Därför att du berättar för en person, 
som tycker att det är jättebra att du gör det. Som skriver om det, som spelar in 
det, som lyssnar och säger ja, som inte säger emot. Det är som en gratis 
psykiatriker.  

 

Frank är på det stora hela nöjd med det publicerade materialet.  
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Frank: Det mesta var bra, till och med bilderna var bra. Och fast det är 
medierna som styr så var det ju ändå tusentals människor på sorgemani-
festationerna. Man kände sig nästan stolt. Men när de slutar skriva, då kom-
mer smällen. Där har du medaljens baksida. 

 

För Frank blev medverkan ett sätt att hålla känslorna stången, att skjuta 

sorgen på framtiden. Medieuppmärksamheten tog över och idag, när nyhets-

värdet klingat av och mediebevakningen upphört, kan Frank nästan sakna 

den.  

Frank: Du söker fortfarande det här att de ringde hela tiden. Det är som en 
abstinens.  
F: Hur kändes det? 
Frank: Ja, det känns ju som en heroinist som inte fått sin spruta. 
[…] 
Frank: När det inte är på TV och det står ingenting, då börjar du känna att det 
är glömt. Folk glömmer bort dig. 
F: Glömmer bort dig, eller glömmer bort… 
Frank: Det är det som jag inte kan svara på. Om det gäller mig eller om det 
gäller att de inte längre pratar om honom. I och för sig är det samma sak. 
Därför att han finns inte längre. Det är bara du. Och du tror att han lever 
vidare om folk pratar om det. 

 

Franks beskrivning ger närmast intryck av att han kände sig övergiven av 

medierna, som om det var när skriverierna upphörde som sonen dog på 

allvar.  

Frank: Man känner verkligen att plötsligt är det ingen som bryr sig om. Nu är 
han glömd. Nu är det slut. […] Och sorgen kommer av sig själv, när allting 
har tystnat. 

 

En ingrediens i narrativ för journalistik om sorg är att de sörjande så små-

ningom ska ”gå vidare”. Frank tycker att det rimmar illa med hur han själv 

känner.  

Frank: Det här med att tiden läker alla sår. Det finns inte. Varför skriver man 
så när man inte menar det? Tiden läker inte ett enda dugg. Hur länge ska jag 
vänta på det? Tills jag dör. Då kommer jag inte att känna sorgen längre. 

 

Frank ångrar inte sin medverkan i journalistiken. Det var ett sätt att kunna 

”hålla kvar” sonen, och idag har han kvar alla klipp.  De ligger tillsammans 

med andra minnessaker efter sonen.  

Frank: När jag tittar på dem, på det collage jag har gjort. Då är jag nästan stolt 
över att jag gjort det. Jag kan titta på dem, och känna att jag var hans pappa. 
Och att det känns speciellt.  
[…] 
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Frank. Det är ingen som pratar om honom längre. Det är mest jag som för 
honom på tal. Förut brydde jag mig och tänkte att varför pratar ni aldrig om 
honom. Men nu har jag slutat bry mig. Jag har honom där. Jag har sparat vissa 
saker och jag har mina klipp. Mår jag riktigt dåligt, då öppnar jag det som jag 
kallar hans magiska låda. 

 

Frank är besviken på hur rättsväsendets olika myndigheter hanterar och tar 

hand om anhöriga till brottsoffer.  Han uttrycker att medierna är de enda som 

hjälper och de är också de första som hör av sig när något händer. Men för 

Frank ligger mediernas hjälp mer på det personliga planet: han fick tala om 

sin son och de upphöjdes båda av mediebevakningen. Frank uppfattar att 

journalistiken egentligen inte intresserar sig för att berätta om de problem 

med att upprätta brottsoffer som han upplever finns i samhället.  

 

Sammanfattande analys 

Frank medverkade både i nyhetstexter om sonens död och i framställningar 

av sorgemanifestationer, dvs. det Duncan (2012, s. 594) kallar händelse-

styrda berättelser respektive hyllningsberättelser. Han uppfattade att alla 

journalister i grund och botten skrev samma text: de ställde samma frågor, 

och lyfte fram samma svar. Ändå tyckte han att texterna var bra och 

uppfattade de återkommande kontakterna med journalisterna som en slags 

terapi, där han fick prata om det som hänt för de som verkligen ville lyssna. 

Men de innersta och mest smärtsamma känslorna sköt Frank åt sidan. Först 

när medieintresset klingat av kom sorgen.  

 

Det nyhetsvärde som tillmättes sonens död gav Frank en viss tröst och en 

känsla av att det som hänt hade en samhällelig betydelse vid sidan av det 

rent personliga. Därför blev det tungt för honom när nyhetsvärdet avtog och 

medierna tystnade, trots att han hade en realistisk uppfattning om att 

journalisternas främsta intresse låg i att producera nyheter, inte att vara hans 

personliga terapeuter. Lundälv (1999, s. 18 f.) beskriver hur reportrar kan 

utge sig för att vara ett stöd i sorgen när de i själva verket är ute efter 

citeringsbara uttalanden av en sörjande.  

 

Även om Frank i grunden är en smula skeptisk till journalister, de är 

jakthundar som jagar i flock och vill sälja tidningar, så välkomnade han dem 

huvudsakligen när det gällde det som drabbat honom själv. Han förhandlade 

heller inte med de journalister han mötte. För Frank gav positionen som källa 

honom möjlighet att tillfredsställa de egna känslomässiga behoven samtidigt 

som han tillmötesgick journalisternas behov av information. Han beskriver 

hur sonen upphöjdes till en särskild och viktig person genom den stora 

medieuppmärksamheten, och även hur han själv fick del av detta att vara 

utvald och upphöjd. Den samling av tidningsklipp som Frank sparat hjälper 

honom att minnas sonen, dvs. upprätthålla ett inre minne och ”hålla kvar” 
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den döde, på sätt som beskrivs i tidigare forskning av bland andra Lundgren 

(2006, s. 149) samt Westerlund (2008, s. 224). 

Gunilla 

Gunillas dotter var försvunnen och sökandet efter henne fick stor upp-

märksamhet i nyhetsmedierna. När flickan sedan hittades mördad blev det 

ännu mer publicitet, och den rättsliga proceduren men även olika sorge-

yttringar bevakades av riksmedierna. Detta ledde till att många engagerade 

sig och deltog i sorgen. Uppmärksamheten har medfört att det finns ett kvar-

stående nyhetsvärde i händelsen och dess följder.   

 

När polisen inledde sökandet efter Gunillas dotter, dröjde det inte länge 

förrän journalisterna var på plats.  

Gunilla: Det var helikoptrar och polisen pratade med mig, vi satt i en bil och 
det bara flashade och blixtrade utanför. Och de ringde och ville ha en bild på 
henne, för att få in före presstoppet. Så det var ju väldigt snabbt jag var i 
medierna. Jag var fokuserad på att ta hjälp av medierna.  
F: Hur upplevde du mediekontakterna då? 
Gunilla: Alltså för det mesta så var det ju bara kaos första veckan, innan vi 
hittat henne. Jag försökte nog vara så lite som möjligt i medierna, men sen när 
polisen gjorde ett avbrott i flera dagar och slutade leta. Då var jag ju tvungen 
liksom. För jag bestämde mig för att inte sluta leta. Och det betyder att jag 
måste ha med mig medierna så att jag får folk som kommer och hjälper mig 
att leta. Så allting gick ju ut på att jag skulle hitta henne, det var liksom bara 
det som fanns. 

 

Gunilla anpassade sig efter det som hon förstod att journalisterna ville ha.  

Gunilla: De frågade hur hon var som person. Vad hon tyckte om, och sådana 
saker.  
F: Var det de frågorna du förväntade dig? 
Gunilla: Nej jag var ju helt blank. För att jag var så slut. Jag hade ju knappt 
sovit eller ätit eller någonting på flera dagar. Jag ville nog egentligen inte 
prata så mycket om henne, det enda jag liksom tänkte att jag måste få dem att 
skriva så det kommer folk och hjälper till att leta.  

 

Gunilla talade med journalisterna för att hon ville ha hjälp. Men hon tror inte 

att journalistikens motiv i första hand var att hjälpa till. 

Gunilla: Det har jag ju förstått att det inte är. Utan det handlar om att sälja, för 
dem.  
F: När förstod du det? 
Gunilla: Undrar om jag inte var medveten om det ändå, redan från början. 
Fast det satt rätt långt bak.  
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F: Hur tänkte du kring det? 
Gunilla: Alltså det fanns ju inte med i tankarna så, utan det enda som fanns 
var ju bara att hitta henne.  Men efteråt så vet jag ju, nu är jag ju medievan. 
Nu vet jag att medierna inte är ute efter att hjälpa mig, utan det handlar om att 
de vill sälja en artikel. Men de vill göra det snyggt, så det ser ut som om de 
vill hjälpa till. Och det är skillnad på journalisterna och själva organisationen, 
cheferna och så. Journalisterna i sig kan ju vara jättetrevliga och de kan 
verkligen vilja väl. Men sen deras uppdrag. Där blir det tuffare och de måste 
komma in med någonting som förväntas. Och det där har jag ju lärt mig nu.  

 

Men det är inte bara journalistiken som drar nytta av publiceringen, utan 

Gunilla tycker att den ibland kan ha fördelar också för henne. Ett exempel är 

när medierna publicerar uppgifter som Gunilla inte själv är källa till. Det är 

en möjlighet för henne att få information. 

Gunilla: Tack vare att de vill sälja och göra bra artiklar. Så kommer det ju 
fram en massa saker som jag inte skulle fått veta annars. Så det blir ju en win-
win-situation.  
 

Gunilla uppfattar att den som är ovan vid intervjuer och ännu inte lärt sig hur 

nyhetsjournalistiken fungerar blir ganska utlämnad. 

Gunilla: Då i början bryr man sig inte ett dugg om hur mycket skada det kan 
bli. Om jag hade vetat detta om bilder, och att de kan komma ut på nätet. Att 
folk kan ta dem och använda dem hur de vill. Då hade jag skrivit ett avtal om i 
vilka syften bilder får användas. För det är inte så kul när man kommer på det 
i efterhand. Och polisen hjälper inte till med någon information om sådant 
här. 
F: Och inte medierna själva? 
Gunilla: Nej, inte ett ord, det har jag fått lista ut själv. Och i början där, var 
det ju ett väldigt fiske efter uppgifter. […] Jag visste ju inte ens att man kunde 
få korrläsa en text, då i början. Det tog ju liksom en månad innan jag förstod 
att man kunde få läsa i förväg. 
F: Gjorde du det då? 
Gunilla: Ja, då när jag förstod att man kunde det ja. Då började jag ställa de 
kraven, men det tog ju några veckor. 
 

Gunilla började försöka göra vissa överenskommelser med journalister, och 

ju längre nyhetsskeendet pågick, ju bättre blev hon på att ifrågasätta och 

ställa krav på journalister, dvs. hon började förhandla. Men flera gånger har 

hon varit med om att hennes synpunkter på texter inte beaktats. 

Gunilla: Då säger de att det är ju någon annan som gör det sen, det jobbet.  
F: Vad tycker du om den förklaringen? 
Gunilla: Jag tycker det är jättedåligt. Det är ju deras ansvar. Och det är mitt 
ansvar att hålla koll på dem, tycker jag, när de har lovat mig någonting. Men 
så funkar det inte, och det har jag lärt mig idag. Nu vet jag, och det är bara att 
skälla hela vägen. Att gå på liksom och vara tuff, och visa att man är 
förbannad. 
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Genom denna ”trial and error” som Gunilla beskriver har hon, som hon själv 

formulerar det, utvecklat ett kontrollbehov. Hon vill veta vad och hur 

medierna skriver rörande det som har med mordet på hennes dotter att göra, 

även när det gäller vinklingar och texter som rör olika uppföljningar. Ibland 

tar hon kontakt med nyhetsredaktioner för att försöka ta initiativ och 

påverka. Gunilla känner att hon ”äger frågan” och därmed har rätt att ha 

inflytande över hur journalistiken berättar om den händelse som ingripit så 

oerhört i hennes liv.  

 

Ibland har Gunilla använt den position hon genom den omfattande 

publiciteten uppnått i medieoffentligheten, för att försöka påverka vad 

journalister skriver om och hur det skrivs. I dessa förhandlingar om kontroll 

har hon, när hon tyckt att det behövts, varit ganska tuff och agerat för att 

hindra publicering av nyheter och texter som hon bedömt som kränkande. 

När det, som hon säger, gör för ont. Ett exempel är när en tidning ville ha 

kommentarer eftersom man ville skriva om ”skämt” om Gunillas mördade 

dotter vilka cirkulerade i sociala medier.  Gunilla ville absolut inte att detta 

skulle tas upp. Hon accepterade inte att exponeringen i sociala medier gavs 

legitimitet genom att uppmärksammas i journalistiken, oavsett utifrån vilken 

vinkel man hade tänkt skriva om det.   

Gunilla: Då gjorde de klart för mig att det inte var jag som bestämde om de 
skulle skriva om det eller inte. Och att det här hade ett väldigt stort 
allmänintresse. Så jag sa att skriv ni bara, och vill ni ha en kommentar från oss 
så ska ni få det. Och så skickade jag kommentaren och skrev att jag hoppas att 
ni publicerar det här också. Och där hade jag ju skrivit vad jag tyckte om 
deras journalistik. Plus att jag sa att ni kommer att få höra om det här på alla 
bloggar och på alla twitter. Så att jag går ju in och hotar. Och då ringde de 
efter någon dag och sa att nämen vi ska inte skriva. Så det blev ju inget. 

 

Gunilla har också agerat och försökt påverka så att det inte skrivs om 

gärningsmannen, eftersom den journalistiken gör henne ledsen, arg och 

besviken. Och hon har ibland försökt hindra att texter om gärningsmannen 

publiceras, i sammanhang där möjligheten öppnas för detta genom att hon i 

förväg får veta att en sådan text är på gång. Det kan inträffa antingen genom 

att journalister i välmening vill förvarna henne om att en sådan text är under 

produktion, eller när välmeningen kombineras med att man vill tillfoga något 

uttalande från Gunilla till en text om gärningsmannen. Om Gunilla får 

möjlighet till det, säger hon ifrån. 

Gunilla: Jag sa det till dem, att jag vill inte att ni skriver. Jag vill att ni skriver 
så lite som möjligt om gärningsmannen.  

 

När tidningen ändå skrev, gav Gunilla svar på tal i sociala medier. 
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Gunilla: Jag skrev att jag tycker det är väldigt dåligt, det är jättelågt. […] Jag 
tänker att ska ni hålla på och köra över oss?   
 

Ur Gunillas synvinkel kan detta ses som att tidningen först använt henne och 

hennes tragedi för att konstruera säljande nyheter och sedan väljer att 

synliggöra, och därigenom bekräfta, den person som mördade hennes dotter.  

Gunilla uppfattar sig som dubbelt kränkt av publiceringen. Både av 

gärningsmannen som får komma till tals i offentligheten och därmed fort-

sätta göra henne illa genom att hon, och kanske framför allt andra, påminns 

om hans existens. Därutöver känns det som ett svek att medierna inte längre 

står på hennes och på dotterns sida, utan ”kör över oss” när det gäller något 

som är så centralt för henne.  

 

Gunillas explicita uttryck om den journalistik hon inte vill se, är att den inte 

har någon samhällsnytta. När hon inte gillar det journalistiken gör kan hon 

gå ut och offentliggöra sin kritik. Hon framför sina synpunkter genom att 

blogga eller twittra, och det händer då att redaktionen hör av sig med en 

ursäkt.  

Gunilla: Så de bevakar mig alltså på twitter. 
 

Hon har således en position som journalistiken inte kan negligera. Hon 

ställer krav, och hon säger ifrån. Hon använder sitt medieoffentliga värde 

som en plattform för att driva det hon tycker är viktigt och angeläget. 

Förändringarna handlar för Gunilla om saker som ett bättre och mer alert 

polisväsende, samt bättre stöd till brottsoffer och drabbade anhöriga.  

 

Gunilla är också aktiv i olika nätverk för anhöriga till offer för våldsbrott. I 

dessa kan man stötta varandra och också gemensamt driva frågor man tycker 

är viktiga. Gunilla brukar ibland hjälpa andra med råd om hur de ska hantera 

journalister, det som hon menar att hon själv hade varit så hjälpt av i början 

av nyhetsprocessen. 

Gunilla: Jag försöker pusha: Att man ska vara med om man är hjälpt av det. 
Men man ska våga ställa krav på hur medierna gör också, eftersom de tjänar 
pengar på det här. […] Men många orkar inte. Journalisterna kan bli sura om 
man säger till dem, att så där sa jag väl inte, eller varför skrev ni så där. Och 
många av de anhöriga blir ledsna då, och sen vill de inte vara med längre. 

 

Att arbeta för att förändra samhället till det bättre samt att hjälpa andra kan 

också vara ett sätt att hjälpa sig själv, på så vis att det ändå skulle kunna 

komma något gott ur även det allra värsta som man kan drabbas av. Gunillas 

känslor kring detta är delvis ambivalenta.  
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Gunilla: Att vara aktiv i att påverka saker, det påverkar också det här hemska. 
Att säga ifrån när jag märker saker i det här som jag tycker är fel. Det är något 
slags sätt att skapa mening i det meningslösa. Att jag kan försöka hitta de där 
små små dropparna och göra någonting som i alla fall förändrar till det bättre. 
Och det känner jag ju. Även om jag får mycket skit också, och det finns folk 
som inte tycker att jag gör det, så vet jag inom mig att det gör nytta.  

 

Till medieuppmärksamhetens positiva sidor hör att Gunilla upplevt att hon 

fått otroligt mycket stöd från väldigt många människor som visat att de velat 

dela hennes sorg. 

Gunilla: Det har varit jätteviktigt att få stöd, och också att genom nätverken 
ha kontakten med andra i liknande situation. […] Det är ju liksom samma sorg 
på något sätt. 
 

Men den som tar klivet in i medieoffentligheten kan också råka ut för 

situationer och kontakter som man inte själv valt, vilka kan bli svåra att 

hantera. Gunilla blir ofta igenkänd, och ibland kan det vara jobbigt att folk 

vill komma fram och prata om hur ledsna de är för hennes skull. Ibland blir 

hon kontaktad av personer som blivit utsatta för våldsbrott eller har olika 

problem. Gunilla uppfattar att det är för att hon synts i medierna som 

människor vill ha hennes hjälp. Hon säger att hon inte alltid har lust, men att 

hon samtidigt inte riktigt klarar av att avvisa de som hör av sig och mår 

dåligt. 

 

Gunilla kan känna att hon gärna skulle backa lite från det offentliga för det 

kan vara rätt så jobbigt. Att hon uppfattas som offentlig ger på något sätt 

andra rätt att ha synpunkter på henne, och det öppnar inte bara för stöd och 

uppskattning, utan också för kritik. 

F: Vad tror du att andra människor tycker om det som skrivs? 
Gunilla: Det är ju väldigt dubbelt. Många tycker ju att jag bara vill synas. 
Andra förstår lite mer då. De som har lite mer insyn i vad det handlar om. De 
tycker ju att det är viktigt. Folk har ju väldigt mycket liksom förutfattade 
meningar om liksom vem jag är. De får bilden av mig genom medierna. 

 

Gunilla har alltså blivit en medieoffentlig person som människor ”lär känna” 

och får uppfattningar om genom det som skrivs i journalistiken och det som 

hon själv skriver i sociala medier. Ibland kan en ”vanlig människa” som via 

en uppmärksammad händelse syns mycket i medierna också drabbas negativt 

bara av att det skrivs. En missuppfattning som Gunilla stött på är att 

människor tror att hon fått betalt för att medverka i journalistiken. På olika 

nätforum har hon kunnat läsa att hon är en person som vill tjäna pengar på 

sin dotters död.  
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Gunilla: Jag har aldrig fått en krona. Tvärtom har jag bjudit journalister och 
TV-team på mat, men jag har aldrig fått betalt för någonting utöver ersättning 
för resan när jag varit med i något debattprogram. 

 

Medverkan i journalistiken, oavsett om det finns en tragisk orsak bakom 

eller inte, kan uppfattas som något märkvärdigt och Jantelagen kan slå till 

mot dem som får vara med i spalterna. Gunilla har upplevt en känsla av att 

andra kan ifrågasätta varför just hon har fått medverka så mycket i medierna.  

Gunilla: Jag tror nog att folk i allmänhet är lite avundsjuka på att någon annan 
får uppmärksamhet. Och att någon annan får tänka och tycka om saker. Det 
har jag märkt litegrann. 

 

En sak som Gunilla tycker är bra med att skriva på nätet är att där får hon 

bestämma helt själv. Hon är som hon säger ocensurerad, och hon tycker att 

det hon skriver i sociala medier därför blir mer informativt än det som silats 

genom journalistiken och färgats av vad den vill få fram. Hon förefaller ha 

blivit mer kritisk till journalistik efter det hon varit med om.  Samtidigt ser 

hon en potential i journalistiken. Den skulle kunna granska samhälls-

funktioner som är viktiga för brottsoffer och drabbade. Men Gunilla tycker 

att journalistiken inte utnyttjar sina möjligheter, utan väljer att skriva om 

offren och de sörjande på samma sätt som de alltid gjort därför att det är 

enklast så och för att det säljer bäst. Hon menar dock att mer av ett 

problematiserande inte behöver vara för komplicerat för folk att förstå. 

Gunilla: Jag vet att folk, de är mycket mer samhällsmedvetna. De är mycket 
klokare och intellektuella. Så de skulle klara av en riktig tidning.  

 

Gunillas försök att få redaktionerna att göra den journalistik som hon 

uppfattar som samhällsnyttig, har inte gått hem på det sätt hon skulle önska. 

Hon tycker det är väldigt synd, för hon vill inte ha dåliga relationer med 

någon journalist utan skulle hellre samarbeta kring det hon tycker är så 

viktigt att belysa.  

Gunilla: Jag har haft svårt att få fram vad jag vill. Helt omöjligt skulle jag 
vilja säga, för att det är så komplicerat. Och jag har inte hittat några 
journalister som hänger med och fattar juridiken och fattar alla steg. Utan då 
vill de bara släta över med någonting enkelt, helst om känslor då.  

 

Gunilla önskar att journalisterna som intervjuade henne och skrev om henne 

och hennes dotter fokuserat mer på det samhälleliga än på det personliga. 

Gunilla tycker att hon i slutet av nyhetsskeendet blev bättre på att stå på sig 

avseende detta än vad hon var i början. 
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Gunilla: Jag försökte vara tydlig med det från början, men jag gav med mig 
mycket mer då. Jag har liksom insett att det är ju ett spel på något vis. Eller 
det blir det nu när jag är medveten. 

 

Det som Gunilla kallar spel är exempel på förhandlingar om kontroll som 

hon haft och också fortfarande ibland har med journalister, även om det inte 

längre är lika mycket av kontakter och förhandlingar som det var tidigare. 

Vid något tillfälle i nyhetsskeendets senare del har Gunilla märkt att journa-

lister nästan kan verka irriterade på att hon har så mycket synpunkter på hur 

nyheten ska vinklas, och att hon vill korrekturläsa och ändra.  

Gunilla: Jag tror de väljer bort mig mycket mer nu, för de vet hur jag är och 
min envishet är väl obekväm.  Så det är bara när det är någonting som verk-
ligen säljer, som det blir viktigt igen. 
 

Gunilla själv känner hon att hon lite har gett upp att försöka påverka vad 

journalistiken skriver om och hur man gör det. Hon menar att det märks 

ganska tydligt på journalister vad det är de vill få fram från henne som 

intervjuobjekt. Hon har ibland gått med på att tala med reportrar om 

känslorna och sorgen, som en strategi för att tillmötesgå journalister och 

hålla dem på gott humör. Trots att Gunilla helst inte vill tala offentligt om 

sorgen, eller blogga om den.  

Gunilla: Det är inte så mycket sorg, eller bearbetning när jag skriver. Det är 
inte så mycket känslor. Det finns lite här och där. Jag har ju liksom trott att 
om några år så kommer jag skriva mer om det. För jag är fortfarande väldigt 
förvirrad i det här. Och vad det är som känns, och hur det känns och vad som 
gör ont. Det är inte så lätt. För att det gör så djävulusiskt ont så man orkar inte 
ens tänka på det. Så att det har jag väl försökt göra medierna uppmärksam på. 
Jag tycker det är viktigt att prata känslor men jag kan inte. För jag tycker att 
det är för svårt. 

 

Gunilla tycker att journalistiken både kräver att sörjande ska ha ”gått vidare” 

och även väljer bort möjligheten att visa fram en mer nyanserad och kanske 

jobbig aspekt på detta med sorgeprocessen.  

Gunilla: Det jag har reagerat på, är att det hyllas att man inte mår så dåligt. 
Jag skulle hellre i medierna se folk som sitter och säger: jag mår urdåligt, det 
här gör jätteont, jag kan inte sova, jag hanterar det på det här och det här 
sättet. Jag skulle vilja att man hyllade det lite också. För det är ju också 
sanningen för de flesta av oss, men mycket lyfter man fram det som är 
positivt. 
F: Varför tror du att det är så? 
Gunilla: Ja man vill hela tiden, tror jag, ha hjältar och idoler. Och det är 
jobbigt med smärta och ond bråd död. Men jag skulle ju hellre sitta i en 
intervju och berätta hur fruktansvärt det är, hur den här sorgen ser ut och hur 
den gör sig påmind. Och jag vill hellre se andra i TV om det. För att jag 
känner igen mig själv. För att det är lite fult också. Samtidigt som man gärna 
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vill skriva om känslor, så är det lite fult att vara arg. Det är fult att vara för 
ledsen och det är fult att ha för ont. Och man ska gå vidare och folk förstår 
inte att man går ju faktiskt vidare redan första dan. För det är alltid något. Det 
är ju begravning, det är andra saker. Livet står ju aldrig still hur ont det än gör. 
Jag mår fruktansvärt dåligt, men jag mår också bra på vissa sätt. Jag är glad på 
vissa sätt men den här smärtan ligger där hela tiden och finns med. Det finns 
de som fastnar i sorgen och mår fruktansvärt dåligt resten av livet. Även om 
det nog är väldigt få. Det är kanske det som är att inte gå vidare. Vad det nu 
är. För det där gå vidare finns ju inte, det är ett jättekonstigt begrepp tycker 
jag.  

 

Gunilla menar att olika personer hanterar den komplexa sorgeprocessen efter 

en närståendes våldsamma död på väldigt olika sätt, även om detta inte 

kommer fram i mediebevakningen, som helst skriver om en viss typ av 

sörjande och gärna fokuserar föreställningen om att man kan ”gå vidare”.  
 

Sammanfattande analys 

Den dramatiska händelsen med ett försvunnet barn och ett stort sökuppbåd 

vilket organiseras av en förtvivlad mamma, har ett mycket stort nyhetsvärde. 

Det är ett möjligt brott, det är kulturellt näraliggande och pågående skeende 

med dramatiska inslag som berör och inbjuder till identifikation. Det är 

således en nyhet av ett slag som redaktioner bedömer som ”säljande”, såväl 

journalistiskt som kommersiellt (Ghersetti, 2004, s. 261; 2012, s. 212 ff.).   I 

det inledande nyhetsskeendet välkomnade Gunilla journalisterna. Hon 

behövde deras hjälp så att människor deltog i sökandet efter dottern.  

Liknande motiv för medverkan framkommer också i tidigare studier om 

närståendes erfarenheter av mediebevakning vid brott och olyckor: 

publiciteten kan bidra till det polisiära arbetet (Green & Sykes, 2003, s. 6; 

Newton, 2011, s. 10; Shearer, 1991, s. 55).  

 

När dottern hittats död, gick Gunilla med på att prata med journalister om 

sorgen, trots att hon egentligen inte ville lämna ut sina känslor kring detta 

utan hellre hade sett att medierna skrev mer ur det hon kallar ett 

samhällsperspektiv, vilket främst står för juridiska aspekter på det som hänt.  

 

Från att inledningsvis ganska oreflekterat ha accepterat journalisters behov 

av material blev Gunilla efterhand alltmer kritisk. Hon kände att 

journalisterna inte brydde sig om hennes förslag och synpunkter även om det 

kunde verka så. Hon började alltmer inta en förhandlande och offensiv 

position som källa gentemot de journalister som helst ville ha kvar henne i 

facket ”drabbad mamma”, vilken kan framställas enligt de vedertagna 

sorgenarrativ som Duncan (2012, s. 594 f.) beskriver. Dessa kan röra den 

fortsatta sorgen, eller att man accepterat det som hänt och gått vidare. 

Gunilla vänder sig emot det som hon ser som förenklad och tillrättalagd 

journalistik om sorg. Hon vill ha rätten ett få ord med i laget när det gäller 
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vad journalistiken har för sig, vilka nyhetsuppslag som är relevanta och hur 

man skriver om dem. Det var hennes dotter, det är hennes sorg. I detta är hon 

stridbar och ibland obekväm för journalistiken.  

 

Genom den massiva mediebevakningen av dödsfallet och dess efterspel i 

form av riksomfattande sorgeyttringar, uppföljningar kring gärningsmannen 

etc. har journalistiken tilldelat Gunilla ett värde som medieoffentlig person. I 

sin position som källa kunde hon använda sig av detta för att utöva kontroll 

och även sätta press på journalistiken när hon tyckte att det behövdes. Hon 

gjorde det när en journalist ville ha kommenterer om ”nätskämten” om 

dottern. I Ekströms och Nohrstedts (1996, s. 186) studie framkommer att 

journalister även i fall som rör drabbade enskilda personer ser ”det journa-

listiska uppdraget”, plikten att informera allmänheten, som viktigare än att ta 

hänsyn till konsekvenserna för dem som drabbas av publiceringar. Sörjande 

å sin sida anser, vilket framgår av Shearers (1991, s. 55) studie, att 

publiceringar är förkastliga om de orsakar lidande, inte gör nytta eller om 

sörjande inte har kontroll och inflytande. För Gunilla var blotta tanken på att 

man ville skriva om att människor skämtade på hennes döda dotters 

bekostnad ett grovt övertramp och en kränkning. Med sitt medieoffentliga 

värde i ryggen kunde hon slå tillbaka genom att hota med att i sociala medier 

avslöja hur hon blev behandlad.  

 

Medieuppmärksamheten och det kvarstående nyhetsvärdet gör att Gunilla 

fått mycket sympatier och stöd.  Synliggörandet kan ha lett till att människor 

tycker sig ha ”lärt känna” Gunilla och/eller hennes dotter, dvs. det som 

Thompson (2001, s. 271) beskriver som intimitet på avstånd. Gunilla har 

också fått känna av medieoffentlighetens baksidor. Samtidigt vill hon ta en 

plats och vara en röst i det offentliga rummet. Det är ett sätt att hjälpa både 

henne själv och andra. Hon engagerar sig för brottsoffer och i sorgenätverk, 

vilket är sådant utåtriktat meningsskapande som Dyregrov och Dyregrov 

(2008, s. 50 f.) beskriver att sörjande kan ägna sig åt för att integrera 

dödsfallet i sina fortsatta liv, även om det sker mot en bakgrund av smärta 

och saknad. 

Inez och Ingemar 

När Inez och Ingemars dotter omkom i en trafikolycka skrev 

lokaltidningarna i nyhetsnotiser att hon blivit påkörd. Rykten om att den 

andre fordonsförararen orsakat olyckan började spridas på orten.  

Ingemar: Då kände vi direkt att det här stämmer inte. Det var ju hon som kört 
in i honom. Han ska inte få skit för det här, han ska inte behöva leva med det 
här. 
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Inez: Vi var väldigt uppfyllda av det här, att det hade blivit fel. Den här 
skuldbeläggningen av en oskyldig människa, som led. Vi ville rätta till det.  

 

Knappt en månad efter olyckan tog Inez och Ingemar det gemensamma 

beslutet att kontakta lokaltidningarna. Detta ledde till att de blev intervjuade 

och att tidningarna publicerade nyhetsartiklar om sorgen, i vilka det också 

stod att den andra föraren inte vållat olyckan. I de intervjuuttalanden från 

Inez och Ingemar som återgavs i texterna, fick de också berätta om och tacka 

för allt stöd de fått från ortsbefolkningen.  

 

Det var främst Ingemar som ville gå ut i pressen och han gjorde det genom 

att skriva ett brev som skickades till lokaltidningarna.  

Ingemar: Det var allt det här stödet som vi fick av alla, jag var fylld av det 
och kände att jag ville skriva. Bara ett öppet brev. 

 

Att någon skickar ett brev kan tolkas som en inbjudan till och en möjlighet 

för redaktioner att skriva om något som man från början inte tänkt skriva 

om, kanske av hänsyn till familjen. Genom Ingemars handling, och det 

faktum att båda de konkurrerande redaktionerna fick brevet, får både sorgen 

och olyckan ett höjt nyhetsvärde, genom att texten kan skrivas utifrån den 

ovanliga vinkeln att de drabbade föräldrarna vill lätta bördan för den andre 

som var inblandad i dödsolyckan.   

 

Båda redaktionerna bokade in intervjuer med familjen.  

Ingemar: I båda fallen var det ett väldigt stillsamt och bra samtal. Jag tycker 
att båda journalisterna hade ett tonfall och ett möte med oss som jag tycker 
var imponerande.  
Inez: Nämen det var en svår situation för dem. Det var för båda två att de 
visste liksom inte. Men vi är så pass öppna så jag tror inte att det var så svårt 
att intervjua oss, på det sättet. De frågade ju om hur de kunde skriva och 
sådär. De sa ju det, liksom. Kanske ställde frågor om vad de kunde skriva och 
inte skriva.  

 

Inez och Ingemar kände att intervjuerna genomfördes på deras villkor och att 

journalisterna var hänsynsfulla. De kände sig sedda och respekterade, men 

de noterade att journalisterna visade osäkerhet och tyckte att uppdraget var 

svårt.  

 

Inez och Ingemar ville läsa och godkänna texterna före publicering. När 

Ingemar bad att en sak skulle ändras var detta inga problem och han fick 

kontrollera även ändringen. När artiklarna publicerades kändes det bra. 

Inez: Jag känner mig jättenöjd. Och jätteglad över att vi gjorde det. Det var 
väl det minsta lilla vi kunde göra. Det vore skillnad om han kört full och 
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medvetet dummat sig i trafiken. Det hade varit svårare, men nu var det så lätt 
att liksom ha en förlåtande inställning.  

 

Trots att de drabbats så hårt kände Inez och Ingemar att de ville rätta till 

detta med skuldfrågan. Genom detta fick deras medverkan också ett slags 

katharsiseffekt. När föraren av det andra fordonet fick offentlig upprättelse 

lättade också föräldrarnas börda. Ingen skugga behöver vidlåda dotterns 

minne genom att något blir fel. Ingen behöver anklagas.   

Inez: Vi försöker väl sätta perspektiv på saker och ting, när det gäller sorgen 
också då. Och vi har väl aldrig varit bittra eller så. Det är ju naturligtvis 
fruktansvärt, men jag vägrar att bli bitter. Det finns ju inget jag kan tänka mig 
är värre än när barnet blir bortrövat och man inte vet vad folk gör med det. 
Ingemar: I den meningen alltså, så är vi i en slags lyxsituation på något sätt. 
Inez: Ja, det skulle kunna vara värre. Men allt är relativt. Det finns inga extra 
orsaker, om jag säger, till den sorgen. Utan det är bara, det är ren sorg. Men vi 
har ingen skuld och vi har inga... Så vad vi egentligen säger, är att det kanske 
är lite lättare för oss att gå ut såhär i medierna. 

 

Efter olyckan fick familjen ett mycket stort stöd från andra på orten. 

Hemmet fylldes med blommor och i samband med begravningen fick de 

utan kostnad låna en lämplig lokal och en av ortens restaurangägare bjöd alla 

gäster på förtäring.  

Inez: Vi pratade rätt mycket om uppskattningen, om hur vi blivit mottagna. 
Även av människor som vi knappt kände. Man blir helt överväldigad över hur 
ett lokalsamhälle liksom på något sätt finns för en när det händer en sån här 
grej. […] Man kan känna att det fanns en väldigt stor omsorg. Man känner sig 
som en del i en gemenskap också. Det är gemenskap och omsorg. 
Ingemar: Ja, det är mycket det också. En slags samhörighet.              

 

Inez och Ingemar kände att medverkan i tidningarna var en möjlighet att 

kunna tacka alla som stöttat familjen och delat sorgen.  

Inez: Vi hade ju ett klart syfte med att gå ut i tidningen. Det var det här att 
visa uppskattning till folk, till lokalsamhället. Och så ta bort skulden  
Ingemar: Syftet var ju att dela, alltså bidra till känslan av uppskattning, 
liksom att verkligen tacka människor och så. 

 

Inez och Ingemar fick reaktioner på att de valde att medverka i orts-

tidningarna.  

Inez: Det har varit under lång tid. Folk har kommit fram och framför allt så 
uppskattar man att vi så tydligt tog bort skulden från den här föraren. Det är 
många som säger att det är oerhört fint att vi gjorde det. 
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Ingemar. Det var någon som uttryckte att ni hjälper ju en hel bygd i sorge-
arbetet. I och med att vi är öppna och så. Så har vi ju inte tänkt, att vi har ett 
ansvar. Utan det blir ju effekten av det hela.  

 

Inez har ibland känt att andras engagemang mer beror på att de tänker att det 

kunde varit de själva som drabbats.  

Inez: Det är mer av en rädsla jag har märkt. Hos folk som vågar vara lite 
ärligare. Det är kanske inte så att de bryr sig jättemycket om vår dotter, utan 
egentligen är det ju den här otroliga rädslan man har för att själv bli av med ett 
barn, som motiverar vissa saker man gör i den här situationen. 

 

Sorgens gemenskaper konstruerades inte enbart genom nyhetsjournalistiken. 

Ingemar går ibland in på dotterns Facebooksida, vilken vid tiden för 

informantsamtalet fortfarande är öppen, och läser vad hennes vänner skriver. 

Hans eget facebookande har handlat mycket om att skriva av sig och dela 

med andra, dvs. en ventil för känslor. 

Ingemar: Det är mitt sätt att klä sorgen i ord.  Jag delar det och en massa 
människor hör av sig, och då känner jag den där samhörigheten igen. Att man 
blir buren på något sätt. […] Skriver jag någonting där så får jag ett 
omedelbart svar. Det är alltid en tjugo-tjugofem stycken som ger någon 
kommentar eller gilla och så där.  

 

Inez är inte på Facebook lika frekvent.   

Inez: Jag kan skriva vissa gånger men jag var mest på Facebook i början, och 
det har att göra med att jag inte hade ork att ta kontakt med människor direkt. 
Jag kände att jag ändå ville att de skulle veta. Och sen ville jag också att det 
skulle sprida sig, så att jag slapp ringa runt och berätta. Så det var så jag 
använde mig av Facebook. 

 

I en av artiklarna som Inez och Ingemar medverkade i skrev reportern att 

familjen trots den stora sorgen nu ville försöka gå vidare.  

Inez: Det var att vi ändå försöker fokusera på det som är positivt. Vi kan inte 
gräma oss. En är försvunnen, men vi har faktiskt ett barn till. Som inte ska 
behöva leva med föräldrar som resten av sitt liv… 
[…] 
Ingemar: Men sorgen finns där hela tiden.  
Inez: Det är liksom ett flöde hela tiden, men vi har kunnat prata väldigt 
mycket med varandra. 
 

Inez och Ingemar har sparat viktiga minnessaker, bland annat tidnings-

artiklarna, samt en minnesbok vilken har blivit en dagbok som Inez skriver i. 

De har reflekterat över hur nyhetsmedierna gestaltar detta med sorg och 
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tycker att journalistiken enbart skriver om det som händer i de tidiga 

stadierna men missar berätta om hur sörjande har det längre fram.  

Inez: Det är ju detta problem med uppföljningar. Man skriver ju ofta när 
någonting har hänt, och det mest intressanta är ju egentligen senare i 
processen. Det är ju först nu vi vet hur vi bearbetar sorg och så. Det var ju 
inget som vi visste då. Man var ju nästan i chock fortfarande, när vi gjorde 
artikeln. 

 

Inez uppfattar att journalistiken brister när det gäller att följa sorgen som 

process och att det kunde gett mer att över tid följa någon som sörjer. Istället 

är det, som Inez uttrycker det, in och ut med nya människor hela tiden. 

 

Sammanfattande analys 

Inez och Ingemar tog själva kontakt med lokaltidningarna, och detta skedde 

inte i den mest akuta krisfasen utan en månad efter dödsolyckan. De ville 

dels offentligt sätta stopp för ryktena om den andre inblandade föraren, dels 

ta tillfället i akt att tacka ortsbefolkningen för allt stöd.   

 

Det var för att kunna uppfylla dessa behov som de själva valde att bli 

nyhetskällor, och deras position som sådana stärktes genom det mandat som 

tilldelades dem av de journalister de mötte. Att journalister kan känna sig 

obehagliga till mods i samband med det svåra och känsliga uppdraget att 

intervjua sörjande anhöriga framgår av tidigare forskning (Duncan & 

Newton, 2010, s. 440 ff.). De tidningsteam som träffade Inez och Ingemar 

gav intrycket av osäkerhet. De bad sina intervjupersoner om hjälp att utföra 

sitt arbete, dvs. de överlämnade kontrollen av såväl själva intervju-

situationerna som de texter som sedan publicerades. Det blev således aldrig 

aktuellt för Inez och Ingemar att förhandla med journalisterna kring detta. 

 

Deras medverkan blev en bekräftelse på att deras beslut att kontakta 

tidningarna var riktigt. Publiciteten hjälpte dem också att hantera det som 

hänt rent känslomässigt. Omgivningens engagemang och gensvar kan ses 

som det Pollack (2008, s. 430) beskriver: hur offrets krets kan utvidgas från 

de allra närmaste till att omfatta en hel ortsbefolkning. Inez och Ingemar 

känner ett stöd, en tröst i detta att sorgen kan delas med andra. Genom att 

den andre inblandade fordonsföraren upprättas behöver deras sorg inte 

besudlas av skuldkänslor, utan den kan hållas ”ren”. Sorgen blir något 

mindre svår och komplicerad när den präglas av försoning, av att försöka 

acceptera det som hänt och av att trots allt försöka se framåt.  
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Peter 

Peters son omkom i en trafikolycka, och flera dagar efteråt blev Peter 

kontaktad av journalister som ville skriva om händelsen i samband med att 

man belyste trafikproblem. Detta ledde till att Peter medverkade i två 

tidningsartiklar, i två olika tidningar. Texterna handlar om familjens sorg, 

men beskriver också dödsolyckan som ett exempel på vad farlig trafikmiljö 

kan leda till och kopplar till problem med trafiksituationen. 

Peter: Båda texterna skulle primärt handla om att belysa trafiksituationen. 
Och då ville de ju vinkla det någonstans ifrån, och som journalist tar man ju 
gärna en utgångspunkt i någonting.  

 

Olyckan inträffade i en större stad och det förefaller inte ha funnits några 

polisiära eller andra omständigheter som kunde ha motiverat att själva 

olyckan omnämndes som annat än en notis. Däremot hade den omkomne ett 

stort socialt nätverk, som också omfattade mediekretsar. Nyheten om 

dödsolyckan spreds bland annat på sociala medier.   

Peter: Olyckan blev ju rätt så omskriven på Internetmedia. Flashback Forum45 
hade en lång och bitvis väldigt underlig tråd om olyckan. Det kan hända att 
den första journalisten som ringde hade hämtat det därifrån. Jag vet inte. Det 
kan vara så, men hon sa aldrig det, så det kan ju vara min efterhands-
konstruktion också.  

 

Peter sade ja till att medverka, även om han funderade lite över hur reportern 

tänkt kring vinklingen av texten.  

Peter: Det var väl så att min sons olycka blev en utgångspunkt för att skriva 
om trafiken. Och eftersom det inte skulle bli några snyftreportage, utan det 
skulle handla om trafiksituationen så tyckte jag det var okej.  

 

                                                      
45 Flashback är ett svenskt Internetbaserat diskussionsforum som juridiskt är baserat i USA 

och därmed inte behöver följa svensk lagstiftning när det gäller tryck- och yttrandefrihet. 

Nätverket har flera hundra tusen användare i Sverige. Vem som helst kan läsa inläggen, men 

bara medlemmar kan skriva inlägg och lägga ut länkar till exempelvis förundersöknings-

protokoll. Bland det som publiceras på Flashback, utöver annonser, finns skvaller om kända 

personer, skandaler samt uppgifter och spekulationer om brottsfall. Journalistkårens 

inställning till Flashback, som ofta snabbt lägger ut namnen på offer eller misstänkta vid 

olyckor eller brott, får sägas vara kluven. Forumet kan ses både som en slags konkurrent, 

vilken kan informera allmänheten utan etiska restriktioner, men också som en källa där 

journalister kan hitta uppgifter som kan vara svåra att få fram från exempelvis polisen. År 

2011 tilldelades en grupp ”grävande” användare på Flashback Sveriges Radios journalistpris 

Medieormen för ett avslöjande om manipulerade bilder (Bengtsdotter, 2011) och samma år 

nominerades Flashback till journalistpriset Guldspaden, i kategorin webb, för att ha varit först 

med avslöjanden i samband med ett uppmärksammat våldtäktsfall (El Refie & Fridh Kleberg, 

2011). 
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Man träffades på olycksplatsen. 

Peter: Det var väldigt seriöst allting. Hon kom med en fotograf och vi stod 
uppe vid den här platsen där han blev påkörd. 
F: Var det hennes förslag att ni skulle träffas där? 
Peter: Jag tror det var det. Jag skulle nog inte ha föreslagit det, tror jag inte. 
Utan det var nog hon. Sen gick vi till ett café, och så gjorde hon en intervju. 

 

Peter tyckte texten blev bra. 

Peter: Den beskrev ganska så avdramatiserat och gjorde inte någon jättestor 
sak av själva händelsen. Utan det var mer mot ramen av trafiksituationen. Så 
att det var bra. 

 

Nästa journalistkontakt skedde som en följd av den första artikeln. Vid det 

här tillfället deltog flera familjemedlemmar vilka blev intervjuade och 

fotograferade på olycksplatsen. Däremot dröjde det innan texten 

publicerades. 

Peter: De kom och gjorde det här, men sedan blev det ingenting. Journalisten 
hörde av sig och berättade att det hela blivit lagt på is. Tidningen tyckte inte 
att hans död, hans olycka, ägde något allmänintresse. De tyckte inte att man 
skulle använda en olycka i det sammanhanget. Vad jag fattade på henne så var 
det så att det inte hade något nyhetsvärde. Men hon ville göra en artikelserie 
på trafiksituationen. Och det var väl det som hon inte riktigt fick gehör för 
från början. 
F: Hur kändes det att de inte ville publicera? 
Peter: Jag var rätt neutral till det faktiskt. Lite synd tyckte jag det var, men 
inte mer än så faktiskt. Jag tyckte att det hade väl varit bra om de hade gjort 
det, för det kändes ju som att nu hade jag ställt upp. Och så var det ju litegrann 
av att jag blev, kanske inte missionär men ändå att stå upp och prata om och 
visa att det här har hänt mig, det kan hända dig. Så akta dig för att gå över 
gatan. Lite så. 

 

I ett fall som Peters kan det vara så att man sårar genom att inte publicera. 

Peters formulering att tidningen inte tyckte att sonens död, hans olycka, ägde 

något allmänintresse tyder på att han känt viss besvikelse över den uteblivna 

publiceringen. Tidningsredaktionen ändrade sig emellertid och publicerade 

så småningom artikeln, eftersom man hade beslutat sig för att göra en hel 

artikelserie om olika perspektiv på trafiksituationen. Texten om dödsolyckan 

skulle ingå som en del i serien. 

 

När det gäller de båda intervjutillfällena tycker Peter att journalisterna gjorde 

ett bra jobb. 

Peter: Jag hade inga förväntningar direkt, före intervjuerna. Och jag tyckte de 
betedde sig faktiskt väldigt relevant och seriöst. De skilde sig från sina upp-
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drag på ett väldigt bra sätt. Och jag tror att jag är lättintervjuad. Särskilt när 
det som här är något som ligger mig varmt om hjärtat, både trafiksituationen 
men också naturligtvis min son. 
F: Ni kom ju också in på det här med din son, vem han var, och sorgen? 
Peter: Ja, och det gjorde de på ett bra sätt, tycker jag. Och jag har inte svårt 
för att formulera mig när det gäller känslor heller, en sådan situation. Så jag 
tycker att de ställde bra frågor. Det var inte så att jag hajade till inför något.   

 

Han beskriver intervjusituationen mer som ett samtal. Bland annat kom de 

närvarande familjemedlemmarna att tala om att man hittat ett donationskort 

hemma hos sonen, och därför beslutat sig för organdonation.  

Peter: Och sedan tog journalisten med det.  
 

Peter, som framhåller att journalistik gärna ska ha ett samhällssyfte, 

uppfattar att det snarare var samhällsnyttiga överväganden bakom 

journalistens val att i texten ta med detta med organdonationen.  

Peter: Jag tror att det kanske tillhörde situationen litegrann. För att om man 
skriver om trafiksituationen och att makthavarna gör felaktiga trafiklösningar, 
finns det en mission i det. Och då kan det också ligga i frågans förlängning att 
man kan missionera ytterligare. Att det är bra att ge organ så att andra kan 
leva vidare. Att man ska ta det försiktigt i trafiken.  

 

Peter ville läsa texterna före publicering, och då påpekade han några sakfel 

som rättades. Texten från den andra intervjun skickades fram och tillbaka 

flera gånger.  

Peter: Det var inte någon stor sak. Men ska rätt vara rätt så ska det vara så 
här, och det var det jag skrev i mejlet tillbaka till den ena journalisten också. 
Annars skrev de väldigt bra.  
F: Hur stod det om sorgen? 
Peter: Jag tror att det stod det gamla vanliga faktiskt. Att vi naturligtvis var 
väldigt tagna på sängen, att det här var det värsta som hänt i våra liv och att 
det blev stora tomrum som inte går att få tillbaka. Och sådana här saker. 

 

För Peter blev det en positiv upplevelse att läsa de publicerade artiklarna. 

Och när han berättar om vad han kände talar han inte om det samhällsnyttiga 

eller trafiken, utan om sonen. 

Peter: Att det skrevs om det var faktiskt i någon mån trösterikt, att det blev 
uppmärksammat. Både han och själva händelsen blev så att säga inte glömd 
och gömd. Utan det blev ett litet avtryck på något sätt. Jag tror att väldigt 
många av oss i någon mån vill göra avtryck i våra liv. När vi dör ska vi i alla 
fall ha skrivit en bok eller gjort en skiva eller så. Och det här är lite ett sådant 
avtryck faktiskt. Det kan nog vara på det viset att det är trösterikt att han var 
någon, att jag är någon. […] Att vi betydde något för några. Att det har 
skrivits mycket, på Facebook och att det skrevs artiklar. Det föll inte bara 
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undan i glömska. Det var inte bara att han levde och dog. Utan att han levde 
och gjorde någonting. 

 

Då och då går Peter in på Facebook och ser vad sonens vänner skriver på 

minnesajten. Han har aldrig skrivit någonting själv, men han läser gärna.  

Peter: Jag tycker det har varit väldigt bra att den här sidan har funnits. Där 
hans vänner har fått möjligheter att kondolera. Det har ju många gjort på ett 
väldigt bra sätt. Mera personligt än det vanliga ”Jag beklagar sorgen” och ”Jag 
känner med dig”. Det har varit väldigt trösterikt att få läsa, och är det 
fortfarande faktiskt. 

Peter: Jag blir rörd och varm när jag läser små historier om hans vänner 
och hur de saknar honom, när de beskriver specifika situationer. Det är lite 
samma typ av saker som de sa på minnesstunden. 

 

Peters medverkan i journalistiken, de publicerade texterna och även den 

gemensamhetsskapande Facebooksidan blir en tröst i sorgen, ett sätt att 

bearbeta förlusten.   

 

Sammanfattande analys 

Peter sade ja till att medverka i artiklarna om sonens dödsolycka, vilka 

utöver sorgen också handlade om problem med trafiksituationen.  Det som 

stod om sorgen kände han igen som det som brukar stå i nyhetstexter om 

anhöriga som sörjer en förlorad närstående. Peter hade dock inte väntat sig 

att familjens resonemang om sonens donationskort skulle komma med i 

texten. Enligt Langer (1998, s. 78 f.) strävar nyhetsjournalistiken efter att 

framställa offer på ett sätt som väcker publikens sympati och inbjuder till 

identifikation. Det är därför inte förvånande att upplysningen om organ-

donationen är med i texten. Det är något som kan framställas som en god och 

osjälvisk handling, och det är också en dramaturgisk detalj som höjer 

nyhetsvärdet. 

 

Peters förhållningssätt till journalisterna är välkomnande. Han genomförde 

en förhandling, om än i liten skala, genom att påpeka fel i en av texterna, den 

som sedan lades på is. Däremot förhandlade han inte kring den uppskjutna 

publiceringen, utan accepterade de beslut som meddelades honom. 

 

Peters position som källa handlar i förstone och explicit om att han kan 

medverka till att förbättra samhället, genom att berätta om vad dåliga 

trafiklösningar kan leda till. Peter kunde varna andra och därigenom kanske 

sonens död kan kännas något mindre meningslös. Att publiceringar gör 

nytta, exempelvis genom att andra uppmärksammas på risker är en av de 

positiva följder av medverkan som också nämns av sörjande i Shearers 

(1991, s. 55) studie. I efterhand och implicit handlar Peters medverkan 

mindre om att uppmärksamma trafikproblem och mer om att han fick 
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möjlighet att berätta om sonen och sorgen. Att journalistiken skrivit om 

sonens död är en bekräftelse på sonen betydde något. Texterna och att 

sonens vänner skriver på Facebook om sina minnen, på liknande sätt som 

Caroll & Landry (2010, s. 344 ff.) beskriver, blir en tröst i sorgen och ett sätt 

att upprätthålla minnena samt ett led i en bearbetning och ett menings-

skapande.  

Erik och Diana 

Erik och Diana är pappa respektive syster till en flicka som hittades mördad 

efter att först ha varit försvunnen i några dagar. Händelsen väckte stor 

uppmärksamhet i medierna, och nyhetsskeendet inleddes med att man först 

skrev om försvinnandet. I samband med detta ville journalisterna ha 

intervjuer med den försvunna flickans anhöriga.  

Diana: När vi åkte runt så ringde de ju, och vissa försökte springa ikapp oss 
och så, när vi var ute och letade. 
F: Hur kändes det? 
Diana: Alltså på något sätt ville jag ändå att de skulle skriva om det, så att 
folk skulle börja hjälpa till. Så samtidigt som jag ville att de skulle komma, så 
var det väldigt jobbigt att de var efter en, för det kändes som om de stoppade 
upp tiden för en. 

 

Det var framför allt pappa Erik som talade med journalisterna. Han uppfattar 

att de flesta reportrar som kontaktade honom uppträdde på ett bra sätt. Med 

ett undantag.  

Erik: Första veckan så försökte ju i alla fall en av kvällstidningarna att spela 
på känslor. Att man skulle säga någonting som polisen hade sagt som inte 
kommit ut i pressen.  
F: Hur reagerade du då? 
Erik: Ja, då blev jag lite irriterad. 
F: Visade du det eller? 
Erik: Ja då tackade jag nog nej till att vara med den gången om jag inte minns 
fel. […] Det var just det här som retade mig så, att han försökte spela på mina 
känslor när jag var lite ledsen i telefon och så. Och så försökte han få fram lite 
andra fakta. Lite hemligheter som jag naturligtvis visste om, men som jag inte 
kunde säga. 

 

Journalisten försökte få Erik att berätta något som han inte ville lämna ut, 

och Erik kände att reportern försökte utnyttja och manipulera honom. Han 

värjde sig och avstod helt från att medverka i intervjun. Och Erik litade inte 

längre på just denna journalist under resten av det nyhetsskeende som sedan 

pågick en tid. Han sätter fortsatt lite frågetecken även för hela den 

tidningsredaktion som journalisten representerar.  
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Utöver det negativa intrycket av denna första kontakt verkar Erik i det stora 

hela uppleva att varken journalisternas uppträdande eller det publicerade 

materialet var problematiskt. Han har förståelse för att det fanns ett stort 

medieintresse både för försvinnandet, för mordet och att journalister sedan 

också ville skriva om sorgen. Erik tycker att allt som skrivits och publicerats 

stämmer någorlunda, och att så gott som alla de reportrar som kontaktade 

honom uppträdde respektfullt.  

Erik: De försökte ju beklaga sorgen och allting så innan. Och förklara vad de 
ville ha artiklarna till och sådana saker. […] Man känner från början om de 
visar lite empati på något sätt. 

 

Diana har under det nyhetsskeende som pågick i samband med systerns död, 

nästan alltid tackat nej till att medverka i intervjuer. Det ställningstagandet 

gjorde hon efter att ha pratat med journalister och sedan blivit besviken på 

hur nyhetstexten utformades och hur hon framställdes. Riktigt vad det var 

som blev så fel minns hon inte riktigt. 

Diana: Jag har funderat många gånger tillbaka, men det är väldigt mycket 
luckor måste jag säga, eller dimmigt liksom. Man kommer inte riktigt ihåg 
vad som hände. 

 

Diana kände sig osäker inför att bli intervjuad och litade inte riktigt på att 

journalisterna återgav det som hon verkligen sagt. När hon under nyhets-

skeendet läste texter som skrevs om det som hänt systern tyckte hon att en 

hel del visserligen stämde, men att annat inte gjorde det. Hennes känsla är att 

tidningarna ”spär på lite”.   

Diana: Jag tycker att de ofta förvränger. Man säger en liten sak och så kan det 
bli så stort. De kan få det att låta på ett annat sätt än vad som var min tanke. 
Alltså min avsikt med att säga någonting kanske var en sak. Och sedan så 
kanske visserligen de tolkar det på ett annat sätt, men jag tycker ändå att de 
kan väl fråga då.  […] Jag vet att det var någonting jag yttrade mig om i 
början som jag vet att de förvrängde helt på något vis. 

    

Under de första dagarna av nyhetsskeendet var Diana med i ett TV-inslag 

där hon berättade om sorgen. Hon gjorde det i första hand för att hjälpa 

polisutredningen, och det kändes bra. Hon fick ett positivt intryck av 

journalisten som gjorde inslaget.   

Diana: Alltså hon var väldigt duktig. Hon var också en hjälpande tröst 
faktiskt, för hon var mer personlig. Hon var inte så: Å ge mig mer 
information, utan mer av: Förlåt att vi klampar på men vi hoppas kunna hjälpa 
till. Lite mer så tycker jag.   
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Diana uppfattade inga cyniska baktankar hos TV-journalisten, och tror att 

missförstånd mellan journalist och sörjande som intervjuas kan uppstå för att 

det är en så speciell situation.  

Diana: Alltså de kan ju tolka mig på ett sätt därför att de inte är helt 
fokuserade på vad jag säger heller. Det är klart att det är urjobbigt att sitta 
med oss. Det måste vara jättetungt. Men de tolkar sen när de sitter och skriver, 
och då kanske de tänker att just det, så här var det. Visst kan det bli så. […] 
Och man vet ju inte hur det kommer se ut, alltså i deras text sen som de 
skriver. Man vet inte hur de tolkar det och sen hur andra tolkar det, utöver det. 

 

Diana undviker att medverka som journalistiskt intervjuobjekt. 

Diana: Pappa har ställt upp på massor, så jag tycker att det räcker. Men hade 
han och alla andra sagt nej, så hade jag nog känt att jag måste ställa upp. Där i 
början när alla höll på att ringa. 
 

Erik tog på sig uppgiften att vara den som framträdde i medieoffentligheten 

genom att ställa upp på intervjuer. På så vis slapp de övriga familjemed-

lemmarna som enligt Erik, och även Diana, heller inte ville medverka. I 

familjen pratade man ibland också ihop sig om vilka som skulle medverka i 

vilka mediesammanhang. Detta utifrån personliga känslor och vem som 

orkade med vad.  Erik ville enbart ställa upp på tidningsintervjuer.   

Erik: Jag ville inte medverka i några intervjuer med rösten eller någonting 
sådant, eller i något TV-program. 
F: Men tidningarna var okej? 
Erik: Ja, där syns inte tårarna. 

 

Familjen stöttade Diana i hennes beslut att säga ja till att medverka i TV-

inslaget, vilket inte var självklart för henne från början. 

Diana: De ringde från TV och frågade mig. Först ville jag inte vara med 
egentligen. Men samtidigt, även om man inte orkade så ville vi ju ändå vara 
med på något sätt, för att få in tips.  
F: Kan du förklara det här dubbla? 
Diana: Ja men det är så himla svårt. Man var ju så matt hela tiden på något 
sätt. Man gick i en bubbla kändes det som. Man var där, men man var på 
något sätt inte närvarande. 

 

Diana var med i TV-inslaget, i huvudsak för att familjen hoppades att det 

skulle leda till att tips kom in till polisutredningen. Diana gjorde det hon 

uppfattade som rätt och riktigt: att försöka dra sitt strå till stacken och hjälpa 

till. Efteråt fick hon reaktioner från andra.  

Diana: Jag fick bara positivt alltså. Att det var väldigt starkt av mig att jag var 
med och att det var väldigt rörande och så där. 
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F: Kändes det stärkande? 
Diana: Det tycker jag. Jag hade nog ångrat mig om jag inte hade varit med, 
faktiskt. För det kom ju också in några tips den vägen, till polisutredningen. 
Och det kanske inte hade blivit samma sak om inte jag varit med, inte samma 
kraft.   
 

Det Diana beskriver kan ses som en strategi. Hon ville bidra till att det blev 

”bättre” och mer effektfull journalistik genom att medverka och berätta om 

systern och sina känslor.   

 

När det gällde att visa sina känslor, bland annat i samband med hanteringen 

av medierna och de olika intervjusituationerna, kände Erik att han ibland 

gick in i olika roller, agerade på olika scener. I kulissen befann han sig när 

han var helt själv. En roll som Erik berättar om var att vara stark pappa inför 

övriga familjen.  En scen, en främre region, var intervjutillfällena. Vid dem 

tog Erik också på sig en roll, som han upplever det.  Kanske som ett skydd 

för det mest privata, det han inte riktigt ville lämna ut.  

Erik: Nämen man spelade, på något sätt. Jag vet inte om man spelar eller om 
man gör det för att dölja det där innersta man känner. […] Så man är ju nästan 
tre olika personer egentligen. 
F: Ja? Flera olika personer? 
Erik: Ja, det är man ju. 
F: Kände du att gick du in i någon slags roll som du sa då, när du blev 
intervjuad? 
Erik: Ja, det försökte jag nog göra i alla fall. 
F: Hur visste du vad du skulle säga och hur du skulle göra?  
Erik: Det kom efterhand bara. Men det var ju deras intervjufrågor, som man 
försökte svara på så bra som möjligt. 

 

Erik uppfattar att man kan behöva vara en smula på sin vakt när man blir 

intervjuad.  

Erik: Som jag upplever det måste man väga sina ord på vad man säger också. 
Som den där kvällstidningen där i början. De hade nog gärna velat att man 
försade sig på något sätt, så att de kunde skriva någonting. 

 

Erik ger uttryck för en viss skepsis mot journalistiken eller kanske snarare 

mot vissa journalister, men han tycker att det mesta som skrevs i samband 

med hans egen medverkan stämde och inte förvrängdes. Om det varit så tror 

han att han hade blivit, som han säger, lite irriterad. Han uppfattar det som 

svårt att få massmedierna att rätta till saker i efterhand, men på det stora hela 

väger Eriks uppfattning om journalistiken över åt det positiva hållet. 

Erik: De vill ju bara sälja så många lösnummer som möjligt, det förstår jag. 
Men sen innehållet, att sanningen och fakta kommer fram är ju positivt. 
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För Erik framstår det som mer eller mindre självklart att möjligheten att 

tjäna pengar utgör huvudmotivet för mediernas bevakning av dotterns 

försvinnande och död, och det är sättet texterna utformas på som gör dem 

säljande. 

Erik: De försöker väl få fram detaljer, om man säger. Detta med tårar och att 
man sitter framåtböjd med händerna, eller sitter med ansiktet i händerna. Jag 
kommer ihåg att de skrev det om mig under rättegången, vid ett tillfälle. Det 
får de gärna skriva för att det är ju sant. […] Det är ju för att få en bra text 
som allmänheten ska fastna för, naturligtvis. 
F: Och då ska det vara lite sorg, och lite känslor och så? 
Erik: Ja. Det känner jag att det har jag inget emot att dela med mig av, på 
något sätt. […] Massmedia vill nog ha sina standardgrejer. De vill ha det här 
med hur vi känner och att vi är ledsna. Om vi känner hat. Och bilderna, det är 
ju många bilder där vi lägger ner blommor, och om minnesplatsen och sådana 
saker också.  

 

En positiv sak för Erik var att han genom att låta sig intervjuas lite kunde 

föra sin mördade dotters talan och även i någon mån respektera hennes vilja 

och den hon var.   

Erik: På något sätt så var det ju för hennes skull. Liksom hennes sida av 
saken. Att det skulle komma fram vad som verkligen hänt henne.  

 

Även Diana uppfattar detta som viktigt. 

Diana: Jag vet att jag tyckte att det ändå var skönt att det uppmärksammades. 
F: Hur kommer det sig? 
Diana: Jag ville ju att folk skulle veta vad som hade hänt. Och sen så efteråt 
så vill jag inte att folk skulle glömma min syster, för hon var ju speciell för 
mig. 

 

Erik, och även Diana, uppfattar att det var just sorgen som journalister i 

första hand var intresserade av att fråga och skriva om när det gällde de nära 

anhöriga.  

Erik: Det var ju det de frågade mig om. De ville ju veta hur vi kände och så 
vidare, och upplevde det hela. Vår reaktion. 

 

När det akuta och dramatiska inledande skedet var över gjordes nya 

intervjuer med i första hand Erik. Därutöver bevakade nyhetsmedierna också 

olika sorgemanifestationer, begravningen etc. och i de sammanhangen 

intervjuades inte bara familjen, utan även andra deltagare.  

Erik: Det känns bara positivt att det är fler som engagerar sig. Och så just då, 
när vi var i det chocktillståndet vi var alltså. […] Det var en liten tröst ändå, 
det tycker jag att jag kände det som, att folk brydde sig. 
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F: Påverkade det din sorg? 
Erik: Det gjorde den lättare på något sätt. 

 

För Erik förefaller publiceringen delvis ha haft en terapeutisk effekt, framför 

allt att kunna läsa det som skrevs. Erik uttrycker att det blev som ett sätt att 

bearbeta det som hänt. 

 

Även för Diana är det positivt att medierna berättade om sorgen och om hur 

andra människor deltog.  Medieuppmärksamheten gjorde också att det kom 

väldigt mycket folk till de olika manifestationerna. Det var många som ville 

vara med i sorgens gemenskap. 

Diana: Vad jag kommer ihåg så tycker jag att de skrev om det bra, och de tog 
fina bilder. Och pratade med folk, alltså inte med oss utan med andra 
personer. Det var ju också lite, inte tröstande kanske, men det var skönt att 
höra att folk ändå brydde sig. Att de tog sig tid att gå dit och tända ljus och så. 

 

Utöver att nyhetsmedierna ville skriva om sorgen förekom också sorge-

yttringar i de sociala medierna, framför allt på Facebook som familjen 

inledningsvis också använde som en ”anslagstavla”. Diana berättar hur hon 

lade ut informationen om att systern var försvunnen samt polisens och sitt 

eget telefonnummer, så att andra kunde sprida detta genom att dela inlägget.  

 

Såväl på Facebook som i de journalistiska texterna och även vid minnes-

stunder och manifestationer delar man sorgen med andra människor. Ibland 

även med dem som man inte känner och de som inte själva känner den 

avlidna.  

Erik: Vi har också fått blommor från sådana som vi vet inte kände henne.  

 

Diana känner att den egna sorgen på det stora hela underlättades av att andra 

visade sorg.  

Diana: Jag tror det har hjälpt jättemycket. Jag fick ju väldigt mycket på 
Facebook, meddelanden och mejl. Men jag tycker att det känns bra. Att folk 
säger att vi finns här och att vi tycker att det är hemskt det som har hänt.  

 

Diana har också nätverkat med andra som har liknande erfarenheter.  

Diana: Jag fick kontakt med en tjej som hade råkat ut för samma grej, till 
exempel. Via Facebook då. Och det är ju skönt. Hon skrev hur hon hade känt 
när hennes syster blev mördad och hur de hade det idag, och så där. 

 

När en nyhetshändelse inte längre bedöms vara angelägen för allmänheten så 

skrivs inga fler artiklar.  
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F: Hur är det nu då? 
Erik: Nu är det tyst. 
F: Ja, hur är det då? 
Erik: Det känns också lite konstigt. Att allt har lagt sig nu liksom. Litegrann 
som att nu är det bortglömt. Nu tar vi nästa nyhet. Ja men på något sätt så är ju 
hon bortglömd. Jag förstår ju tidningarna, att de inte skriver om det nu. 
Nyhetsvärdet finns ju inte längre nu, det förstår jag. Men för oss är det ju inte 
bortglömt. 

 

När journalisterna inte längre skriver kan man ”hålla kvar” en förlorad dotter 

via det som en gång skrevs.  Erik har en välfylld samling. 

Diana: Min pappa har ju sparat allting, alltså alla tidningsklipp och TV-
inspelningar och så. Vi har det ju hemma. Och jag tänker att en dag så kanske, 
men jag har inte kommit dit än.  

 

Att samla på publicerat material verkar vara ett sätt för Erik att ta sig igenom 

sorgearbetet och också något han gör för övriga familjens skull, för att man 

längre fram ska kunna ta fram, läsa och minnas.  
 

Sammanfattande analys 

Inledningsvis publicerade medierna det Duncan (2012, s. 594) kallar 

händelsestyrda berättelser med fokus på omständigheterna kring dödsfallet. 

Både Erik och Diana upplevde att det inte gick att säga nej till journalister i 

början eftersom publiciteten var nödvändig för att hitta dottern/systern. 

Sådana skäl för medverkan framkommer också i tidigare forskning, bland 

annat Shearers (1991, s. 55) studie. 

 

Eriks första kontakt med en reporter ägde rum i detta inledande skede och 

Erik kände att reportern försökte att lura honom att avslöja saker, genom att 

spela på känslor. Att sådant kan förekomma framgår av tidigare studier, 

såväl Lundälv (1999, s. 18 f.) samt Wigorts Yngvesson (2006, s. 107) 

beskriver hur reportrar kan använda sympati och känslor för att få ut ”mer” 

av intervjuobjekt. Erik miste istället förtroendet för journalisten.  

 

När dottern hittats död övergick journalisterna till att bevaka sorge-

manifestationer och skriva enligt hyllningsberättelsen och dess narrativ kring 

känslorna av förlust (Duncan, 2010, s. 594). Senare i nyhetsskeendet skrevs 

också sorgeartiklar i anslutning till rättsprocessen, där narrativet också 

inkluderar att anhöriga berättar om sina känslor visavi gärningsmannen. Att 

anhöriga kan se det som positivt att få ge sin syn och även kunna bidra till att 

förövare grips och fälls i domstol, framkommer också i tidigare studier om 

drabbade närståendes uppfattningar om mediemedverkan (Green & Sykes, 

2003, s. 6). 
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Det var i första hand Erik som medverkade när journalister ville intervjua de 

anhöriga. Diana undvek journalisterna och ville helst inte ha någon position 

som nyhetskälla. Hon litar inte riktigt på dem: de kan överdriva eller feltolka 

det hon säger, och eventuella missförstånd kan också bero på att journalisten 

själv är tagen av situationen. Diana medverkade en gång, vid ett strategiskt 

valt tillfälle då hon, trots att hon var chockad och uppriven, ville hjälpa till 

genom att bidra till utredningen, och också avlasta sin pappa som inte orkade 

vara med i TV. Diana är nöjd med hur hon blev bemött och med inslaget 

samt med att hon fick mycket positiva reaktioner efteråt. Ändå vill hon inte 

medverka mer utan förlitar sig på att hennes pappa tar stöten.  

 

Eriks position som källa innebar att han kunde skydda övriga 

familjemedlemmar från medieuppmärksamheten. Han fick också möjlighet 

att bidra till att hans, familjens och den döda dotterns sida av saken kom 

fram i medierna. Hans inställning till journalister och journalistik är 

illusionsfri och lite avvaktande: journalister är inte ute för att hjälpa honom, 

utan för att de standardiserat utformade nyhetsartiklarna om familjens sorg 

”säljer”. Han upprörs inte över detta, utan ser det som något ganska 

självklart som inte behöver hindra att det också kan finnas positiva sidor av 

mediebevakningen: att sanningen om vad som hände dottern kommer fram, 

att rättvisa skipas. Han höll sin linje nyhetsskeendet igenom och förhandlade 

inte med journalister, undantaget det allra första tillfället då han satte sig till, 

passivt, motvärn och avböjde att medverka.   

 

Att uppmärksamheten leder till att andra delar familjens sorg är en positiv 

och tröstande sak för Erik och Diana, liksom att mediebevakningen bidrar 

till att dottern/systern inte glöms bort. Desto svårare är det för Erik att man 

måste acceptera det som sker när nyhetsvärdet klingar av. Det är smärtsamt 

att andra, utöver familjen, kanske glömmer bort dottern. Då blir den gedigna 

samlingen med klipp och inslag ett påtagligt minne av den döda och något 

som skapar länkar till den man saknar, på det sätt som beskrivs av Lundgren 

(2006, s. 149).  
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6 Berättelser från övriga anhöriga 

I kapitlet presenteras berättelser från informanter som har familjeband till 

offer, men de är inte föräldrar – dessa presenteras i föregående kapitel. 

Inledningsvis berättar en syster som medverkat i nyhetsjournalistik om sorg, 

därefter en dotter. Sedan presenteras en informant som mist sin make. 

Kapitlet avslutas med berättelsen från informanter vars barnbarn är offer. 

Olivia 

Olivias syster knivhöggs till döds av en för henne okänd man, när hon stod 

på gatan och väntade på att Olivia skulle hämta henne. Mordet, som ledde 

till att gärningsmannen dömdes till psykiatrisk vård, uppmärksammades i 

riks- och lokalmedierna. Nyhetsbevakningen omfattade sorgeartiklar dels i 

det inledande nyhetsskeendet, dels i samband med begravningen, vid mani-

festationer mot psykiatrivården samt i samband med rättegången. Olivia 

medverkade i några av texterna.  

Olivia: Alla typer av tidningar hörde ju av sig. Vi var flera i familjen som blev 
intervjuade av olika tidningar. Jag pratade mest med en av kvällstidningarna. 
F: Varför tror du att du blev kontaktad? 
Olivia: Sådant har ju nyhetsvärde, folk är intresserade. Och eftersom det var 
jag som skulle hämta min syster, så blir ju jag en del av historien, av den 
nyheten. 

 

Olivia som hittade sin syster på trottoaren, svårt skadad och döende, blev 

intervjuad två dagar efter händelsen. 

Olivia: I början var man ju så chockad att man inte riktigt förstår vad som 
händer runt omkring en.  
F: Hur kändes det när du blev intervjuad, då? 
Olivia: Som sagt, jag var chockad, och då pratar ju jag. Man hamnar i en 
situation där man liksom är utanför sin egen kropp. Jag ser mig själv, det är 
jag som pratar. Men är det verkligen jag som pratar? Så kändes chocken för 
mig.  
F: Tror du journalisten tänkte på att du var chockad, eller? 
Olivia: Det vet jag inte, det kan jag inte svara på.  

 

Som Olivia beskriver det var det ändå inte svårt att bli intervjuad. 
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Olivia: Det var liksom lättare av att man var så chockad. Du förstår, känslorna 
tränger man bort. Så känslomässigt var det inga problem för mig. Jag grät inte 
ens. Allt var frid och fröjd, typ. 

 

Oliva fick frågor om hur systern var som person och i texten återgavs det 

hon sagt om systerns goda egenskaper, att hon var snäll och vacker.  
 

Olivia fick läsa texten innan den publicerades.  

Olivia: Hon mejlade till oss först för hon ville att vi skulle godkänna det innan 
de lade ut det i tidningen. Det tyckte jag var jättebra. 
F: Vad var det som var bra? 
Olivia: För då tar hon ju hänsyn till oss. Att vi ska godkänna det, så att det 
inte blir fel. 

 

Det ”vi” som Olivia talar om är familjekretsen. Hon beskriver hur man i den 

diskuterade och fördelade olika uppgifter som handlade om att hantera 

medietrycket. Personer som inte ingick i själva kärnfamiljen eller inte hade 

så många förfrågningar om intervjuer, fick avlasta så att de som mådde allra 

sämst, exempelvis Olivias föräldrar, hölls undan från medierna. I de 

fördelade uppgifterna ingick att ansvara för mediekontakter, exempelvis 

kring organiserade minnesceremonier eller namninsamlingar som pro-

testerade mot den psykiatriska vården. Det sistnämnda var en fråga där 

familjekretsen ville ”lyfta” journalisternas bevakning från det personliga till 

en nivå som också innefattade en vidare diskussion och kritik.  

Olivia: Det där med psykvården ville vi ju att det skulle komma ut. Så på det 
sättet var det bra. 

 

Det fanns också saker som inte var lika bra. I den lokala tidningen fanns en 

kommentarfunktion på hemsidan, där läsare kunde skriva inlägg i anslutning 

till nyhetstexterna. Många uttryckte att man delade sorgen och sympati-

serade med familjen, men på sidan fanns också anonyma inlägg med helt 

motsatt innehåll. 

Olivia: Det var våran tidning, och där kunde folk skriva en massa saker, en 
massa lögner, allt möjligt. Till exempel att vad gjorde hon ute klockan elva på 
kvällen, och sådana kommentarer. Och att hon kände honom, att det var en 
pojkvän. En massa lögner, en massa skit bara. 

 

För Olivia gjorde detta att systern på något sätt ifrågasattes ont värre. 

Olivia: Jag tyckte att folk var riktigt idiotiska och omänskliga. Och så tyckte 
jag att de var så fega. För det står ju inga namn. Om du verkligen står för det 
du tycker och tänker, då kan du ju skriva vem du är.   
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Hon hade trätt fram med namn och bild, nu fick människor som inte ens stod 

för vem de var använda tidningen för att kränka och ifrågasätta systern och 

familjen.  

 

Ingen i familjen tog dock kontakt med tidningen angående detta med 

kommentarerna. Man valde, som Oliva uttrycker det, att försöka inte bry sig 

om det. Det forum som familjen lägger vikt vid är den Facebooksida som 

startades till systerns minne och där många, även personer som inte kände 

familjen, skrev och delade sorgen. Medieexponeringen i journalistiken och 

sociala medier ledde alltså till att andra visade sin sympati. 

Olivia: Och vi fick ju hem en massa blommor från folk som vi inte känner. 
F: Hur kändes det? 
Olivia: Folk var jätteledsna och på det sättet kändes det ju bra att folk bryr sig. 
Att det finns någon form av mänsklighet, att folk tar hand om varandra lite 
och visar att man bryr sig. 

 

Facebooksidan är, vid tiden för vårt informantsamtal, fortfarande öppen och 

särskilt vid årsdagen av dödsfallet och i samband med olika högtidsdagar 

kan nya inlägg tillkomma.  

Olivia: Vänner, släkten och familjen skriver där ibland. Saknar dig, och 
sådant. Det känns bra att veta att folk bryr sig fortfarande. Det känns jättebra 
för oss. Man tror ju att alla glömmer. Men nej, de som känner henne och oss 
glömmer inte. 

 

Olivia uppfattar att medieintresset som riktades mot henne och övriga 

familjen delvis gjorde att sorgen lite sköts åt sidan, eller i varje fall inte fick 

samma utrymme som den skulle fått annars.  

Olivia: Om man inte får den där uppmärksamheten av just journalister och 
det. Då tror jag att man landar mycket snabbare, och inser liksom vad det är 
som verkligen har hänt, och bearbetar sin sorg mycket snabbare. 
[…] 

Olivia: Det är ju jättebra att få fram, det man vill ha sagt. Men om vi säger så 
här: om alla journalister hade väntat, en månad. Så kanske det hade varit 
lättare för familjen. 
F: Och varför gjorde de inte det, tror du? 
Olivia: Jamen, det är ju dagens nyhet. 

 

Nyhetsvärdet väntar alltså inte, som Olivia uppfattar det. Samtidigt finns de 

positiva aspekterna av medverkan som kan spilla över inte bara på dem som 

ställer upp på intervjuerna, utan på hela offrets närmaste krets. Olivia kände 

att hon genom att medverka hjälpte sina föräldrar. Och både det som skrevs i 

journalistiken och i sociala medier blev efter hand ett slags tröst i sorgen, för 

hela familjen.  
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Olivia: Mamma speciellt mådde bra av det, eller mår bra av det. Hon tycker 
det är bra att folk vet vem min syster var, att folk ska veta att hon var så 
vacker. Alla de här bra sakerna. 

 

Olivia själv bearbetar det som hänt, inte bara genom att ibland gå in på 

minnessajten på Facebook utan också genom att ibland läsa texterna hon 

medverkade i.  

Olivia: När jag saknar henne riktigt mycket, då kan jag gå in och läsa. Det är 
nog ett sätt för mig att kanske försöka må bättre. När jag mår som sämst.  

 

Olivia har inte sparat texterna i pappersform, utan hennes klippsamling är 

virtuell. Hon når den genom att gå in och ”googla”, på sitt eget eller systerns 

namn. 

 

Sammanfattande analys 

Olivias syster dog i hennes armar, och sådana känslor av overklighet och 

känslomässig bedövning som Olivia berättar om är i enlighet med hur 

Cullberg (2006, s. 143) beskriver ett av tecknen på den traumatiska krisens 

chocktillstånd. Man kan framstå som välordnad och lugn, trots att det råder 

kaos under ytan. Den bedövande chocken gjorde Olivia likgiltig inför och 

vid den intervju som gjordes två dagar efter mordet på systern. Olivia 

accepterade att intervjuas och gick närmast ”på autopilot”. Enligt Dyregrov 

(2002, s. 106) kan drabbade efterlevande i den akuta fasen behöva skyddas 

mot journalister, eftersom medieexponeringen kan leda till extra påfrest-

ningar och även sekundära trauman. I efterhand uppfattar Olivia att medie-

uppmärksamheten fick till följd att sorgen inte riktigt fick plats under den 

första kaotiska tiden, och att bearbetningen av det som hänt kommit igång 

tidigare om journalisterna hade gett sig till tåls en tid. Samtidigt har hon 

förståelse för journalisternas behov, och för att hon själv har det största 

nyhetsvärdet eftersom hon var hos systern i dödsögonblicket. Att det hölls 

familjeråd om hur medierna skulle hanteras gjorde att hon inte stod ensam 

när journalisterna tryckte på.  

 

Olivias position som källa möjliggjorde för henne få ut det som var viktigt: 

att systern fick ett positivt eftermäle, att kritisera psykvården. För Olivias del 

skedde inga förhandlingar med journalister, inte heller efter att lokal-

tidningen valt att på sin nyhetssajt lägga ut kränkande och spekulativa 

läsarkommentarer om den avlidna. Oliva blev i första hand arg och besviken 

på de läsare som skrev kommentarerna, men i botten finns känslan av att 

”våran tidning” svikit henne och systern genom att man först intervjuade 

chockade familjemedlemmar till nyhetstexten, och sedan inte sållade bland 

de anonyma läsarinläggen.  
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Olivia finner tröst i att då och då läsa de tidningsartiklar som publicerades. 

Facebooksidan till systerns minne, vilken familjekretsen har kontroll över, är 

dock viktigast när det gäller att upprätthålla minnena och bearbeta sorgen. 

Den har blivit den synliga symbolen för familjens sorg, på det sätt som 

Caroll och Landry (2010, s. 344 f.) beskriver. Här visar andra sin sympati 

och här kan man se till att den döda inte sviks och glöms bort. Att göra 

inlägg på årsdagen efter dödsfallet, den avlidnas födelsedag etc. är tids-

markörer som Westerlund (2008, s. 224) beskriver som viktiga för anhöriga 

för att ”hålla kvar” och minnas den döda.  

Nina 

Nina, vars pappa knivhöggs till döds vid ett rån på hans arbetsplats, 

medverkade vid flera tillfällen i såväl tidningsartiklar som TV-inslag och 

berättade om sin sorg. Händelsen blev ganska uppmärksammad och bevaka-

des både av rikspress i form av kvällstidningar samt av lokalpressen.  

 

De första förfrågningarna och intervjuerna gjordes dagen efter pappans död.  

Nina: Jag tyckte det var väldigt bra, så jag var med på alla intervjuer. Jag 
ställde upp på alla. Jag tyckte det var jätteviktigt. Jag blev faktiskt glad av att 
bli kontaktad. 

 

Nina ville gärna att medierna skrev om vilken bra person hennes pappa varit, 

att han var hennes hjälte och att han var en man som älskade livet. 

Nina: Alltså väldigt mycket ville jag få fram hur mycket pappa betydde för 
mig. För mig var han inte en vanlig pappa. Han var ju mycket mer, vi hade 
jättebra kontakt. Det ville jag verkligen få ut. 

 

Många i Ninas omgivning undvek att fråga om och tala om hennes pappa. 

Hon tror att detta var för att på något vis skydda henne från smärta och inte 

göra henne upprörd.  

Nina: Det lustiga var att folk inte ville prata om det så mycket med mig. Fast 
jag kände tvärtom. Jag ville gärna prata om pappa.  
F: Så vad fyllde de här intervjuerna för funktion då, relaterat till att andra inte 
riktigt vågade prata om det? 
Nina: Jag kände att det var väldigt bra. Nu äntligen så är det liksom bara 
fokuserat på pappa. Så nu kan jag få ut det och bara säga exakt hur jag känner. 
För det var som att jag längtade efter att någon skulle fråga. 
F: Och så frågade de? 
Nina: Ja precis. Och det var ju därför jag tyckte att det var OK. Jag ville 
liksom: Ja! Jag pratar jättegärna om min pappa för att han har betytt så mycket 
för mig. Och jag vill att hela världen ska få veta vilken bra pappa han var. 
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Nina har bara positiva erfarenheter av sina kontakter med journalister och sin 

medverkan.  

Nina: Vad jag tyckte var riktigt bra med dem var att de var väldigt förstående. 
Det tänkte jag mycket på då. Det kändes inte som att de var där för sin skull, 
att de ville ha liksom historien, utan de satt där och verkligen lyssnade. Och 
pratade med mig och ville höra på mig.  

 

Nina nämner ett TV-team i varma ordalag för att de hörde av sig efteråt och 

”kollade läget lite” dvs. ville veta hur Nina mådde.  Kanske är det detta som 

gör att Nina uppfattar det som hjälpsamt att journalisterna under intervjun 

kom med förslag på vad hon skulle säga. 

Nina: Just dem minns jag mycket väl, för de var väldigt trevliga. Och väldigt 
lugna, vilket betydde mycket just då. Jag ville ju inte svara på de här 
jättejobbiga frågorna då, under den tiden. Så det blev väldigt mycket mer att 
berätta om pappa och om de bra tiderna. Och de visade väldigt mycket empati, 
de satt där och lyssnade och tyckte det var trevligt. Och de kom till och med 
liksom med förslag. Det minns jag mycket väl. 

 

Som Nina beskriver det sympatiska TV-teamet är journalisterna så ange-

lägna om att få rätt uttalanden att de lägger orden i munnen på henne.  Men 

Nina uppfattar inte att varken dessa eller övriga journalister hon träffade 

enbart var, som hon säger, ute efter en historia.  

 

Varken intervjuer eller publiceringar är problematiska för Nina. Hon fick de 

frågor hon inte bara förväntat sig, utan också i någon mån verkar ha hoppats 

på och kände var angelägna för henne.  Även om skälen till att det var 

angeläget inte behöver vara desamma för Nina och journalisterna så verkar 

det i det stora hela ha varit ett slags ”win-win-situationer”, där det rådde 

konsensus om att intervjuer ska göras, vad man ska prata om och på vilket 

sätt berättelsen och aktörerna, offret och den sörjande, ska konstrueras i 

texten.  

Nina: De fick det ju att se väldigt bra ut. Precis som jag menade det. Så att de 
var ju väldigt bra, tyckte jag. De kom ju inte med någonting annat än det jag 
hade sagt. Och de hade lagt till lite fina ord själva också. Men det kändes som 
om de fattade vad jag ville säga, så de hade skrivit till lite, liksom. Jag var 
väldigt nöjd.  

 

I efterhand har dock Nina funderat över om hon borde ha tagit mer initiativ 

och inte bara anpassat sig efter journalisterna.  

Nina: Ibland tänker jag att borde ha vågat lite mer. Men de ställde ju rätt 
frågor och så där. Som jag kanske själv inte hade kommit på. För just då var 
man ju inte så förberedd, och jag är lite blyg och så också, och då kunde man 
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ju inte tänka riktigt. Så de kom med frågor, och då tyckte jag att det var bra att 
de tog upp det.  

 

Nina hoppas att texterna om pappan och om hennes egen sorg ska göra nytta 

i en vidare bemärkelse.  

Nina: Jag kände att det här är någonting som folk måste få veta om, alltså vad 
som pågår i samhället. Det tyckte jag var väldigt viktigt. […] Jag ville få folk 
att vakna lite, och börja tänka på vad det är för samhälle vi lever i. Så kände 
jag. 

 

Nina lägger också ett vidare perspektiv på de gärningsmän som rånade och 

stack ner hennes pappa. Hon menar att de inte fått det stöd från samhället 

som de skulle ha behövt.  

Nina: Jag tror att de är ju själva offer i det här. Det är ju samhället. Det märkte 
man ju på rättegången, på deras sätt att prata. De ville ha uppmärksamhet, 
göra någonting tufft […] Jag känner ju inte att jag liksom är arg på dem. För 
de existerar inte ens för mig. Så det var inget fokus på dem, det var liksom 
samhället. 

 

När Nina på så vis väljer att inte ge gärningsmännen huvudansvaret för 

pappans död blir det också, som jag tolkar det, ett sätt att förminska dem och 

exkludera dem ur samhällsgemenskapen. Om de inte finns, kan man inte 

vara arg på dem.  

 

För Nina handlar samhällskopplingen också om att hon och andra sörjande 

som medverkar i nyhetsjournalistik om sorg, skulle kunna bidra till att 

minska rädslan kring det tabubelagda ofattbara.   

Nina: Vi pratar för lite om döden, och om känslorna just. Hur man känner. Vi 
skulle våga prata mer om det, med andra. 
F: Varför vågar man inte prata om det? 
Nina: Jag tror att det är för sorgligt kanske. Att det är för jobbigt att tänka på 
döden. För mig var det ju jättejättejobbigt. När det här hände. Han var ju den 
siste som jag tänkte att jag skulle mista eller förlora. Man gör ju inte det, man 
tar folk för givet. Så just därför tycker jag att man ska prata mer om döden. 
För man lever inte för evigt. 
F: Är det bra då att det här skrivs på det här sättet? 
Nina: Jag tycker det, så att folk börjar tänka. Lite mer. Och liksom fundera. 

 

Samtidigt som Nina vill att döden och sorgen uppmärksammas mer, drar hon 

sig för att berätta för dem hon möter om vad som hände hennes pappa.   

Nina: Jag berättar ju inte det för dem om de inte frågar. Jag känner att många 
kanske inte förstår det, och de kanske blir upprörda själva. För jag har ju 
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märkt ibland, när jag pratat om det, att den andre har blivit väldigt upprörd, 
och fått tårar i ögonen. Då känner jag att jag inte borde ha berättat det. 

 

Det förefaller som om Nina inte delar sina upplevelser för att i viss mån 

skydda andra. Men hon tar del av sorgens gemenskaper bland annat genom 

att läsa artiklar om sorg vid andra nyhetshändelser. Det gjorde hon inte innan 

pappans död, och det verkar vara ett sätt att bearbeta den egna sorgen. 

Nina: Jag har ju mycket mera förståelse nu. Man förstår precis vad de menar. 
Ibland är det ju som om det är jag själv som säger de orden. Ja, och det känns 
bra. Man känner att man inte är ensam. För jag vet att när det hände då kände 
man sig otroligt ensam. Att man var den enda. Och sen pratar man ibland med 
andra: Min pappa lever inte längre. Och de svarar: Ja men inte min mamma 
heller. Och så inser man att man faktiskt inte är ensam. Men det pratas inte så 
mycket om det. Det är ju så, man pratar inte gärna om sådant där. 
 

Ninas medverkan i journalistiken verkar också ha varit ett sätt att ingå i 

sorgens gemenskap. Hon upplever att hon delade den med journalisterna hon 

mötte.  

Nina: Jag tänkte inte att jaha, nu kommer de och vill göra sitt jobb. Det var 
mer att det kändes som att folk bryr sig. De vill veta varför, och de vill veta 
hur jag känner. För mig kändes det bra faktiskt. 

 

För Nina känns det ”jättejättebra” att hon medverkade, även om det var en 

tung period efter pappans hastiga och våldsamma död.  

Nina: Det var ju väldigt jobbigt just i början. Och det var ju ganska 
omgående, de kom ganska direkt efter. Och det var TV, så de skulle ha 
kameror och allting. Det var lite jobbigt för man var ju fortfarande chockad. 
Jag ville ju inte att det skulle vara sant, ännu. Alltså, man hade ju inte fattat. 
[…] Jag ångrar ju ingenting. Men jag känner att jag hade velat säga så mycket 
mer. Men det var ju jag själv som inte var så förberedd. Jag tänker att nu hade 
jag ju kunnat det. Jag har fortfarande jättemycket att berätta känner jag.  

 

Det Nina i efterhand känner är att hon skulle velat framföra är de tankar hon 

har om hur det står till i samhället, och om våldet som hon uppfattar inte 

minskar utan blir allt vanligare. De intervjuer och texter hon medverkade i 

handlade inte om dessa aspekter, utan fokuserade enbart sorgen och det 

personliga.  

 

Sammanfattande analys 

Ekström (1998, s. 16) beskriver hur privatpersoner kan ha ett intresse av att 

medverka i nyhetsjournalistiken för att någon äntligen är intresserad av vad 

de har att berätta. Nina kände att andra i hennes omgivning undvek att tala 

om det som hänt, kanske för att skydda henne. Nina beskriver hur hon var i 

chock och hur journalisterna började höra av sig ganska omgående efter 
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pappans död. Nina hade ännu inte riktigt fattat vad som hänt, men hon kände 

att hon behövde prata. Hon välkomnade därför journalisterna och 

överlämnade villigt initiativet till dem. Journalister kan, särskilt när det är 

fråga om ovana intervjupersoner, styra svaren genom sina frågor. I samband 

med TV-inslag kan detta ske under förintervjuer eller icke bandade delar av 

mötet, så att den intervjuade sedan säger de önskvärda sakerna när kameran 

går (Nylund, 2011, s. 483). Att vissa reportrar styrde intervjuerna och 

föreslog vad hon skulle säga, var Nina enbart tacksam för. Hon uppfattade 

detta som ett vänligt och empatiskt beteende, inte som det Lundälv (1999, s. 

18) beskriver: att journalister, som intervjuar sörjande eller drabbade vilka är 

i stort behov av någon att tala med, kan utge sig för att vara medmänskliga 

trots att de i själva verket enbart är ute efter sin ”story”.  

 

Positionen som källa gav Nina möjlighet att få utlopp för behovet att få prata 

om sin pappa och det som hänt, dvs. en form av terapi, som för Nina helst 

ska involvera även andra. Om texterna hon medverkat i bryter tabun kan 

andra våga sig fram, ställa frågor, prata om döden och hur det känns att 

mista någon som är viktig och nära. Hon kan också bidra till att andra blir 

medvetna om vad våldet kan ställa till. Journalisterna kunde hjälpa henne 

med detta. Inte bara genom att det hon ville berätta nådde fler genom 

publiceringen, utan också genom att journalisterna bättrade på och formu-

lerade sig ”finare” än vad Nina kände att hon själv hade förmåga till.   

 

Vid intervjutillfällena kände Nina inget behov av att förhandla för att ta 

kontroll eller för att påverka journalisterna.  I efterhand önskar Nina dock att 

hon hade tagit för sig mer i intervjuerna och passat på att ta upp problemen 

med våld och dess orsaker ur ett mer samhälleligt perspektiv. I sorgens 

nyorienteringsfas har hon anpassat sig till förlusten, och på det sätt som 

beskrivs av Dyregrov och Dyregrov (2008, s. 50 f.) vill hon skapa ny mening 

i tillvaron: bidra till att hjälpa andra och säga ifrån om sådant hon tycker är 

fel. Nina känner sig redo att förmedla mer kontextualiserade tankar kring det 

hon varit med om, men nyhetsvärdet har klingat av och journalister hör inte 

av sig längre.  

Hanna 

Hannas make mördades inför hennes ögon i samband med ett tumultartat 

efterspel till en fest. Händelsen uppmärksammades av rikspressen samt de 

lokala medierna och Hanna medverkade i journalistiska nyhetstexter om sorg 

vid några få tillfällen.  

 

Dagen efter mordet samlades några av vännerna, och även lokalpressen kom 

och ville göra intervjuer.  
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Hanna: Det var dagen efter, tolv timmar efter eller någonting. De fattade ju 
direkt vem jag var och liksom började ställa frågor till mig. Och jag sa bara på 
en gång att nej, ni lämnar mig ifred. Jag ville inte vara med på något sådant 
just då. Jag ville inte ha dem i närheten av mig. 

 

Hannas första intervjutillfälle inträffade drygt en månad efter själva 

händelsen. En kvällstidning hörde av sig inför rättegången.  

F: Varför tror du att du blev kontaktad? 
Hanna: Det är ju nyhetsvärde för dem. Att det här har hänt och nu får vi 
intervjua liksom anhöriga till det här, och vi får sälja. Sälja tidningar. 
[…] 
F: Har du funderat över varför du sade ja?  
Hanna: Alltså jag tror att det var i samband med min advokat. Jag pratade 
med henne först och liksom frågade henne hur jag skulle ställa mig till det här. 
Och det sa hon att jag kunde ställa upp på. Jag hade sådant förtroende för min 
advokat. Det var mycket som gick genom henne där. 

 

Hanna valde att rådgöra med personer hon litar på innan hon tog beslutet att 

medverka: hennes målsägandebiträde och även medlemmar ur hennes familj, 

vilka sedan också var med och stöttade Hanna under intervjun. Genom 

denna strategi ordnade Hanna så trygga förutsättningar som möjligt. 

Hanna: Jamen, det kändes bra. Vi satt liksom bara ner i lugn och ro och 
pratade. De var jättebra och de lyssnade på mig. Det var inget stressande. 

 

Under själva intervjun med det ovana intervjuobjektet Hanna, som gav sin 

allra första intervju någonsin, verkade det vara journalisten som styrde det 

hela medan Hanna närmast ”läste av” vad som förväntades av henne. 

Hanna: De ställer ju sina frågor och tycker de att svaret blir för tunt, jamen då 
hjälper de till liksom lite på traven där, med lite mer följdfrågor. För att få 
fram mer. För att jag skulle förstå liksom vad hon ville, vad hon menade med 
sina frågor. För ibland så ställde hon en fråga, och då tittade jag på henne för 
att förstå vad hon menade. 

 

Frågorna till Hanna gällde inte bara själva händelsen utan handlade också 

om maken.  

Hanna: De frågade hur han var som person, och som pappa. 
F: Vad sa du då? 
Hanna: Att han var en jättebra pappa, och att han var den snällaste människan 
liksom. 

 

Sådana frågor hade Hanna ingenting emot eftersom hon uppfattat att det 

förekommit prat om hur det gått till i tumultet i samband med mordet. Bland 

annat att maken själv delvis hade skuld till det inträffade.  
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Hanna: Jag ville ju ge en annan bild av vem han var. […] Så jag ville nog 
bara liksom mer eller mindre rentvå honom. Att så här var det inte alls. 
Eller liksom visa vem han var. 

 

Hannas möte med journalisterna avslutades med att man tillsammans gick 

till mordplatsen.   

F: Vems förslag var det? 
Hanna: Det var nog deras, tror jag. 
F: Varför tror du att de ville det? 
Hanna: De skulle ju ta kort på mig också. Och då tyckte fotografen att det 
kunde vara bra att kanske få ha den bakgrunden, med själva där det hände. För 
han ville ha med det. 

 

Efter intervjun, men före publiceringen, var Hanna varken särskilt orolig 

eller särskilt förväntansfull. Hon ville bara att artikeln skulle komma i tryck, 

så att hon hade det gjort. Och även om Hanna inte själv, i samband med 

denna allra första intervju , begärde att få läsa texten före publicering så fick 

hon ändå göra det.  

Hanna: Det var hon som sa det, att vill du att jag skickar ner den innan vi 
publicerar den. Och innan hon skickade den så ringde hon faktiskt och läste 
upp hela artikeln för mig. Sen skickade hon den på mejlen, så jag fick ju 
verkligen. Det kändes bra för det var ju mig det handlade om. Jag ville att det 
skulle bli på rätt sätt. Och det var de jättenoga med också att verkligen visa att 
det här är din artikel, den ska liksom bli som du vill. Det kändes bra. 

 

Hanna var nöjd med journalistens jobb när hon läste själva texten. Däremot 

blev publiceringen en mycket obehaglig överraskning.  

Hanna: Det kändes fruktansvärt, för bilden var ju tryckt på alla löpsedlar. Och 
det hade de ju inte sagt till mig. Jag var på stan den dagen, med mitt lilla barn 
som fick syn på den där bilden på en stor löpsedel och sa ”Titta, pappa” Så då 
bara lämnade jag stan.  
F: Varför hade de gjort så, tror du? 
Hanna: Det är väl en möjlighet att sälja, en säljgrej liksom.  
F: Hur kändes det för dig, att de hade gjort så? 
Hanna: Jag hade velat att de sagt till mig innan, att det här kommer att hamna 
på löpsedeln. För det sa de ju ingenting om. Det skulle bli en liten artikel sa 
de, och den var ju gigantisk. Det var ju inte alls som de hade sagt, men ändå, 
när jag läste den så kändes det ganska okej. Men jag fick ju en chock när jag 
såg löpsedlarna.  
F: Om de hade frågat om det var okej att ha en sådan löpsedel, hade du sagt ja 
då? 
Hanna: Ja det tror jag att jag hade gjort. Men jag skulle nog velat bli tillfrågad 
om det först, eller ha blivit informerad om det i alla fall. Att det kommer på 
löpsedeln. Liksom bara gå ner på stan och så är det fullt med löpsedlar.  
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Efteråt fick Hanna löpsedeln skickad till sig och har den sparad tillsammans 

med andra klipp och minnessaker efter maken.  

 

Hanna hade kontakt med kvällstidningsreportern ett par gånger efter 

intervjun och publiceringen.   

Hanna: Det var hon som ringde till mig bara för att kolla hur det var med mig. 
Det var inte att det skulle bli någon artikel eller något. Hon ville bara höra av 
sig och kolla. 
F: Vad tycker du om att hon gjorde det? 
Hanna: Jamen det kändes ganska bra faktiskt. För att då var man inte bara en i 
mängden. Liksom att nu har jag gjort det här så då är du ingenting att ha 
längre. Men hon hörde av sig ett par gånger. 
F: Varför tror du att hon gjorde det? 
Hanna: Just då kände jag att nämen vad sjyst att hon ville veta hur det var 
med mig, att det bara var snällt att hon hörde av sig. Men senare har jag tänkt 
att hon kanske ville bygga vidare, om det hände någonting mer så kanske hon 
ville göra fler artiklar och då ville hon ha mig på sin sida om man säger så.  

 

De här tankarna fick Hanna efter att hon återigen pratat igenom detta med 

mediemedverkan och journalisters motiv med sin familj. Det var genom de 

samtalen hon fick rådet att bara gå med på sådant hon själv ville medverka i, 

samt också synpunkten att journalisten kunde ha baktankar med att höra av 

sig. 

 

Utöver kvällstidningsartikeln medverkade Hanna senare också några gånger 

i en av lokaltidningarna. Första tillfället var några månader efter mordet på 

maken, när rättegången var över. 

Hanna: Han ville fråga och skriva om hur det var efter, hur allting kändes 
efteråt. Liksom hur man klarade av sorgen och sådana saker.  
F: Hur kändes det? 
Hanna: Det kändes bra att göra den intervjun. Man kände att det här kanske 
kan hjälpa någon annan. 

 

En tid efter mordet publicerade lokaltidningen en sorgeartikel där man hade 

intervjuat en person som fanns i kretsen runt Hanna och hennes make, men 

som Hanna inte gillar.  

Hanna: Då ringde jag tidningen och frågade: vad håller ni på med? Varför har 
ni intervjuat den personen? Jag skällde ut dem och sa att ska ni ha någonting 
mer från mig, då lämnar ni den personen. Annars kan ni glömma mig helt och 
hållet i det här. 
F: Vad sa de då? 
Hanna: De släppte personen på en gång. Det blev bara en publicering och sen 
var det inte mer. De kände väl att kontakten med mig var viktigare att ha, än 
den andra kontakten.  
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Hanna uppfattar att hon ”vann” förhandlingen, eftersom det blev som hon 

ville, dvs. den andra personen intervjuades inte vidare.  Hon känner att 

tidningen ställde sig på hennes sida. 

Hanna: För min del kändes det ju jättebra. Jag fick ju liksom stöd, och ett 
förtroende för tidningen efter det. Jag sa till dem att vill de någon gång 
intervjua mig så ska de lägga ner kontakten med den andra personen. Och ett 
par månader senare så ringde de. Till mig. […] Är det mig de intervjuar, då 
vet jag vad som kommer i tidningen. Då kan jag styra vad som kommer ut 
och inte. […] På så sätt så fick jag ju större förtroende för lokaltidningen, när 
de gjorde så. Och det var därför jag gick med på nästa intervju också.  

 

När mötet med den journalisten ägde rum upplevde Hanna att det blev en bra 

intervju som ledde till en bra text, vilken hon fick läsa och ändra i före 

publicering.  

Hanna: Det var någonting jag ändrade på. Jag fick det på mejl, så jag fick läsa 
innan. Då ringde jag upp direkt och sa att det här vill jag att du ändrar på. Och 
han ändrade direkt. De anpassade sig efter mig och hur jag ville ha det.  
F: Varför tror du att de gjorde det? 
Hanna: Nämen det är ju så att de vill ha bra kontakt med en. Och är de 
krångliga, då är detta det sista jag kommer ihåg från dem. Liksom detta att de 
var krångliga och dem tänker inte jag ha någonting mer att göra med. 

 

Hanna, som efterhand agerade med allt större självförtroende, uppfattar att 

journalisterna på tidningen ville utnyttja henne och då kan hon i sin tur också 

utnyttja dem, och använda sin position som åtråvärt intervjuobjekt för att få 

det som hon vill ha det. Tidningen får vackert lov att göra som hon vill. 

Hanna: Nej, lite makt har man ju haft. För det är ändå jag som har gått 
igenom det. Vill de veta någonting så är det mig de ska gå till. Och gör de inte 
på mitt sätt så är det ”hejdå”. 
F: Så de behöver dig mer än du behöver dem? 
Hanna: Ja det tror jag. För det är inte jag som försöker sälja tidningar, det är 
de. Det är de som tjänar på att göra den här intervjun med mig. Jag tjänar ju 
ingenting. Alltså jag tjänade ju rent känslomässigt, på att få det ur mig och 
liksom att få hjälpa andra och sådana här saker. Och visa att man kan komma 
vidare. Det tjänar jag ju på. Men det är de som tjänar pengar, på själva grejen. 
De vill bara bli rika, genom att utnyttja. 

 

Hanna tror att journalister gärna vill, som hon säger, ”spä på” när de skriver 

sina nyheter. Just för att få sälja mer. Men hennes egen medverkan i 

samband med makens död har gjort att hon tycker att journalistik om sorg 

och sörjande anhöriga kan vara något bra. Hon uttrycker att hon själv hade 

tur som träffade bra journalister.   

Hanna: Nu vet jag mer vad folk går igenom liksom, för jag har varit där själv. 
Och därför tycker jag det är viktigt att de fortsätter. Även fast att det blir en 
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upprepning, flera gånger på raken. Men för människan som är mitt i det är det 
inte upprepning. Det är helt nytt för dem. […] Texterna är på sätt och vis lika, 
de går ju ut på samma sak. De har samma budskap, men de är individuella för 
att det är olika personer det handlar om varje gång. 

 

Efter att Hanna medverkat i journalistiken fick hon reaktioner från andra 

människor som läst texterna.  

Hanna: Man kände ju att man fick mer stöd. Av folk runtomkring som kunde 
läsa om vad som verkligen hade hänt. Och även folk som jag inte ens kände 
liksom gav en klapp på axeln och sa att det var bra gjort. Jag fick ta emot mejl 
och grejer på Facebook. 
F: Vad skrev de? 
Hanna: Att det var bra gjort, att det var en fin intervju och att jag var stark 
som hade gått med på den. […] Det var några gamla klasskompisar som 
skickade mejl till mig, efter att de hade fattat vad som hänt då. Och det är folk 
som jag inte har haft kontakt med på 10-15 år, som helt plötsligt skickade 
SMS eller mejl till mig.  
F: Varför tror du att de gjorde det? 
Hanna: Jamen det var nog bara för att visa liksom: vi finns här, någonstans i 
bakgrunden. De var inte påträngande och verkligen skulle ha kontakt. De bara 
skickade ett ”Vi tänker på dig”. 
F: Hur kändes det? 
Hanna: Det kändes skönt på något vis. Även om man inte hade träffat dem på 
jättelänge. Så jag fick ju kontakt med en massa folk på grund av den här 
artikeln. […] Det tog liksom över litegrann av det man själv gick och bar på. 
Så det kändes jätteskönt, och det var tack vare den här artikeln.  

 

Hanna känner ett stöd i att sorgen delades av andra. Och hon fick också en 

slags bekräftelse på att det var rätt att medverka i nyhetsartikeln.  

 

Efter sin mediemedverkan i samband med makens död har Hanna blivit lite 

skeptisk till journalistiken. 

Hanna: Jag tar allting jag läser i tidningen med en nypa salt. Men det gör jag 
när jag läser en blogg också. 
F: Är det sedan du själv varit med? 
Hanna: Ja, det är det. 

 

Hon ångrar inte sin medverkan. Dels upplever hon att hon genom 

publiceringarna, och det stöd hon fick efteråt, själv blivit hjälpt att komma 

vidare, dels hoppas hon att det hon berättat och fått offentliggjort kanske kan 

hjälpa någon annan.   

Hanna: Det är en ovanlig grej som har hänt mig, det är inte sådant som varje 
människa går igenom. Men det finns ju ingen handbok för någonting. Som 
visar att så här blir det efteråt, eller så här mår du. Men får du läsa om någon, 
alltså en vanlig människa, som har gått igenom ungefär samma sak och att 
hon har tagit sig vidare igenom det. Det kan vara en hjälp att liksom bära det.  
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Hanna uppfattar också att medverkan var en hjälp för henne själv på så vis 

att den var en form av sorgebearbetning. 

Hanna: Alltså jag tror så här i efterhand att det att det var väl ett sätt att 
hantera sorgen på något vis, att få berätta om det. Så det hjälpte nog bara att få 
berätta vad som hade hänt och få ut det på något vis.  

 

Ett par år efter mordet på maken blev Hanna uppringd av en reporter på 

lokaltidningen som ville skriva en uppföljningsartikel om hur det hade gått 

för Hanna.  

Hanna: Han sa från början att han förstod ifall jag sade nej, men att om jag 
ville så kunde vi göra något av det. Och då kände jag att jamen jag ställer upp 
på det. Vi kör det som en sista grej liksom. Det sa jag till honom också, att det 
här är det sista jag gör. Sen behöver ni inte höra av er mer till mig. 
[…] 
Hanna: Den här sista, den gjorde jag bara som ett avslut liksom. Att nu lägger 
vi det här bakom oss och nu tänker jag gå vidare med mitt nya liv. Och det 
hjälpte mig, på så sätt att jag fick tala om alltihopa, från början och så. Och 
sen blev det inget mer av det. Så att jag känner att nu räcker det. 
F: Du kommer inte att vara med på något mer? 
Hanna: Inte angående den här delen av mitt liv. Den är färdig, det är jag 
fullständigt säker på. 

 

Hanna ångrar inte sin medverkan i journalistiken. För henne har det hjälpt att 

hon fick berätta och att hon fick stöd från andra. Hon hoppas att hon kanske 

också hjälpt någon annan genom att, som Hanna uttrycker det, visa att man 

fast man tror det är kört ändå kan ta sig vidare.  

 

Sammanfattande analys 

Hanna vägrade att medverka i intervjuer under de första chockartade 

dagarna. Hennes första medieframträdande skedde en dryg månad efter 

mordet på maken och ett av skälen för Hanna att ställa upp var att hon ville 

ge en motbild till olika rykten om maken som spridits i hemstaden. Här 

gynnades Hannas sak av den strävan som journalistiken har, enligt Lindgren 

och Lundström (2010, s. 31), att använda sig av anhöriga för att i texterna 

kunna berätta om det oskyldiga offrets goda egenskaper och oproblematiska 

familjeförhållanden.  

 

Det som av reportern utmålats som ”en liten artikel” blev dock stort 

uppslaget och åtföljdes av en löpsedel med makens bild. Detta blev en chock 

för Hanna som helst hade blivit förvarnad. Att sörjande anhöriga på förhand 

vill få information om publiceringar som kan bli upprivande för dem 

framkommer även i Shearers (1991, s. 56) studie.  
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Hanna drog lärdomar av varje kontakt med journalister och flyttade fram 

sina förhandlingspositioner. Från att inledningsvis mest ha anpassat sig efter 

journalisten började hon göra utbyten, och hon drog sig inte för att säga ifrån 

på skarpen när hon tyckte det behövdes. Exempelvis när en tidning intervjuat 

och skrivit om en person som Hanna inte tyckte skulle få uttala sig om det 

som hänt, vilket är en reaktion hos sörjande som även Newton (2011, s. 9) 

fann i sin studie: sörjande anhöriga kan känna sig förorättade om journalister 

skriver om händelsen utifrån andra källor än dem själva. Hanna förhandlade 

med redaktionen och erbjöd istället intervjuer med sig själv.  

 

Hannas medverkan präglas av strategiska överväganden och beslut. Hon är i 

grunden misstänksam mot journalister: de är ute efter att tjäna pengar och att 

just hon träffade ”bra” journalister är rena turen. I sin position som källa 

kunde Hanna se till att mediebevakningen gynnade henne själv. Inför 

rättegången, där hon var målsägande, kom hennes berättelse fram. Hon satte 

stopp för vidare intervjuer av en person. Hon fick möjlighet att bearbeta det 

som hänt och hon fick sympatier från andra.  

 

Enligt Cullberg (2006, s. 154) vänder sig sörjande i nyorienteringsfasen mot 

framtiden och de kan få nya intressen och nya livsuppgifter. Genom sitt allra 

sista medieframträdande markerade Hanna, för sig själv och andra, att nu var 

hon färdig med både sorgen och journalistiken. 

Richard och Rosemarie 

Mordet på Richards och Rosemaries barnbarn väckte mycket stor 

medieuppmärksamhet och nyhetsbevakningen av händelsen har varit 

omfattande och på riksnivå under hela nyhetsskeendet. Dels i samband med 

själva händelsen och efterföljande rättegångar, dels genom olika former av 

uppföljningar.  

 

Inledningsvis var det ett kaotiskt, dramatiskt och en smula oklart 

händelseförlopp, där medieintresset i första hand fokuserades på andra 

personer och på det polisiära arbetet. Journalisterna tog inga kontakter med 

Richard och Rosemarie, förutom en TV-journalist som dagen efter mordet 

ringde hem till familjen och ville göra en intervju. Samtalet slutade med att 

journalisten lämnade sitt telefonnummer. 

Richard: Vi ville inte vara med i medierna på det viset. Inte då. Vi var 
fortfarande chockade, och vi hade fullt upp med annat. 

 

Dagen därpå fick Richard dock via medierna reda på att polisen sökte en 

okänd mördare och att det fanns olika tänkbara hotbilder mot en nära 
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familjemedlem. Då ringde Richard upp den journalist som lämnat sitt 

telefonnummer.  

Richard: Just då så var det liksom att jamen, vi är med, för att nu kan vi få tag 
på någon som vet något, som kan berätta om det här. För det var så väldigt 
viktigt att vi fick tag i personen som gjort detta.  

 

TV-inslaget handlade om att allmänhetens hjälp behövdes för att polisen 

skulle få in tips till mordutredningen.  

F: Och när du liksom visat dig, vad hände då? 
Richard: Då ringde telefonen. Då blev man lovligt byte på något vis. 
 

När medieintresset trappades upp hände det att journalister, i sitt sökande 

efter någon att intervjua, ringde runt till både nära familjemedlemmar och till 

mer avlägsna släktingar. Richard bestämde sig för att de andra ”inte skulle 

behöva ta den här skiten” och tog på sig uppgiften att svara på journa-

listernas frågor. Därmed etablerades han som kontaktperson och som den 

som var villig att uttala sig offentligt. 

Richard: Till att börja med tyckte jag ju att det var jobbigt. Men ändå, de 
ställde ju också de här frågorna som gav mig svar på det jag ville ha svar på. 
För när de ringer så är det ju oftast någonting som de vill berätta för att de ska 
få en kommentar.  Så man fick också reda på saker, av journalister. Sådant 
som polisen inte sa.  

Richard: Så småningom blev det ju absolut så att vi använde journalisterna 
för att få reda på saker. Var vi nyfikna på någonting eller trodde någonting, då 
kunde man ringa till en journalist och säga: Hördu, kan du kolla upp det här, 
hur är det här egentligen. […] Det var flera gånger som det var saker som vi 
antingen ville ha reda på eller som vi tyckte polisen skulle kolla upp. Ja det 
kanske de kollade ändå, men det visste ju inte vi. Så då ringde vi oftast 
journalisterna: Jamen du, det här och det här och det här, kan du kolla det. 
Och många gånger så ringde de. De fick ju en bra story av det hela. Samtidigt 
så ringde de tillbaka till oss: Nu har vi kollat upp det här, det går till så här och 
så här ligger det till. Vi använde dem medvetet. 

 

Richard ville via journalisterna bli uppdaterad om vad de fått reda på från i 

första hand polisen. Journalisterna ville ha Richards kommentarer. De 

beskrivna förhandlingarna är en ”win-win-situation”, med inslag av ömse-

sidigt utnyttjande.   

 

Om journalister uppträdde på ett sätt som Richard uppfattade som 

respektlöst eller felaktigt så vägrade han helt sonika att tala med dem. Detta 

inträffade efter att ett par tidningar, innan de anhöriga hade hunnit 

underrättas, gick ut på sin nätupplaga med nyheten att Richards barnbarn 

hade avlidit av sina skador.  
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Richard: De gjorde det innan vi visste någonting. Så när en av tidningarna 
ringde sen så ville vi inte prata med dem.  Till slut ringde deras chefredaktör 
upp och frågade vad de hade gjort. Och då talade jag om det, att de hade 
skrivit om detta utan att kolla om vi visste om det. Så han frågade hur de 
skulle göra. Då sa jag att innan vi överhuvudtaget pratar med er så ska ni 
skriva en ursäkt till oss och lägga ut den på nätet. 
F: Gjorde de det? 
Richard: Jajamensan. Båda tidningarna som skrivit gjorde det. För jag ringde 
själv upp den andra. Jag sa likadant till båda, att vi visste ingenting innan ni la 
ut det på nätet. Och då skyllde de på att det redan låg ute på nätet och att de 
hade lagt ut det strax efter.  

 

Richard undvek också att tala med en speciell journalist som han tyckte 

skrev mycket faktafel och verkade kontrollera källor dåligt. Vid ett tillfälle 

kände han att denne journalist trängde sig på i en svår situation. Då straffade 

Richard hela tidningen genom att sätta den ”i karantän”.  

Richard: Den journalisten följde efter oss och ställde frågor hela tiden. Och 
fast jag sa att jag inte ville prata så tog det inte slut förrän jag satte mig i bilen 
och stängde dörren Och sen slutade vi prata med den tidningen. 
F: Gav ni aldrig mer några intervjuer för dem? 
Richard: Jodå, det kom så småningom. Men jag tror det tog en månad, nästan 
innan vi pratade med dem ordentligt. 
F: Hur gjorde de när de skrev under den tiden då? 
Richard: Ja de skrev ju i andra hand, via andra tidningar. 

 

Flera år efteråt var en uppföljningsnyhet aktuell och Richard blev uppringd 

av journalister. Han berättade det de ville veta men förbjöd journalisterna att 

skriva innan de fått klartecken, vilket skedde flera månader senare.  

Richard: Det är som om vi fortfarande, alltså även idag tror jag att vi har den 
makten över dem. Skulle någonting hända, så tror jag inte att de skulle skriva 
om vi säger att Nej det får ni inte. 
F: Hur känns det att ha den makten? 
Richard: Jamen det känns ju bra. Det känns skönt för att det rör oss. Det är 
väldigt personligt för oss. Det är ju inte för att vi vill leka med makten på det 
sättet. Det är att det är väldigt skönt att veta att vill inte vi det här, då gör de 
det inte. 

 

Richard och Rosemarie hade mycket kontakt med en reporter som byggde 

upp en personlig relation med dem.  

Richard: Hon var ju väldigt, alltså hon är fruktansvärt bra. Vi tyckte om henne 
och vi har ju haft henne. Vi har ju liksom mer eller mindre sagt när de har 
försökt skicka andra, att nej dem pratar vi inte med. Vi ska ha henne. Så hon 
har ju också varit jätteglad. 
Rosemarie: Till och med när hon har varit ledig och haft semester och så där. 
Richard: Ja, då fick hon ringa upp. 
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Rosemarie: Då har hon varit här, och hon har ringt och hon har pratat med 
oss.  
F: Känner ni förtroende för henne? 
Richard: Ja, det gör vi. 
F: Vad är det som gör att ni känner det? 
Richard: Jamen det är ju just det att hon gjorde som vi sa. Trots att hon var 
journalist så gjorde hon som vi ville. De gjorde övertramp de också ibland. 
Men det var ju lite, som vi förstod det, att hon har ju också chefer som är på 
henne hela tiden. Och det var ju många gånger som hon fick lova att ringa upp 
trots att hon var ledig, för att cheferna ville det. För att få en kommentar. 
Rosemarie: Och då förklarade hon och sa: det var chefen som har sagt att jag 
måste ringa., jag vill inte det själv, men han säger att jag ska liksom. Hon 
nästan skämdes. 

 

Att Richard och Rosemarie fick veta saker som att journalisten offrat fritid 

och semesterdagar för att de ska få tala med just henne och slippa andra 

reportrar, gör att de kände att denna journalist inte bara hade yrkesmässiga 

intressen i dem. Hon blev deras vän och allierade, de blev hennes vapen-

dragare och månade om hennes karriär. Samtidigt framför Richard att ett 

skäl till att man hjälpte denna journalist är hon gjorde som de sade. Richards 

formulering ”trots att hon är journalist så gjorde hon som vi ville” tyder på 

att han inte förväntar sig det av journalister. Richard och Rosemarie har 

fortfarande, när informantsamtalet sker, då och då kontakt med journalisten, 

exempelvis att man gratulerar varandra via Facebook på bemärkelsedagar.  

 

Richard och Rosemarie har ambivalenta känslor kring att och hur medierna 

skriver om gärningsmannen. Själva vill de helst inte ta namnet i sin mun för 

de tycker det är lättare om vederbörande inte har något namn. Som Richard 

uttrycker det: ”Det blir inte en personifiering på samma vis”. Richard och 

Rosemarie skulle helst vilja att gärningsmannen exkluderades. Samtidigt vill 

de veta.   

Richard: Att man vet vem gärningsmannen är, och att gärningsmannen är fast. 
Det är det absolut viktigaste. 
F: Är det viktigt också hur medierna skriver om gärningsmannen? 
Richard: Ja alltså, helst vill vi att det inte ska skrivas om gärningsmannen. 
Rosemarie: Gärningsmannen ska inte finnas. 
Richard: Däremot så är man ju samtidigt så fruktansvärt nyfiken. På hur 
gärningsmannen har det, och om det händer någonting. Egentligen vill man 
inte att det ska skrivas någonting, men ändå så vill man ju veta. Och för oss att 
få reda på det så är det ju genom medierna. 
F: Det är en dubbelhet i det alltså? 
Richard: Ja, fast får man välja, så ser jag hellre att de skriver om det, så jag 
vet. Än att inte veta.  

 

Ett annat sätt att få veta, var via de sociala medierna.  

Richard: Det var ju Flashback vi läste mycket.  
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F: Hur var det då? 
Richard: Det var jobbigt. Där ville man ju egentligen inte läsa, för det var ju 
väldigt många där som tyckte att gärningsmannen var oskyldig. 
Rosemarie: Ja, gärningsmannen hade väl kompisar där, som skrev. 
F: Varför läste ni det? 
Richard: För att få reda på saker. 
F: Hur värderar ni Flashback? 
Rosemarie: Skitställe. 
Richard: Det var en granne här som berättade att det fanns. Sen sa han att läs 
det inte, för det är så mycket skitsnack där. 
F: Och då gick ni in direkt, eller? 
Richard: Yes, det är klart. 
Rosemarie: Ja, naturligtvis. 
Richard: Man visste ju att det var liksom spekulationer, som man inte kunde 
ta på allvar, utan sila verkligen. 

     

Richard och Rosemarie uppfattar att det inte bara är de själva som får reda 

på saker och ting genom sociala medier. 

Richard: Journalisterna läser ju Flashback, det har man ju kommit underfund 
med. Det finns flera journalister som är med där, för de är så snabba på 
Flashback. Det är alltid någon som bor i närheten när det händer något. 
Flashback är ju så där att vill man ha reda på någonting så går man in och 
läser, och sen måste man ju verkligen sovra. 

 

De erfarenheter och lärdomar som Richard och Rosemarie fått genom det 

som hände och den följande mediebevakningen har gjort att deras syn på 

medier och journalistik har ändrats.  

Rosemarie: Man litar inte på allting de skriver. Det kunde man göra förut. Nu 
tänker man att det där stämmer nog inte. Eller nu har de tagit i för mycket.  
Richard: Ja, man är mer kritisk. 
Rosemarie: Man tänker efter lite först innan man litar på dem. 
F: Hur tycker ni att journalister i Sverige gör sitt jobb? 
Rosemarie: Halvbra. 
Richard: De har för bråttom. Men jag tror att de, ja de måste ju vara först. 
Rosemarie: Ja, de tar inte reda på fakta innan de skriver. Jag tror inte det är 
medvetet utan de ska ut först med sin nyhet. Och då blir det lite sådär. 
Richard: De är tvungna att ha för bråttom. 
Rosemarie: Ja, de måste vara först. 
Richard: Så på det viset är det inte medvetet slarv, de bara hinner inte med. 

 

Att träda fram i offentligheten som sörjande och drabbad anhörig vid ett 

dramatiskt våldsbrott kan, i ett akut och kaotiskt inledande nyhetsskeende, 

innebära att man upplever att den egna, privata, sorgen inte riktigt får plats. 

Rosemarie kände att hon hade de tidiga morgnarna ifred. Då kunde hon gråta 

och sörja. Sedan pockade nyhetsskeendet och journalisterna på uppmärk-

samheten igen. Samtidigt kunde själva intervjusituationen underlätta i 

sorgen. 
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Richard: Vi brukar ofta säga det att journalisterna ställer de här frågorna som 
man vill att folk ska ställa, men som folk inte törs ställa. De ställer de jobbiga 
frågorna, de man vill prata om. I alla fall var det så i vårt fall. Vi vill ju prata 
om det, för som sagt det är ju ett sorgearbete det också. Men idag så gör vi det 
i familjen. Vi pratar ju om det hela tiden. 

 

En positiv effekt av publiceringen var att andra kunde våga sig fram och 

fråga hur familjen hade det.  

Richard: De tyckte det var skönt att se att vi mådde någorlunda bra, att se hur 
det var med oss, för de hade ju reda på det genom tidningarna och TV. 
Rosemarie: Det var ju inte att direkt gå och fråga oss hur vi mådde, det ville 
de inte göra. Man vet ju själv hur det är, om det har hänt någon annan. Ett 
dödsfall eller någonting. Man är ju nästan rädd för att gå fram och prata då. 
Richard: Många tyckte att det var lättare att ta kontakt på stan. Eftersom de 
visste att vi hade visat oss. 

 

Andra visade sin sympati genom att lämna blommor och tända ljus på 

mordplatsen. 

Rosemarie: Ja, varje dag. Och nallar. Jag kände att det var fint gjort av folk. 
Vi var där och tittade ibland för att se det som hade lagts dit. 
Richard: Vi var där varje dag. 
F: Hur kändes det att se det? 
Rosemarie: Jättejobbigt naturligtvis, för att det hade hänt. Men skönt att det 
var så många som brydde sig och liksom bara var där, och lade dit en blomma 
eller något. 

 

Eftersom det var ett uppmärksammat fall innefattade det som skrevs om 

sorgen också att andra än de närmast berörda medverkade och berättade om 

sina känslor. Richard och Rosemarie läste allt som skrevs.  

Rosemarie: Det var trösterikt faktiskt, jo men det var det. Man fick ett stöd, 
både av de man kände väl eller bara lite. Och även av de som man inte kände 
alls eller inte visste vilka det var överhuvudtaget. 
Richard: Det var det som var så väldigt skönt. Att man kände att man hade 
stöd. Det var ju inte bara familjen som stod bakom oss, utan hela stan. Ja 
halva Sverige. 
Rosemarie: Hela. Och det kom brev och blommor från utlandet också. Så man 
kände ju stöd överallt ifrån. 
Richard: Ja men det gjorde nog väldigt mycket för oss. Att de skrev om det 
och att vi fick det stödet. 

 

Richard har också fått några negativa reaktioner på sitt första framträdande i 

offentligheten, det första TV-inslaget. 

Richard: Jag fick SMS och lite så här. Mycket skit. 
F: Vad skrev de? 
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Richard: Ja, hur mycket pengar fick du för det här? Men man får inte betalt 
vid intervjuer. Fast det är det många som tror. Men jag har varit tydlig med att 
vi inte har tjänat en krona på det här. 

 

Efter att Richard börjat medverka mycket i medierna kunde det kännas lite 

svårare att få lov att vara privat. Särskilt i hemstaden, där Richard upplever 

att alla redan visste vem han var och att han ”på sätt och vis var en offentlig 

person redan innan”. Men när denna offentlighet på hemmaplan övergått till 

en medieoffentlighet i riksmedierna kunde det kännas jobbigt, särskilt på 

hemorten. 

Richard: Till att börja med var det jättejobbigt. Här i stan. Och än idag kan jag 
känna en obehagskänsla när jag går på stan. Däremot inte på mitt jobb, där jag 
möter många människor. Där gick det hur bra som helst att prata med folk. 
För då var det mitt jobb. Men när jag gick ut från jobbet och skulle åka hem. 
Då tyckte jag att det var jättejobbigt. Varför vet jag fortfarande inte. 
Rosemarie: Man gick ju med skygglappar. 
Richard: De människorna man träffar här, de känner man ju. Då kan man 
tycka att det är jobbigt. Men däremot, om vi var i Stockholm eller någon 
annanstans och folk kände igen en och pratade med en. Det gjorde mig 
ingenting. 

 

När Richard är på jobbet kan han inta den roll som han alltid haft där, dvs. 

yrkesrollen. När han är på annan ort kan han träda in i den roll som medie-

offentligheten tilldelat honom: den sörjande närstående. När han däremot rör 

sig utanför yrkesrollen men i hemstadens invanda miljö är det inte riktigt 

tydligt vem han förväntas vara inför dem han möter. Om han ska vara ”som 

förr” eller om han ska vara den sörjande. Obehagskänslan skulle kunna bero 

på att det kan vara svårt att känna av vilken roll som förväntas i vilken 

situation. 

 

Medan riksmedierna och särskilt den lösnummerberoende kvällspressen slog 

upp händelsen stort, låg lokaltidningen mycket lågt och skrev, som Richard 

beskriver det, ganska strikt och använde sig mest av TT-material. Han tyckte 

till sist att de var nästan alltför diskreta och hänsynsfulla. 

Richard: Det är ju våran lokala tidning. De har varit helt gudomligt bra. De 
tog inte kontakt med oss, utan vi tog kontakt med dem. Jag känner ju dem, 
och jag gick själv över och frågade om de ville göra en intervju. 
F: Varför gjorde du det? 
Richard: Då var vi ju ute i medierna. Men vi var förvånade över att inte de 
hade hört av sig. Jag pratade med dem om det några månader senare. Som jag 
förstod tyckte man att det var jättesvårt, för de ska ju leva med oss sen också. 
Så de ville inte tränga sig på.  Så det var nog det som gjorde att det inte hörde 
av sig. […] De hade ju skrivit om det, men inte ifrån vår synvinkel. Så jag 
pratade med dem och frågade hur de vill göra, och ett par dagar efteråt så 
återkom de. Och gjorde en intervju med hela familjen. 
F: Vad tyckte ni om det de hade skrivit? 
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Richard: Det tyckte vi bara var bra, fast det var inte så djupt så att säga. Men 
den var bra skriven. På det viset så märker man ju skillnad på en 
storstadstidning och en landsortstidning. 
F: Hur är skillnaden? 
Richard: Ja men den lokala tidningens texter är inte lika bra skrivna, det var 
ytligt på något vis. Det är svårt att beskriva, men de gick inte in så mycket. 
Rosemarie: Nej, de var väl rädda om oss, liksom försiktiga med allting. 
Richard: Inte så utlämnande nej. 

 

Med ”bra skrivna” förefaller Richard mena att man dramatiserat, att texterna 

berör lite mer. Ibland har han blivit lite förvånad när han läst texter. 

Richard: Ibland känns det som att är det verkligen jag som sagt det där. De är 
duktiga på att skriva, det är de. 

 

Richard uppfattar att han blivit en ganska medievan person efter allt som 

hänt. Han tycker att han lärt sig navigera i medieoffentligheten, och också att 

säga nej.  

Richard: Man måste känna efter, när man träffar dem eller pratar med dem i 
telefon. Vissa känner man inget förtroende för, jag vet inte vad det beror på. 
Rosemarie: Jo det kan jag säga. Personkemin. 
Richard: Rösten. Kemin. Många gånger är ju det bästa om man träffas vid ett 
personligt möte, för då känner man ju direkt. Den här vill jag inte, har jag 
inget förtroende för. Och då ska man inte prata med dem. 
F: Är det svårare med telefonintervjuer? 
Richard: Ja det är det. Första tiden var det ju bara telefon nästan. Och då ser 
man ju inte människan som ställer frågorna. Det blir mycket svårare. Både att 
sitta i telefon och berätta hur man känner, och så att det blir så korta 
intervjuer. Om man träffar dem personligen så hinner man tänka efter mellan 
frågorna. Och när man kommer till slutet kan man komma på att jamen det där 
glömde jag säga. Eller de kan ställa kompletterande frågor. Så det är på ett 
annat vis. Det bästa är faktiskt om man får sitta ner med dem. Och det har 
man ju upptäckt att journalisterna tycker också, de kommer ju gärna. 

 

Richard känner att han lärt sig vad journalister vill ha ut av en intervju. 

Richard: Man har genomskådat litegrann hur de frågar. Så att de som vi är 
vana vid att prata med, de behöver inte ens göra det. Just det här att första 
frågan är, hur känns det? Och sen så kommer det ju lite ledande frågor. Så det 
där har man ju lärt sig. […] Man hör ju på frågorna vilken vinkling de vill ha 
på det. Men oftast, i alla fall nu på slutet, så är det till vår fördel. Det är ju inte 
det att de vill hänga ut oss på något vis. 

 

Det har hänt att Richard hållit journalister lite på halster bara för att han är i 

den positionen att han kan det.  

Richard: Det är ju just det här med att man vet vad man kan kräva av dem. Att 
även om de ringer och vi ska göra en intervju, så kan jag säga att: vänta en 
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halvtimme så får jag fundera på det så kan du ringa upp mig igen. Kan de inte 
göra det, jamen då är det inte värt det. 
 

Samtidigt som Richard och Rosemarie inte till något pris skulle vilja uppleva 

något liknande igen, så fanns det också något lite spännande över mötena 

med journalister och i att få en inblick i hur detta med journalistik går till.  

F: Saknar ni det? 
Richard: Ja ibland kan vi faktiskt göra det. Samtidigt som jag tyckte det var 
väldigt skönt när det tog slut. 
Rosemarie: Men sen har de ju blivit våra kompisar kan man säga. Journalister 
och poliser och advokater och allting. Det här som snurrade runt oss. De har 
varit härhemma. De har flyttat möbler för att få bra bilder. Vi har pratat, vi har 
bjudit på mat och fika och så här. Och sen försvinner de bara. De är borta. 
Hallå, vart tog ni vägen? 

 

Bland alla ambivalenta känslor kring medverkan finns också den av att man 

på något sätt blivit sviken/övergiven av människor som man släppte väldigt 

nära inpå sig och som man kände att man dels hade på sin sida, dels själv var 

tillmötesgående emot. Då kan det kännas tomt när det hela är över. 

 

Sammanfattande analys 

Richard tog på sig att hantera medierna och ställa upp på intervjuer. På så vis 

kunde han försöka få kontroll över den mediebevakning som initialt 

handlade om händelsestyrda nyheter med fokus på det polisiära arbetet. Som 

Richard upplevde det hade journalisterna bråttom, ibland alltför bråttom, 

med att få fram uppgifter, skriva sina texter och få ut sina nyheter. Å andra 

sidan kontaktade han själv lokaltidningen vilken i Richards ögon höll en 

förvånande låg profil. Enligt Hadenius et al. (1996, s 206) samt Kay et al. 

(2010, s. 432) kan lokalpressen välja sådana förhållningssätt av hänsyn till 

de sörjande eller för att man identifierar sig med hela orten som drabbad. 

 

Richard agerade aktivt i förhandlingar med journalister och utvecklade 

strategier för hur utbyten kunde göras på det sätt som gynnade honom mest. 

Han skaffade sig information från journalister i utbyte mot kommentarer och 

han kunde agera för att få medierna att skriva ur en viss aspekt. Han hade ett 

övertag, eftersom journalisterna behövde honom mer än han behövde dem.  

Utan journalisterna blev han visserligen sämre, eller i varje fall senare, 

informerad om saker och ting.  Utan Richard var journalisterna tvungna att 

skriva sina texter om ett mycket uppmärksammat mordfall utan pratminus av 

den person som i sin egenskap av anhörig symboliserar offret, väcker läse-

kretsens sympatier och är någon man kan identifiera sig med. Richards höga 

nyhetsvärde kan kopplas till att händelsen var ovanlig, hade negativa och 

dramatiska inslag och en oviss utgång samt handlade om något som publiken 

berörs av. Detta i enlighet med de kriterier som tas upp av Ghersetti (2012, s. 
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212 ff.), vilka innebär att det handlar om en nyhet som ”säljer” även kom-

mersiellt. Richard är därmed en källa som journalister inte vill stöta sig med, 

och när så behövdes använde han sig av detta, exempelvis när han tvingade 

en redaktion att be om ursäkt på nyhetsplats för att de gjort ett etiskt 

övertramp och sårat Richard och den övriga familjen. Även i Greens och 

Sykes (2003, s. 7) studie framkommer att anhöriga upprörs av att uppgifter 

om att brottsoffer avlidit publiceras innan de anhöriga blivit underrättade.  

 

Wigorts Yngvessons (2006, s. 107) fann i sin studie att journalister kan 

använda sympati för att etablera ett förtroende och på så sätt få ut mer av 

dem som intervjuas.  Richard och Rosemarie uppfattade inte att det fanns 

sådana baktankar hos den journalist de kände blev deras personliga vän, 

även om relationen delvis verkar ha handlat om deras omsorg om hennes 

karriär. Att källor kan känna att själva kontakten/vänskapen med journalisten 

är viktigare än informationen man lämnar ut, beskrivs av Halse (1975, s. 85).  

 

Richards position som källa gav honom möjlighet att utöva kontroll över och 

ibland pressa journalister och även skaffa sig information. Richard vet sitt 

värde som källa. Han kan inte negligeras i kraft av det höga nyhetsvärde och 

den plats i medieoffentligheten som journalistiken själv tilldelade honom. 

Han använde detta på det sätt som bäst gynnade hans egna syften, oavsett 

om det gällde att ”plantera” information hos journalister, att vägra uttala sig 

eller att ”beställa” den journalist som han föredrog. Ibland skedde detta i 

aktiv konflikt med journalister, ibland var han och journalisterna överens. 

Richard kunde också ”krångla” lite utan att låta journalister få veta det, 

genom att exempelvis suga lite på karamellen och låta journalister vänta 

innan han ringde tillbaka.  

 

Rosemaries position som källa möjliggjorde att hon på ett mer personligt 

plan kunde knyta an till de journalister hon träffade och som ville ha material 

till nyhetstexter om den tragedi som drabbat henne och övriga familjen. För 

henne blev de vänner som hon försökte ordna det praktiskt och trevligt för, 

bland annat genom att laga mat och koka kaffe åt dem. Handfasta 

sysselsättningar i den snurrande och lite spännande mediekarusellen, vilken 

så länge den varade i viss mån avledde tankarna på sorgen och det svåra. När 

det gäller att uttala sig som nyhetskälla höll hon sig mer i bakgrunden och 

backade upp Richard som skötte presskontakterna på det strategiska och 

verbala planet.  

 

Richard kunde tycka att det ibland kändes skönt att få ”prata av sig” med 

journalister om sorgen, och både Richard och Rosemarie upplevde det som 

tröstande att så många visade sympati och delade sorgen. Något som kan ses 

som en följd av att den myckna publiciteten legitimerade sorgen som även 

en kollektiv process och bjöd in andra att på olika sätt närma sig de anhöriga.  
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7 Vänner och obekanta berättar 

De informanter som i detta kapitel berättar om sina erfarenheter av 

medverkan i nyhetsjournalistik om sorg är inte anhöriga till offren, utan det 

är fråga om relationer som baseras på vänskap. Jag har valt att ordna 

berättelserna så att informanter med närmare vänskapsrelationer inleder 

kapitlet. En flickvän, klasskamrater, skolkamrater, tidigare kamrater etc. Sist 

i kapitlet finns informanter som medverkade som sörjande vid nyhets-

händelser där de inte kände offren personligen.  

Jenny 

Jenny och hennes pojkvän hade tillbringat kvällen på stan tillsammans med 

några vänner och på hemvägen hamnade gruppen i ett bråk som slutade med 

att Jennys pojkvän, som gick emellan, stacks ner med kniv och dog inför 

Jennys ögon. Händelsen uppmärksammades i medier på både riks- och 

lokalnivå. Jenny medverkade i en nyhetstext om knivdådet samt en 

sorgeartikel i samband med en minnesceremoni. 

Jenny: Det tog till nästa dag bara, sen började de ringa, men jag valde att prata 
med en av kvällstidningarna. 
F: Varför valde du den? 
Jenny: Hon som ringde till mig, hon var väldigt bra, hon var inte så där jobbig 
och påträngande, utan hon visade mig respekt. Och allting var liksom på mina 
villkor. Jag bestämde helt vad som skulle stå och var någonting fel så rättades 
det till. 
F: Så du kände förtroende för henne, är det så jag ska tolka dig? 
Jenny: Ja hon visade respekt i och med att hon aldrig blev aggressiv, som 
många journalister kan vara. 
F: Var det någon som var aggressiv av de andra, eller? 
Jenny: Jag tycker så här: när det händer en sådan här händelse, så hellre då att 
man kollar upp vad som har hänt, än att man går ut i TV, eller skriver i 
tidningar om ett rykte som har skapats på något Internetforum eller genom 
människor. Ett TV-team exempelvis, de skickade ett mejl till mig på Face-
book, två timmar innan de skulle komma hit till stan. Och de hade haft ett TV-
inslag där de sa att allting hade börjat med ett bråk om en cigarett eller en 
tändare, och detta var alltså något som de hade fått ifrån Flashback. Det 
forumet. Så jag skickade ett väldigt argt mejl tillbaka till dem. 
F: Ställde du upp på intervju för dem? 
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Jenny: Nej, de skickade det mejlet två timmar innan och frågade om jag ville 
vara med i TV. Och det var ju bara några dagar efter. Så jag sa att nej, jag 
ville inte vara med. Men att de gärna kunde ringt och frågat innan istället för 
att gå ut i TV och säga någonting som är helt fel. 
F: Det här med att de skrev till dig över Facebook, hur kändes det? 
Jenny: Ja alltså jag kan ju tycka att det är lite märkligt. Om det handlar om 
några timmar innan de vill träffa en människa eller så. Visst, det är kanske 
många människor som sitter vid Facebook väldigt ofta och hela tiden. Men är 
du mitt uppe i ett sorgearbete så sitter du inte vid Facebook. 

 

Jenny träffade kvällstidningsjournalisten ett par gånger, och inför det andra 

tillfället var hon tydlig med vilka villkor som gällde.  

Jenny: Jag gick ju på väldigt starka mediciner då, så riktigt koll på läget hade 
jag inte. Men vi hade en minnesstund här i stan, på kyrkogården. Och då tillät 
jag att hon fick komma efteråt, när det var färdigt. Då fick hon ta kort och så 
sa jag några meningar, och så var det bra med det. 
F: Var det din eller hennes idé att hon skulle skriva om minnesstunden? 
Jenny: Hon frågade om hon fick vara med, och då sa jag att hon gärna fick 
komma dit efteråt, men att jag skulle sova på saken, om jag orkade det. 
F: Varför tror du hon kontaktade dig? 
Jenny: Det är väl självklart att de vill ha sina nyheter. Att de vill vara först 
med allt och så där. Men samtidigt, även om folk kan vara väldigt hårda och 
vill ha sina nyheter: jag var inte så gammal och jag hade varit med om detta, 
hade förlorat min pojkvän. Det är inte vardag. Så även fast de bara vill ha sina 
nyheter så visade hon väldigt mycket ömhet och respekt i alla fall. 

 

I efterhand uppfattar hon att hon befann sig i chock.  

Jenny: Hela dagarna var det ju jobbigt konstant, och hela nätterna. Varje dag 
var det samma sak. Så om jag blev intervjuad eller inte gjorde inte så mycket 
för hur jag mådde. För jag mådde ändå så pass dåligt. […] Och det skedde ju 
så himla tätt efter händelsen, och jag var inte början till människa igen förrän 
många månader efteråt. Så jag tror inte det gjorde någon skillnad för mig. 

 

Jenny fick läsa texten om minnesstunden före publiceringen.  

Jenny: Visst, det blev några småfel. Men det var inte några fel som jag tyckte 
var väldigt betydelsefulla, utan jag tyckte ändå att som helhet så fick hon med 
det såsom det var.  
F: Var det viktigt? 
Jenny: Ja, det var jätteviktigt för mig i början, att alla skulle veta. Jag ställde 
hellre upp och berättade vad som hänt, än att folk skulle tro på vad andra sa, 
eller att de skulle skaffa sig en egen uppfattning om vad som hade hänt.  

 

I texten återgavs också Jennys uttalanden om pojkvännen, där hon fick 

berätta varifrån han kom, hans ålder och att han var en snäll person som ville 

alla väl. Jenny tycker det är bra att detta med hur hon beskrev pojkvännens 



 

 155 

karaktär togs med i texten, liksom att hon fick berätta hur hon såg på det som 

hänt. 

Jenny: Det var så mycket innan. Att han skulle ha startat bråket, men han var 
ju inte ens inblandad, utan han försökte bryta ett annat. Ja, jag tyckte att det 
var viktigt. […] Stan är liten och det går alltid rykten. Alltså han förtjänar inte 
att det ska gå rykten om att han skulle ha varit påverkad, eller att han hade 
startat detta. Liksom att det skulle vara hans fel. Han var helt oskyldig. 
Herregud det kunde lika gärna varit jag, för jag var tjugo centimeter från 
kniven. Så för hans rättvisa så ville jag att alla skulle veta, istället för att gå 
runt och prata. 
 

Artikeln kom i tryck och kändes välbekant. Inte bara för att den handlade om 

Jenny själv. 

Jenny: Alltså jag tycker väl egentligen att det de har skrivit om mig är ganska 
typiskt för vad de brukar skriva när något tragiskt inträffar. Alltså att man 
målar upp vad som har hänt, och att de pratar med anhöriga. Allt det där, det 
är liksom samma. 

 

Jenny uppfattar att journalister är bra på att skriva så att folk vill läsa, men i 

samband publiceringen var hon var lite orolig för vad andra skulle tycka om 

att hon varit med i tidningen.   

Jenny: Det är väl klart att det är jobbigt att prata med en tidning när en sådan 
sak har hänt. Det kan ju tyckas att jamen nu ska hon ställa sig här och få 
uppmärksamhet. Men jag ville ändå att folk skulle få veta.  För hans skull. Att 
de skulle veta vad som egentligen hade hänt. […] Herregud, jag brydde mig 
inte om ifall jag syntes i tidningen eller inte. Vad de skrev om mig eller om de 
ens hade någonting att skriva om mig. Det enda jag ville var att han skulle få 
respekt. 

 

Jennys medverkan ledde till reaktioner från andra. Dessa framfördes främst i 

sociala medier.  

Jenny: På Facebook fick jag ju väldigt mycket. 
F: Vad var det för reaktioner? 
Jenny: Att jag är stark. Och att det inte är normalt att vara med om det jag 
varit med om. Att jag ska försöka kämpa. Alla sådana saker. 
F: Vilka var det som skrev, dina kompisar? 
Jenny: Ja, fast det var också hur mycket som helst även från människor som 
jag inte hade en aning om vilka det var. 
F: Hur kändes det att få det? 
Jenny: Det kändes konstigt att helt plötsligt så skriver en massa människor 
som jag inte känner att jag är stark eller jag ska kämpa på. Men samtidigt 
kändes det bra att människor ser vad som händer och att de faktiskt bryr sig. 
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Jenny har också själv använt framför allt Facebook och även enstaka 

blogginlägg för att skriva om sina känslor och också för att på så vis 

informera sina vänner om hur hon mådde, särskilt under perioden när hon 

inte orkade ta kontakt på annat sätt. Kommentarerna om att hon skulle 

kämpa på kändes som ett stöd och en tröst. 

 

Jenny säger att hon har ganska bra förtroende för journalister i allmänhet.  

Jenny: Fast alltså lite har det väl ändrats, det har det gjort. Jag är ju sån att jag 
alltid säger ifrån när jag tycker att någonting är fel, precis vad jag tycker. Så 
jag hade väl ändå inte tagit åt mig av att det där TV-teamet, exempelvis, 
betedde sig illa. Utan jag gav dem en utskällning och så är det bra sen. Och så 
tänker jag att kanske de har lärt sig någonting till nästa gång. 

 

Trots detta TV-team tycker Jenny i efterhand att hennes medverkan och 

publiceringen som helhet ledde till någonting bra och hon ångrar inte att hon 

ställde upp för intervju och var med i tidningsartikeln.  

 

Sammanfattande analys 

Jenny uppger att hon efter att hon bevittnat dråpet på pojkvännen var så 

chockad att hon inte brydde sig om ifall hon blev intervjuad eller inte. 

Samtidigt var hon upprörd över de rykten som cirkulerade om att 

pojkvännen själv delvis bar skuld till dråpet. Hon hade läst nyhetsartiklar om 

sorg vid dramatiska dödsfall tidigare så hon blev inte förvånad när 

journalisterna hörde av sig, dagen efter dråpet. Hon förstod att hon hade ett 

nyhetsvärde. En tidningsreporter verkade sympatisk och visade medkänsla, 

därför valde Jenny att ställa upp för henne. Inte minst för att hon fick ha ett 

ord med i laget om formerna för intervjun samt blev lovad att få läsa texten 

före publicering. Däremot sade hon ifrån på skarpen till de TV-journalister 

hon tyckte betedde sig klumpigt och okänsligt som kontaktat henne via 

Facebook. De drabbades också ”by proxy” av Jennys ilska över att TV-

kanalen de representerade gått ut med obekräftade uppgifter om att 

pojkvännen själv bidragit till bråket som föregick dråpet. Förtroendet var 

förbrukat och detta förstärkte, eller utlöste, Jennys reaktion på journa-

listernas tillvägagångssätt.  

 

Som källa intog Jenny en förhandlande position. I grunden är hon skeptisk 

till journalister och när hon ansåg att så behövdes tvekade hon inte att tala 

om vad hon tyckte och hur hon ville ha det. Texten blev som Jenny förväntat 

sig, och att hon fick framhålla pojkvännens goda egenskaper ligger i linje 

med hur journalistiken enligt Lindgren och Lundström (2010, s. 47 ff.), 

strävar efter att framställa offer som goda och oskyldiga. Jenny kände att hon 

visserligen utsatte sig för en viss risk för att andra skulle tycka att hon gjorde 
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sig märkvärdig som var med i tidningen. Men det uppvägdes av att hon fick 

möjlighet att ge sin version och rentvå pojkvännen.  

Terese 

Vid minnesstunden för en förolyckad flicka sökte ett tidningsteam upp 

Terese som lämnat ett brev på olycksplatsen om hur det kändes att mista sin 

bästa vän. Terese blev intervjuad och tidningen publicerade en sorgeartikel 

från minnesstunden i vilken man återgav uttalanden från Terese samt 

berättade om brevet. 

 

Det var när Terese anlände till kyrkan som tidningsteamet sökte upp henne. 

Terese: De kom fram och frågade om jag var Terese. De hade sett att jag 
skrivit ett brev som jag lade på olycksplatsen, samma dag som det hände. Så 
de hade sett mitt namn och sökt upp mig på något sätt. Och så började de 
ställa frågor om henne och om hur hon var. Och tog en massa kort. Det var 
jättekonstigt, för jag var ju bara på väg in i kyrkan, och skulle gå på hennes 
minnesstund. Då ryckte de tag i mig och ställde en massa frågor. 
F: Du var inte beredd på det? 
Terese: Men jag hade ingen aning om det. Det är väldigt konstigt när man ska 
gå liksom på en minnesstund. Man tänker inte på något annat, man tänker inte 
att en tidning ska vara där och intervjua en om vad som hänt ens bästa 
kompis. Och så dyker de på en, det är väldigt konstigt. 

 

I efterhand är Terese ändå inte helt förvånad över journalisternas intresse.  

F: Förklarade de varför de ville prata med just dig? 
Terese: Nej det tror jag inte att de gjorde. Jag antar ju att det var för jag 
lämnat det där brevet, och att jag var hennes närmaste kompis.  

 

Intervjun genomfördes precis innan minnesstunden skulle börja. 

Terese: Jag svarade så gott jag kunde. Jag tror inte att jag pratade jättemycket. 
Mer bara att hon var en glad tjej. Och så frågade de vad hon gillade att göra. 
Det var liksom inte konstigare frågor än så. Så jag svarade på det, men inte 
jättemycket. 
F: Hur var journalisterna, tyckte du? 
Terese: Ja de var helt normala, trevliga. Jag tyckte att de betedde sig väldigt 
bra, de som intervjuade mig. 

 

Terese uppfattar att det var journalisten som styrde samtalet. 

Terese: Jag bara svarade på frågorna de hade. Eftersom det inte var några 
svåra frågor, mer än att jag tyckte det var jättesvårt att förklara hur hon var. 
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För det är svårt att i ord beskriva hur någon är, mer än att personen är glad och 
så där. 
F: Varför tror du att folk säger ja, när journalister frågar om de får intervjua? 
Terese: Jag tror att jag gjorde det för jag får ändå säga det jag känner. Alltså 
eftersom jag kände henne så får jag säga mitt, istället för att medierna skriver 
något annat. Jag får liksom berätta, från mig. 
 

Efteråt läste Terese det som stod i tidningen.   

Terese: Att många, alltså hela Sverige, kan läsa om det, om mitt, min kompis 
och det som har hänt runt oss. Det kändes ganska konstigt. 
F: Hur var det konstigt? 
Terese: Alltså jag känner ju inte att det var dåligt eller så. Utan det var nog 
mer bra ändå, att de skrev om det. Och de gjorde det inte på ett dåligt sätt.  
F: Hur skrev de om din kompis? 
Terese: Som vi sa, att hon var en glad tjej. 
F: Och hur kände du att de skrev om dig? 
Terese: Jag minns knappast vad de skrev om mig. 
F: Hur tyckte du att de skrev om sorgen? 
Terese: Jamen det tycker jag de skrev jättebra faktiskt. De skrev ju ändå lite 
om att det var folk där, och vilken musik de skulle ha, för det var något minne 
med det. Nämen jag tycker att det ändå var bra. 

 

Själva minnesstunden och hur det skrevs om den var det viktigaste för 

Terese, liksom att många deltog och delade sorgen. 

Terese: Det kändes jättebra att det var mycket folk där, som visade att de bryr 
sig. Även många som inte var så nära henne, men som har gått på samma 
skola och så. Det var väldigt många i vår ålder som kom dit och visade att de 
brydde sig, så det var jättebra tycker jag. 
[…] 
F: Får jag fråga, varför lämnade du brevet? 
Terese: För att jag kände att, ja alltså när sådant här händer så känns det ju bra 
att skriva, för man får liksom ut det. Och det kändes verkligen som att skriva 
till henne. […] Alltså man har ju sett i tidningen. Folk går till minnesplatser 
och lägger blommor och så. 

 

Terese ville göra det som hon uppfattade som rätt och riktigt. Att då och då 

gå in på Facebook, och läsa eller skriva ett inlägg på minnessidan för 

väninnan är ett sätt för Terese att fortsätta vara med i sorgens gemenskap, 

även om det blir alltmer sällan numera. När hon skriver på sidan handlar det 

om gemensamma minnen och om att hon saknar sin bästa vän. 

 

Sammanfattande analys 

Terese hade inte väntat sig att bli kontaktad av journalister när hon gick till 

kyrkan för att delta i minneshögtiden. Hon tyckte det kändes konstigt, men 

befann sig på en plats och i en situation där man inte gärna börjar 

argumentera. Terese accepterade ändå att bli intervjuad och svarade så gott 
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hon kunde på frågorna, vilket man förväntas göra eftersom intervjun, vilket 

Ekström (2006b, s. 28) beskriver, är en social interaktion vilken inbegriper 

olika normer och roller där man svarar om man får en fråga. Ur perspektivet 

intervjun som en asymmetrisk maktrelation så är den unga och icke 

medievana Terese i underläge jämfört med tidningsteamet. De var inte på 

plats för att de sörjde någon, och de hade inte heller några bekanta eller 

vänner på plats. För dem var det ett arbetsrelaterat kyrkobesök, med syftet 

att intervjua sörjande med så nära koppling till den avlidne som möjligt. På 

så vis fick de underlag för att kunna konstruera det Duncan (2012, s. 594) 

beskriver som den hyllningstext som publiceras ett par dagar efter dödsfallet 

och som berättar om den avlidnes goda karaktär och den förlamande 

förlusten. Terese blir intressant som intervjuperson för att hon lämnade ett 

brev till sin förolyckade bästa kompis på platsen för dödsfallet. Följdriktigt 

använde sig reportern i texten av Tereses bidrag till det spontana monument 

som fanns på olycksplatsen. Att lämna brev och andra föremål är, enligt Ehn 

(2007, s. 348), ett sätt för sörjande att dela sina känslor med andra och skapa 

länkar till den döde. 

 

För Terese har i efterhand varken intervjun eller den publicerade artikeln 

särskilt stor betydelse, men hennes position som källa innebar att hon kunde 

bidra till att såväl hennes egen sorg som det som skedde på minnesstunden 

kunde uppmärksammas av fler än de som kände hennes väninna och de som 

närvarade i kyrkan. 

Beata, Britta och Charlie 

När en klasskamrat till Charlie, Beata och Britta omkommit i en olycka tog 

Charlie kontakt med lokaltidningen och berättade att det skulle bli en 

minnesstund på skolan för kamraten. Det ledde till en sorgeartikel där både 

Charlie, Beata och Britta medverkade. 

 

Charlie läste notisen om dödsolyckan i lokaltidningens nätupplaga. Han blev 

besviken och beslutade sig för att ta saken i egna händer. 

Charlie: Jag tror jag ringde på morgonen redan, eller så ringde jag på natten.  
F: Varför gjorde du det? 
Charlie: För jag ville att det skulle publiceras. Det är det som är normalt när 
det är en sådan här grej. På Internet stod det att en person eller ung kille hade 
dött den kvällen. Inget namn, inte vem det var, inget sådant.  Det var det enda 
som stod, och då tyckte jag att har de skrivit så, då kan de få skriva mer. Och 
liksom berätta. För det här var ändå en så viktig grej eller just en viktig person 
för vår klass. Jag blev lite småsur över att de inte hade någon mer fakta om 
det. Det var bara tid, och att någon hade dött. 
F: Vad sa du när du ringde, och vad sa de? 
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Charlie: Ja jag sa ju att vi har en minnesstund på skolan, på måndag morgon. 
Och att det skulle vara kul om ni kom dit och gjorde en liten artikel om det, 
och ta reda på liksom vad som har hänt, för att jag tycker inte om att ni bara 
har skrivit så där och så där. För det här var en viktig person för oss. Då sa de 
att jamen vi kommer två stycken då, en fotograf och en som pratar. 

 

Skoldagen började med minnesstunden där alla som ville fick vara med och 

dela sorgen genom att tända ett ljus. Beata och Britta blev lite förvånade 

över att så många skolkamrater ville vara med, även de som inte kände den 

omkomne visade hur ledsna de var. 

Britta: Jag tror att när det är någon så ung, och det är en liten skola.  
Beata: Alla blir ju så tajta. En klass blir ju som en familj, och skolan det blir 
som en släkt, typ. 

 

När teamet från tidningen dök upp var det Charlie som tog emot och 

förklarade vilka i klassen som var den omkomnes allra närmaste vänner, hur 

reportern skulle hitta skolans rektor och hur man kom i kontakt med den 

omkomnes föräldrar. Charlie gjorde också upp med tidningsteamet om att 

man skulle träffas vid olycksplatsen senare på eftermiddagen. 

Charlie: Vi snackade med tidningen och sa att det står en massa ljus och brev 
och blommor nere vid platsen, om ni ska ha bild på det till tidningen och så. 

 

Charlie förklarar att det var hans ”magkänsla” som låg bakom initiativet att 

kontakta tidningen och få till en tidningsartikel om de sörjande vännerna.  

Charlie: Det var för att förklara för folk att det här är inte bara någon som har 
dött. Det är en ängel i klassen liksom. Som fortfarande lever kvar, hans 
personlighet och allting. 

 

Britta och Beata tycker också att det var bra att tidningen skrev om den 

omkomne kamraten.  

Beata: Det är en stor grej för oss. Vi ville liksom lysa upp honom. 
Britta: Han var ju viktig för oss, han var en klasskamrat.  

 

När Charlie, Beata och Britta tillsammans med andra kamrater träffade 

tidningsteamet på olycksplatsen var det återigen Charlie som hjälpte reporter 

och fotograf med information om vilka som var nära vänner till klass-

kamraten som omkommit. De tre informanterna blev intervjuade, liksom den 

klasskamrat som de alla tre anser var den omkomnes allra närmaste vän. 

F: Hur kändes det att de kom, då? 
Britta: Först konstigt. 
Beata: Ja, det kändes lite konstigt, en så här underlig, obehaglig känsla. 
F: Varför det? 
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Beata: Men man var ju inte beredd på det, och sen att de skulle prata med oss. 
F: Hur var de då? 
Britta: De var jättetrevliga. 
 […] 
F: Vad var det de ville skriva, vad var det de ville göra, kände ni? 
Britta: De ville ju veta hur olyckan gått till. Men det är ju inte så lätt för oss 
att veta. 
Beata: Och så ville de ju veta vad vi kände. 
Britta: Ja, och hur vi kände honom. 
Beata: Och hur vi hade liksom tagit allting. 
Britta: Ja precis. Hur vi skulle gå vidare. 

 

Men när de läste den publicerade texten blev Beata och Britta besvikna. 

Britta: Jag var missnöjd. 
Beata: Det var jag med. Alltså tidningen, de tog helt fel. 
Britta: De missförstod det mesta. Det står att jag och hans allra närmaste 
kompis har sagt att vi har känt, att vi varit kompisar hela livet, typ. Det står 
det i artikeln. Och jag sa att jag har vetat vem han är, bara. För att vi har växt 
upp på samma ställe. Så det var jag missnöjd med, för det stämmer inte. Jag 
har liksom inte varit nära kompis med honom alls. 
F: Varför blev det så tror du? 
Britta: Jag vet inte, de måste ha missat det, och förstått det som att vi har varit 
bra kompisar. Men vi har liksom aldrig umgåtts.  
F: Vad var du missnöjd med då Beata? 
Beata: Jag vart så förbannad därför att de skrev fel, för det med Britta. 

 

Britta blev orolig för vad andra skulle tycka.  

Britta: Jag gillar inte att folk, liksom andra som läser det, de kanske tycker att 
oj vad hon ljuger, de var ju inte alls bra kompisar. 

 

Medan Beata och Britta tror att journalisten varit ouppmärksam eller fattat 

fel har Charlie en annan förklaring.  

Charlie: De skrev något konstigt i texten om Britta.  Hon var ju inte så nära 
vän, men de skrev att hon var jättenära vän till honom. 
F: Varför tror du att de skrev det? 
Charlie: Det var nog för att de fick en bild, den bilden när hon snackade med 
Beata. Jag tror det är därför.  

 

Charlie tycker annars att tidningsartikeln om hur klasskamraterna sörjer sin 

omkomne kamrat blev som han hade tänkt sig.  

Charlie: Jag tycker det var ett bra utförande. Att de förklarade lite vem han 
var i klassen. Jag är rätt så nöjd med artikeln. Det var lite det jag ville få ut. 
Man får reda vem han var liksom.  
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Charlie lade märke till hur journalisterna gjorde, och hur de bemötte 

ungdomarna.  

Charlie: De tog det jättebra, och de pratade bra och ställde bra frågor. Inget 
sårande, det var bara stöttande.  De stod och pratade just för att få fram 
minnen och sådant. Så det var jättebra bemötande tycker jag.  

 

Beata och Britta tycker ändå att det var lite spännande med journalisternas 

besök och den publicering som följde. 

Britta: Man syns ju och namnet står med. Jag kommer ihåg att det var gamla 
kompisar till mig som jag inte träffat på flera år, de skrev på Facebook: såg 
dig i tidningen, det var ju jättehäftigt att du var med i tidningen men sorglig 
artikel liksom.  
Beata: De tyckte det var fränt att jag hade varit med i tidningen men att själva 
grejen var sorglig.  

 

Beata och Britta uppfattar att det ”hör till” att man visar att man är delaktig i 

sorgen. 

Britta: Samma dag som jag fick reda på det så åkte jag bussen hem, förbi 
platsen där han omkom. Då såg jag ljus och grejer, och då kom jag på att dit 
måste jag också gå. Jag har sett sådant förut på TV, när det har hänt 
någonting. Man gör så. Jag tycker man ska göra det. 
Beata: Är det en olycka eller alltså en sådan grej så tycker jag att man ska 
göra det. 

 

Även sociala medier erbjöd möjligheter att dela sorgen. Britta gick in och 

läste på den omkomne klasskamratens Facebooksida så fort hon fått höra om 

dödsfallet. Beata har också skrivit själv på sidan. 

Britta: Det stod en massa kommentarer, så här Rest in Peace och Saknar dig. 
Och Varför.  
Beata: Jag har skrivit Saknar dig och Du kommer alltid att finnas i mina 
tankar, typ.  

 

Charlie är den av de tre som varit mest aktiv på sociala medier, bland annat i 

den Facebookgrupp med cirka hundra medlemmar vilken startades efter 

olyckan. Där håller Charlie kontakt med övriga i offrets krets, och han 

beskriver gruppen närmast som en umgängesklubb.  

Charlie: Jag tar reda på lite vad andra skriver, vad som händer liksom. Det 
blir som en liten nyhetssajt, just personlig nyhetssajt då. Och man får 
inbjudningar till evenemang som händer. Kanske någon bilträff, eller en fråga 
om man ska med på nostalgiträff. Eller någon ska med och fika, eller någon 
skriver och ska ut på promenad. Det är en jättesocial sida. 
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Charlie håller också kontakt med kamratens föräldrar via Facebook.  

Charlie: Jag pratar med dem ibland, via Facebook. Hans mamma har 
Facebook. Jag brukar skriva liksom hälsningar, att vi sörjer honom och att vi 
alltid tänker på honom, och att vi gör saker som påminner om honom. Vi 
behåller minnena. 

 

På Facebook har han också skrivit hälsningar till den döde skolkamraten.  

Charlie: Det blir mer som att man kan ju prata med honom, man får känslan 
av att han hör eller lyssnar. 
 

Såväl Charlie som Beata och Britta uppfattar en skillnad mellan sociala 

medier och journalistik, på så vis att på Facebook skriver man till den döde. 

Journalistiken skriver om honom.  Beata tycker att Facebook som företeelse 

inte har någon trovärdighet att tala om, jämfört med journalistiken. 

Beata: Den är äkta. Facebook, det är ju bara en massa skitsnack, helt ärligt.  
Britta: Man vet aldrig med ett Facebookinlägg. Det kan vara så himla falskt. 
 

För Beata och Britta är det en fråga om vem som skriver och vem som läser. 

Det var trots allt en professionell skribent som gjorde nyhetstexten om de 

sörjande kamraterna, även om det nu blev lite fel med vem som var väldigt 

nära kompis och inte.  

Britta: De vet ju ändå vad de ska göra. 
Beata: På Facebook, då är det bara hans vänner som får se. I tidningen är det 
många andra som får se att han var en bra vän, att han betydde väldigt mycket 
för oss och att vi vill höja upp honom för just det.  

 

Charlie tycker att sorgen bör förmedlas genom journalistiken när det gäller 

vissa dödsfall. Så att vi förstår vad vi bör göra för att visa att vi är med och 

delar sorgen. I detta kan ingå att man, som han själv gjorde, ser till att 

medierna berättar om det. Han uppfattar, som han uttrycker det, att 

tidningarna är vänliga och om man förser dem med rätt fakta berättar 

journalister det man vill att de ska berätta. 
 

Sammanfattande analys 

Hela publiceringen i fallet med den omkomne klasskamraten bottnar i att 

Charlie hade en idé om, en strategi för, vad han ville och vad hans kontakt 

med journalisterna kunde och borde leda till. Inga förhandlingar behövdes 

eftersom Charlies förslag och agerande låg i linje med journalistikens 

koncept för hur man genomför ett bevakningsjobb om ungdomar som sörjer 

en omkommen kamrat. Det var också den typiska sorgeberättelsen man var 

ute efter. Frågorna till Britta handlade om vad som hänt, vem kamraten varit, 

sorgen och hur hon som sörjande nu skulle gå vidare. Tack vare att Charlie, 
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likt en förutseende pressansvarig, hjälpte dem blev det möjligt för 

journalisterna att också ta en bild på de sörjande kamraterna som samlats vid 

ljusen och blommorna på platsen för dödsfallet. Sådana bilder används med 

förkärlek när sorgeartiklar redigeras in på tidningssidor, eftersom de 

uttrycker de ceremoniella sinnesstämningar som enligt Hansson et al. (2006, 

s. 134) kännetecknar lyrisk iscensättning av ett nyhetsmaterial.  

 

Bildvalet från olycksplatsen ledde till att Britta i texten beskrevs som en nära 

vän till den omkomne, trots att hon inte var det. Sådana mediebästisar tar 

journalistiken, enligt Forsberg (2012, s. 48 f.), ibland till för att kunna 

konstruera sörjande som står så nära offret som möjligt. Detta eftersom 

sörjande med legitimitet att verkligen vara sörjande behövs i texten och 

motiverar att nyhetstexten publiceras. Ibland sker sådan medverkan på 

initiativ från journalister, vilket gäller för Beata och Britta. I Charlies fall 

sker det på eget initiativ. Ekström (1998, s. 16) beskriver hur privatpersoner 

som vill synas i medierna kan få tillträde genom att de kan berätta om att de 

drabbats av något tragiskt.  

 

Charlies position som aktiv och initiativrik källa gav honom möjlighet att 

göra det han tyckte var rätt och passande. Tack vare honom gick 

klasskamratens död inte obemärkt förbi, utan minnesstunden på skolan och 

elevernas sorg fick den medieuppmärksamhet de förtjänade. På köpet fick 

Charlie själv vara med i tidningen.  Halse (1975, s. 85) talar om ”intrinsic”, 

inneboende, belöning där källan lämnar vidare den information han 

kontrollerar till journalisten för att det får källan att känna sig betydelsefull. 

Charlie fick vara med och se hur journalisterna gjorde samt dirigera hur 

bevakningen skulle gå till. Likt hur Eide (2007, s. 22) beskriver att snart sagt 

var och en i vårt samhälle är medveten om hur man anpassar sina budskap 

och handlingar till journalistiken, om vad som har ett nyhetsvärde och om 

hur man ska göra och säga för att få journalister intresserade. Publiceringen 

bekräftar att Charlie är en legitim sörjande som gjorde ”rätt”. I den sorgens 

gemenskap som manifesteras genom Facebookgruppen till klasskamratens 

minne skriver Charlie till den döde om sina känslor. Han har kontakt med 

kamratens föräldrar och han deltar i olika träffar och aktiviteter.  

 

Beata och Britta intog mer passiva roller och hängde mest på i kölvattnet av 

Charlie. Deras position som källa möjliggjorde att de fick vara med och 

synas i tidningen, vilket de tycker var spännande trots förargligheten med 

hur Brittas relation till den omkomne framställdes i texten. Medverkan 

bekräftar att de ingår i kretsen av sörjande, i högre grad än övriga skol-

kamrater som också var med på minnesstunden och delade sorgen.  
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Kristian 

Efter att hans skolkamrat blivit mördad startade Kristian en In memorian-sajt 

i form av en öppen Facebooksida där alla som är aktiva på Facebook kan gå 

in. Kristian blev uppringd och intervjuad av en kvällstidningsreporter som 

sedan skrev en sorgeartikel vilken också beskrev Kristians initiativ och 

Facebooksidan.  

Kristian: Det var de som kontaktade mig. Det hade gått via Facebook. Mina 
vänner kommenterade och sen kommenterade deras vänner. Så det hade ju 
gått som en väldig kedja. Så på något vis hade hon fått nys om det, journa-
listen som intervjuade. 

 

Kristian blev först lite förvånad över att bli kontaktad. Han hade inte räknat 

med att sajten skulle nå så många, men det kändes inte jobbigt när reportern 

hörde av sig. Kristian tyckte snarast det var bra, för det kunde leda till att 

ännu fler fick veta vad som hänt och kunde besöka sajten. Det var heller inte 

svårt att bli intervjuad. 

Kristian: Det kändes inte konstigt. Det kändes som om man sitter i 
skolbänken, att någon lärare frågar en någonting. Och så svarar man på det 
helt enkelt. 
F: De här frågorna, var det de frågorna som du trodde? 
Kristian: Ja det var ju ganska normala frågor kan jag anta, eftersom man har 
ju läst lite om media och sådant i skolan, så är det ju för det mesta när de 
intervjuar folk så är det ju sådana normala frågor. Vad man heter, hur man 
tänkte här. De ställde de frågor som jag egentligen hade förväntat. Det var 
inget de hoppade över direkt.  

 

Samtalet avslutades med att reportern ville förbereda och arrangera inför 

fotografens besök. Tidningen ville helst ha en bild på ett ensamt ljus som 

brann i fönstret.  

Kristian: Då frågade de om det gick bra att ta en bild, och då sa jag att det var 
OK. Men det var ju liksom lite mer att hon ville sätta upp det som en scen. Att 
hon frågade om jag bodde i till exempel ett höghus, ett lägenhetshus. Om hon 
i så fall kunde bett grannarna släcka ner i sina fönster och sen att jag hade ett 
ljus tänt. Och det tyckte jag att det var lite… Det spelar inte så stor roll i mitt 
fall, alla hade väl kunnat tända ett ljus där, det hade varit lite bättre. Men jag 
bor i villa.  

 

Kristian gillade inte reporterns bildförslag, och kände att det hela gick till på 

fel sätt.  

Kristian: Det blev lite frågetecken från mig där. Det är väl inte så här man tar 
en bild till medierna, utan att det är väl mer att när det händer något så händer 
det något. Det kändes liksom som man hittade på att man var ensam i allt 
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detta och man satt där med ett tänt ljus, när själva meningen var att så många 
som möjligt skulle visa att de brydde sig. 
F: Sa du det till henne, att du inte gillade idén eller? 
Kristian: Nej, jag sa inte hur jag tänkte, utan det var mer att jag bor inte i 
lägenhet, så att jag kommer göra så här istället. Jag berättade hur jag hade 
tänkt göra det. Och det förstod hon ju. 
F: Men varför tror du att hon fick för sig att du bodde i höghus, då? 
Kristian: Jag har faktiskt ingen aning. De vet ju inte var man bor, så det är ju 
mer en fråga. Om man bor i höghus, och sen berättar de om det, själva den 
idén. Jag berättade ju då att jag bor i villa. Så det hade ju inte gått. Det var nog 
faktiskt det enda jag inte gillade av intervjun, att när allting var klart så 
frågade de om bilden där. Och då var det lite som att man försökte måla upp 
ett scenario där. Att så här liksom känns det. Men det var ju inte det som var 
känslan, utan det var ju att man skulle få så många som möjligt att visa att de 
brydde sig. Och hade det varit ett ljus i ett lägenhetshus med ett fönster, så 
hade ju inte den poängen gått fram riktigt. 

 

Ibland kan det således bli problematiskt när journalistiken försöker anpassa 

verkligheten till sorgeberättelsens konstruktioner. Kristian satte sig på tvären 

och när höghusförslaget punkterats och avfärdats kunde han få gehör för hur 

han tyckte det skulle vara.  Det foto som togs och publicerades var en bild på 

ett ljus framför datorn där skärmen visade en bild på den döde skolkamraten.  

Kristian: Det var så jag tänkt från början och det var så det blev. 

 

När Kristian senare läste det som publicerades tyckte han att också texten 

blivit precis som han trott och tänkt sig. 

Kristian: Det stämde väldigt bra, det var väldigt bra formulerat allting. Det 
var en bra text, bra skriven. Om situationen. 
F: Hur tyckte du att de skrev om din skolkamrat? 
Kristian: De gjorde det på ett väldigt bra sätt. Det var inte alls så ingående, De 
bara berättade lite, som jag hade sagt helt enkelt, som jag kände. 

 

Kristian startade sorgesajten för att sprida information om vad som hänt. På 

ett sätt som nådde många samtidigt och som också kunde bli en tröst för 

skolkamratens familj genom att besökarna på sajten kunde lämna kommen-

tarer eller markera ett ”gilla”. Nyhetsartikeln hjälpte till.  

Kristian: De formulerar ju sakerna lite bättre än man själv gör, och de skriver 
som att det är riktat till allmänheten, så att de som inte är så insatta ska förstå 
vad det handlar om. Jag skrev ju det jag kände. 

 

Efter att artikeln publicerats fick Kristian, framför allt via Facebooksidan, 

mycket beröm från både kända och okända för sitt initiativ.  
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Kristian: Mina föräldrar var ju självklart stolta över mig, att jag hade gjort en 
så stor grej och hjälpt min kamrats familj. Och mina kompisar som läste det, 
var stolta över att någon av oss hade tagit upp det på det här sättet. 

 

Sajten besöktes av många hundra personer, och Kristian började nätverka 

med andra sörjande. Både med anhöriga till den avlidne skolkamraten och 

med människor som varken kände Kristian, den avlidne eller dennes familj.  

Kristian: Jag blev lite småchockad över att det var så många. Men man blev ju 
glad över att det var så många som verkligen brydde sig. Det visar att 
människor faktiskt kan bry sig, även om man inte känner den andra. Att man 
kan tända ett ljus, att det finns de som bryr sig. Vi står inte ensamma i detta. 

 

Kristian uppfattar att även andra som via sajten deltog i sorgens gemenskap 

tänker likadant som han själv. Även de ville göra det som är rätt och visa 

medmänsklighet. 

 

Sammanfattande analys 

In memoriam-sajten på Facebook fick snabbt många besökare som ville dela 

sorgen över den mördade skoleleven. Sajten användes för att informera om 

vad som hänt och bjöd också in till delade sorgeupplevelser. Detta är 

exempel på sådana sätt för sörjande att använda sociala medier som också 

beskrivs av Kverndokk (2013, s. 188 f.). När journalisten ringde för att 

intervjua Kristian om hans initiativ valde Kristian att kliva in i en för honom 

välbekant roll: skoleleven. Normen för läxförhörets sociala interaktion är att 

man ska svara på de frågor som ställs, samma sak gäller enligt Ekström 

(2006b, s. 28) för en journalistisk intervju.  

 

Kristian hade en välkomnande inställning till att bli intervjuad och är efteråt 

nöjd med texten. En detalj i intervjun fick dock Kristian att förhandla om 

kontrollen eftersom han kände sig manipulerad av hur journalisten ville 

arrangera den bild som skulle tas. Hyllningsberättelsen där sorgens narrativ 

enligt Duncan (2012, s. 594) rör förlusten och bedrövelsen, redigeras 

vanligen med lyrisk, stämningsskapande, iscensättning. Bilden av det en-

samma brinnande ljuset i höghusfönstret är en i sorgejournalistiken ofta 

använd bild, just för att symbolisera ett allmänt sörjande där många 

människor delar sorgens gemenskap. Men Kristian var skeptisk till förslaget. 

Han hade en annan bildidé som reportern fick acceptera när Kristian satte sig 

till motvärn och förde fram att verklighetens förhållanden inte stämde med 

det som journalisten försökte konstruera.  

 

Kristians position som källa möjliggjorde att fler nåddes av vetskapen om 

hans Facebooksida och att fler därmed engagerade sig och delade sorgen. Att 

medverka i en väl formulerad tidningsartikel ökade känslan av bekräftelse: 

genom att starta sorgesajten hade han gjort det som är dels riktigt, dels gott.  
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Sofie 

När Sofie anlände till minnesstunden över en tidigare skolkamrat som 

omkommit i en olycka, blev hon hejdad av journalister som ville intervjua 

henne. Det ledde till en tidningsartikel där Sofie medverkade som sörjande. 

 

Den som känner på sig att journalistiken ibland konstruerar verkligheten så 

att den passar in i mediedramaturgins nyhetsnarrativ, kan känna ängslan för 

att framställas på fel sätt. 

Sofie: Vi var på väg till minnesstunden, bara. Och så stod vi där och väntade 
lite, för vi var ganska tidiga. Då kom de fram och frågade om vi kunde tänka 
oss att bli intervjuade, om minnesstunden var det nog. 
F: Hur kändes det? 
Sofie: Lite konstigt. Jag var lite orolig för att de skulle skriva alltså att man 
var väldigt nära och så där. Men det var vi ju inte, utan det var ju väldigt 
längesen.  
F: Varför var du orolig för det? 
Sofie: Jag vet inte, men det känns som om man kanske inte litar till hundra 
procent på vad de ska skriva. Så det var första tanken, att jag måste säga att vi 
gick i skola ihop för länge sen, att vi kände varandra mer då. 
 

Sofie litade inte riktigt på teamet från tidningen, och ville inte medverka på 

”falsk grund” och framställas som något hon inte är. 

Sofie: Man har ju hört typ det. Och jag känner någon som framställdes som de 
liksom hade känt varandra hela livet och att det var en god vän, fast det bara 
var en person som råkade gå förbi.  
F: Hur skulle det ha känts om det varit så för dig? 
Sofie: Då skulle det nog känts väldigt dumt, och varit väldigt konstigt för de 
närstående. De kanske inte hade en aning om vem jag var, till exempel. 

 

Sofie uppfattar att det inte är ovanligt när det inträffar ett dödsfall, att 

personer som inte känner den avlidne så bra försöker dra uppmärksamheten 

till sig själva.   

Sofie: Det kan vara exempelvis en skola, där någonting har hänt med någon. 
Då kan de som inte ens har pratat med personen ifråga tidigare helt plötsligt 
bli jätteberörda. 
F: Varför tror du att folk gör så? För att de vill vara med i tidningen eller?  
Sofie: Ja men lite så och kanske att man ska tycka synd om dem. Alltså att det 
riktas mot den personen. 

 

Intervjun som Sofie medverkade i gick väldigt snabbt. 

Sofie: De frågade: är ni här för minnesstunden, och då sa jag att ja det är vi. 
Och sen sa vi ganska snabbt att vi var där för att liksom bara visa att man 
kommer ihåg honom, och brydde sig och så där. 
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F: Frågade de vad ni hade för relation till honom? 
Sofie: Nej, det sa vi nästan själva, direkt så där. 

 

Sofie blev också tillfrågad om hon ville vara med på en bild, vilket hon sa ja 

till. Men efter intervjun så funderade hon över om hon verkligen borde varit 

med eller inte, och det var lite nervöst att vänta på att få läsa vad som stod i 

artikeln.  

Sofie: Jag tänkte att det kanske inte ens kommer någonting. Så jag var 
tvungen att kolla. Men då var det ju exakt så som vi hade sagt, och det var en 
liten bild. Och så var det andra personer som jag kände som också hade blivit 
intervjuade. 
F: Hur kändes det när du såg hur det hade blivit? 
Sofie: Situationen var ju inte sådan att man blev glad, men det var ganska 
skönt att se att det blev exakt det man hade sagt.  
F: Kändes det bra sen, att du hade varit med? 
Sofie: Inget speciellt. Det var ju inte det som var grejen, utan det var själva 
minnesstunden som var det viktiga. 
[…] 
F: Hur kändes det att medverka i minnesstunden? 
Sofie: Det kändes rätt skönt eftersom man varit med och alla möttes upp och 
så efter att ha letat och sökt. Att alla samlades. Man kände ju alla som var där. 
Några träffade man igen efter många år, det var folk och kompisar som 
umgåtts tidigare och så träffades man igen.  
 

Artikeln som publicerades handlade inte bara om offret och de sörjande, utan 

också en hel del om den sociala rörelsen Missing People som sökt efter 

Sofies skolkamrat innan han anträffades död. Missing People angavs också 

som arrangör av minnesstunden, tillsammans med den omkomnes familj. På 

minnestunden fanns både de som, likt Sofie, deltagit i Missing Peoples 

sökande, och personer som hade olika former av personlig relation till den 

omkomne. Det var därmed flera än Sofie som hade anknytning genom båda 

dessa kretsar. 

 

Sammanfattande analys 

Journalisternas val av just Sofie beror förmodligen på att hon kom i god tid 

till minnesstunden för sin förolyckade tidigare skolkamrat. Därmed hann 

journalisterna, innan själva ceremonin började, på ett enkelt sätt få en 

intervju med någon lämplig sörjande.  De fick användbara uttalanden till en 

sådan hyllningsberättelse som beskrivs av Duncan (2012, s. 594), där 

sörjande berättar om den avlidnes goda karaktär och den ofattbara förlusten. 

Att Missing People fick relativt stor plats i sorgeartikeln kan förklaras inte 

enbart utifrån att organisationen var medarrangör av minnesstunden, utan 

också av att Missing People, vid tiden för dödsfallet, sågs som ett ganska 

nytt fenomen. Enligt Ghersetti, (2012, s. 212 ff.) höjs nyhetsvärdet när något 

är ovanligt och därmed kan väcka publikens nyfikenhet och intresse. 
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Sofie kände sig lite osäker under intervjun och det viktigaste för henne i 

positionen som källa var att se till att journalisterna inte missförstod vilken 

relation hon hade till den avlidne, och framställde henne som närmare vän 

till den avlidne än hon verkligen var. Hon visade inte vad hon kände och hon 

förhandlade inte med journalisterna.  Istället vinnlade hon sig om att förklara 

hur det låg till när den korta intervjun gjordes, ändå var hon orolig inför 

publiceringen. För Sofie var dock inte medverkan i journalistiken väsentlig 

jämfört med deltagandet i minnesstunden och bekräftelsen på att hon 

tillhörde de sorgens gemenskaper som ceremonin manifesterade. 

Linda 

Linda medverkade som sörjande i en nyhetsartikel, trots att hon inte är 

personligen bekant med offret eller de anhöriga. Linda är exempel på en 

sörjande som i journalistiken konstrueras som representant för ett allmänt 

sörjande vid dödsfall som får stor medieuppmärksamhet. 

 

I samband med ett mycket uppmärksammat mordfall uppmanade en del 

medier svenska folket att tända ett ljus för den avlidna. Det gjorde Linda, 

som också beskriver hur en förbipasserande journalist såg ljuset i fönstret, 

ringde på, tog en bild och frågade varför familjen tänt ljuset.  

Linda: Då sa jag att vi har gjort det för den mördade flickan ikväll. Vi har ett 
barn, en dotter i samma ålder och vi var bara förfärade över att det kan hända 
så här. Man försöker sätta in sig själv i rollen som mamma. Så att nämen det 
var bara självklart att vi skulle tända ett ljus. […] Eftersom jag har jämngamla 
barn så sätter man ju, kan man ju själv sätta sig in i den situationen. Det är den 
värsta mardröm en förälder kan tänka sig. 

 

Det tända ljuset i fönstret symboliserade Lindas inträde i sorgens gemen-

skap. Och genom att säga ja till journalisten som ringde på valde hon att 

också göra sin delaktighet offentlig.  Linda kände att hon ville vara med i 

gemenskapen. 

Linda: Jag ville vara delaktig, och jag tror att det var väldigt många i vårt 
bostadsområde som tände ljus. Vi har ju otroligt många barn här och jag tror 
att många tänkte på mamman. Det är klart att alla ska tända ett ljus.  

 

Linda har medverkat i journalistiken i anslutning till ett tidigare mycket 

uppmärksammat dödsfall. 

Linda: Det var i manifestationen på Sergels Torg efter att Anna Lindh blev 
dödad, då var jag också där. Jag känner att det där är någonting som berör mig 
väldigt mycket. När folk hastigt rycks bort, och när det är någon galen 
människa som gör ett illdåd.  
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I samband med manifestationen vid utrikesminister Anna Lindhs död blev 

Linda och hennes familj fotograferade och bilden hamnade i en tidning. 

Linda: Fast vi gjorde det inte för att vara med i tidningen, utan det var nog 
bara en slump. Liksom det kändes som en väldig slump då när vi bara hade 
tänt ett ljus, för flickan som mördades.   

 

Linda ser detta med att dela sorgen som en solidaritetshandling med de 

drabbade anhöriga. För henne är det dels ett sätt att visa medmänsklighet, 

dels en protest mot våld i samhället. 
 

Sammanfattande analys 

Linda ombads medverka som sörjande i en nyhetstext trots att hon inte själv 

kände offret eller den drabbade familjen. Linda är därmed exempel på hur 

journalistiken ”behöver” sörjande som inte har personlig anknytning till den 

avlidne, men som genom sin medverkan kan symbolisera att sorgen vid 

uppmärksammade dödsfall är en angelägenhet för oss alla. Den utvidgning 

av offrets krets, från att omfatta de närmaste till en hel ortsbefolkning, som 

beskrivs av Pollack (2008, s. 430) har genom journalistikens bevakning här 

utökats till att omfatta hela landet.   

 

Det Linda ger uttryck för i sin berättelse skulle kunna ses som ett exempel på 

det Thomson (2001, s. 50) kallar ”intimitet på avstånd”, dvs. en relation som 

uppstår till personer man tycker sig ha lärt känna genom att medierna 

berättar om dem. Linda är inte personligen bekant med någon i den drabbade 

familjen, men efter att ha följt rapporteringen känner hon att det angår 

henne. Det kunde rentav ha varit hennes eget barn. Lindas medverkan blir en 

slags överförd bearbetning. Hon identifierar sig med sörjande som har nära 

relationer till den avlidna, och hon upplever att ”det kunde varit jag”, vilket 

nyhetsjournalistiken om sorg inbjuder till enligt Kitch och Hume (2008, s. 

xxi).  

  

Linda hade inget emot att medverka. Positionen som källa gav henne möjlig-

het att få utlopp för sina egna känslor kring det värsta som kan drabba en 

förälder. Genom sin medverkan blir hon delaktig i sorgens gemenskap och 

hon får visa att hon solidariserar sig med anhöriga till våldsdrabbade. 

Maria 

Maria är, precis som Linda, inte heller personligen bekant med offret i den 

ganska uppmärksammade nyhetshändelse där hon medverkade i en 

tidningsartikel om sorgen. Däremot har Maria själv mist barn under tragiska 

omständigheter. 
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Maria blev uppringd av en reporter som sett att Maria gjort ett inlägg och 

uttryckt sina sympatier på en Facebooksida som startats som en ”sorgesajt” 

efter mordet på en ung man. Den korta intervjun med journalisten ledde till 

att Maria, i texten, framställs som en medmänniska som ”gjorde rätt”, dvs. 

tände ett ljus för den döde pojken fast, som det står, hon varken känner 

honom eller hans anhöriga. I texten, som är vinklad på att många är med och 

delar sorgen, får Maria säga att hon själv vet vad föräldrarna till den 

mördade pojken genomgår samt att sociala medier kanske kan vara den bästa 

hjälpen för sörjande, för då känner man sig aldrig ensam.  

 

Maria är nöjd med såväl intervjun som texten, vilken hon tycker är koncis 

och bra.  

Maria: Det är typiskt mina ord. Och på något vis sa jag detta för att jag ville 
tala om för föräldrar och anhöriga att det finns minnessidor, där det finns folk.   

 

Maria ägnar mycket tid vid datorn åt att följa, och även kommentera, det 

som journalistiken och olika sociala medier skriver om sorg. När vi inleder 

vårt informantsamtal minns Maria till att börja med inte riktigt vilken 

nyhetshändelse det handlar om, eller namnet på den döde pojken med In 

memoriam-sidan där Maria kondolerade. 

Maria: Var det den där killen som blev ihjälslagen, eller? 
F: Nej. 
Maria: Eller vilken var det, jag har skrivit på flera. 

 

Maria är aktiv på sociala medier, i olika nätverk för sörjande.  Och hon hittar 

nya nyhetshändelser att engagera sig i, genom att följa tidningarnas nätupp-

lagor eller genom att människor ”delar” nyhetsartiklar om plötsliga dödsfall, 

via sorgenätverken eller på Facebook.  

Maria: Det är mycket Facebook, för jag har levt där. Det har varit min 
räddning, för jag är ensam. Det har varit en livlina. 

 

I sociala medier kan hon skriva om sina barn och känna att hon blir hjälpt av 

att kommunicera med andra som också sörjer. Ibland tar Maria på sig rollen 

som den starka, den som hjälper och stöttar andra. Men hon kan också få 

hjälp av andra sörjande som tröstar henne. 

 

Maria tycker att detta med sorg borde lyftas fram mer i medierna och i 

samhället i övrigt. Detta skulle kunna leda till att man kan bryta tabun kring 

sorg och sörjande och också bryta den isolering som vissa sörjande kan 

hamna i. Hon menar att det finns en rädsla inför död och sorg, som vi måste 

våga prata om. 
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Maria: Jag tycker det ska stå mera i tidningarna om sorg och elände. Det är 
bra om man lyfter upp det, för det når så många. Sen finns det ju olika grupper 
på nätet, sorgegrupper och tröstegrupper och allting. Men det är få som går in 
och läser där. Så det här ska ut, det ska upp i TV och i kvällstidningarna. De 
når ju hela Sverige och ja, längre bort också. Och folk älskar ju att läsa sådant 
här. 

 

För Maria är det viktigt att journalistiken uppmärksammar sorg och de som 

sörjer, inte minst för att de Internetforum där hon själv är så aktiv bara når de 

som själva söker informationen eller redan är aktiva i sorgenätverken.  
 

Sammanfattande analys 

Maria förefaller inte riktigt ha kommit in i den nyorienteringsfas, som enligt 

Cullberg (2006, s. 152 f.) innebär att man är mindre ockuperad av en 

traumatisk händelse och kan börja vända blicken mot framtiden. Hennes 

medverkan i såväl sorgeartikeln som i olika sociala medier kan delvis ses ett 

rop på hjälp, en möjlighet att kanske bryta den isolering och ensamhet hon 

känner. Westerlunds (2008, s. 227 f.) studie beskriver hur deltagandet i 

sorgenätverk på sociala medier bland annat har igenkännande och tröst som 

drivkraft.  Maria identifierar sig med andra sörjande, men det är inte bara en 

fråga om att ”det kunde varit jag”. I Marias fall är det ”jag”, henne själv, det 

handlar om. Det spelar inte så stor roll vem den avlidne är i de nya 

nyhetshändelser och sorgegemenskaper hon letar upp. Det väsentliga är att 

sorgen över förlusten av de egna barnen aktualiseras genom att någon har 

dött plötsligt, oväntat och tragiskt.  

 

Maria välkomnade möjligheten att medverka. Positionen som källa handlar 

för henne om att hon får chansen att vittna om och återigen bearbeta sin egen 

förlust via journalistiken, vilken hon tillmäter ett högre värde än de sociala 

medier hon vanligen använder för dessa syften.  
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8 Sörjandes syn på journalister 

Huvudsyftet med studien är att undersöka sörjandes erfarenheter av att 

medverka i nyhetsjournalistik om sorg vid brott och olyckor. I detta och 

nästföljande kapitel kopplas det informanterna berättar mer direkt till 

studiens frågeställningar. Uppdelningen av kapitlen är gjord utifrån att 

människor i sorg först används av journalistiken, vilket belyses i detta 

kapitel. De använder också i sin tur journalistiken och sina erfarenheter för 

olika egna ändamål, vilket tas upp i nästa kapitel av avhandlingen. Nedan 

behandlas således informanternas syn på hur journalister bemöter dem.  

 

Avhandlingens första huvudfrågeställning är: Hur uppfattar människor i 

sorg att de bemöts av journalister och behandlas i journalistiken?  

Delfrågor:  

1. Hur uppfattar människor i sorg journalisters motiv för att tala med dem?  

2. Hur uppfattas journalisters strategier av de som medverkat som sörjande i 

nyhetsjournalistik? 

3. Hur uppfattas journalisters arbetsmetoder och etik av de som medverkat i 

nyhetsjournalistik om sorg?   

 

Inledningsvis struktureras kapitlet utifrån delfrågorna om journalisters motiv 

respektive journalisters strategier. Aspekter som rör arbetsmetoder och etik 

är delvis integrerade i dessa resonemang, men lyfts sedan särskilt i kapitlets 

senare del, där jag belyser och reflekterar kring informanternas uppfattning 

om journalister och journalistik utifrån de teoretiska perspektiv som rör 

nyhetskonstruktion samt journalistisk etik. 

Uppfattningar om journalisters motiv 

I detta avsnitt besvaras huvudsakligen den första delfrågan, dvs. hur infor-

manterna i min studie uppfattar motiven hos journalister. 

Jag sörjer – de säljer  

Flera av informanterna uppfattar att nyhetstexter om sorg har ett kom-

mersiellt värde för journalistiken och att detta är det huvudsakliga skälet till 

att journalister kontaktar dem. Tankar kring att medierna vill tjäna pengar på 
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dem som sörjande förefaller vanligare hos informanter som har nära 

relationer till offren, och som därmed är mycket djupt personlig berörda av 

händelsen. De med mer perifera relationer till de avlidna funderar inte 

närmare över denna aspekt. Likaså verkar informanter som medverkat i 

samband med nyhetshändelser som fått mycket uppmärksamhet, ha mer 

uttalade uppfattningar om att det är ekonomiska motiv bakom journalisternas 

intresse. Dessa informanter har haft ett större ”tryck” på sig från mediernas 

sida, och har därmed under perioder av nyhetsskeendena haft fortlöpande 

kontakter med journalister.  Detta har lett till insikter eller slutsatser om att 

det kan finnas kommersiella motiv för journalistiken. Likaså förefaller 

informanter som känt sig pressade eller jagade av journalister, eller haft 

konflikter med enskilda journalister, i vissa fall ha en större benägenhet att 

framföra uppfattningen att journalistiken är krass och ”bara vill sälja 

tidningar”. Vissa informanter kan uppröras över detta, medan andra mer 

konstaterar det som ett faktum.  När informanter beskriver situationer där det 

hettat till och journalistkontakterna rört känsliga saker kan man uttrycka att 

tidningen bara vill utnyttja människor och tjäna pengar.     

De har bråttom, det är viktigt och angår alla 

Informanter kan uppfatta att journalister har bråttom, dvs. vill få fram ny-

heter så fort som möjligt och arbetar under tidspress.  Detta ses som en orsak 

till att journalister kan pressa på för att få intervjuuttalanden. I tidigare 

forskning, bland annat Koljonens et al. (2011, s. 723) studie, framkommer 

att journalister ibland gör intervjuer med sörjande för att man inte får fram 

uppgifter från officiella källor som polisen. Informanterna i min studie 

uttrycker mestadels ingen förvåning över att journalister hör av sig en eller 

ett par dagar efter dödsfallet, inte heller informanter som känt sig pressade 

eller där nyhetsskeendet initialt varit dramatiskt. Snarast uppfattas detta med 

att journalister har bråttom som en del av de förutsättningar som gäller för att 

bedriva journalistik: journalister vill ha nyheter snabbt. Informanter berättar 

att man uppfattat att journalister har bråttom för att de vill vara först, dvs. 

före konkurrenterna.  

 

Brådskan och tidspressen kan också göra att texter ibland innehåller upp-

gifter som de som medverkat som sörjande anser är felaktiga. Informanter 

kan uppfatta att journalister inte riktigt hinner med jobbet: de hinner inte 

alltid kontrollera fakta och det är snarast därför som det kan bli fel ibland, 

inte för att journalister skulle slarva medvetet. Informanter kan också känna 

oro inför att felaktiga uppgifter publiceras. Upplevelser av att journalister 

inte kontrollerat fakta ordentligt före publicering framkommer i tidigare 

studier om drabbades och anhörigas upplevelser av mediebevakningen 

(Green & Sykes, 2003, s. 7; Shearer, 1991, s. 55). I dessa studier beskrivs 

faktafelen som bidragande till att mediebevakningen uppfattades som något 
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negativt. I min studie framstår inte den kopplingen särskilt tydligt även om 

det, precis som i Greens och Sykes (2003) studie, framkommer att 

informanter kan känna sig sårade av att felaktiga uppgifter publiceras. I 

något fall framkommer också att informanten kände sig kränkt och arg över 

en publicering som hon uppfattade byggde på felaktigheter.  

 

Informanter uppfattar att dödsfallet och även sorgen har ett nyhetsvärde för 

journalister. Ibland uttrycks detta explicit, dvs. man använder ordet nyhets-

värde, ibland uttrycks det genom omskrivningar. Det gäller särskilt drama-

tiska nyhetsskeenden, och informanter som har nära relation till den avlidne.  

En informant uttrycker förståelse för att det hon varit med om i samband 

med att hennes syster mördades är ”dagens nyhet” för journalister.  

 

Brott och olyckor har i sig ett högt nyhetsvärde (Pollack, 2008, s. 424). 

Några egenskaper som påverkar nyhetsvärderingen är om nyheten är 

negativ, känns ”nära” och möjliggör identifikation, kan beskrivas enkelt men 

ändå konfliktorienterat etc. (Ghersetti, 2012, s. 212 ff. ; Hvitfeldt, 1985, s. 

120 ; Shoemaker & Reese, 1991/2014, s. 171). Sådana kriterier och egen-

skaper är förstås inget som informanter går in på i detalj, även om man 

exempelvis kan uppfatta att de journalister man möter gärna vill fråga om, 

eller i texten berätta om, informantens inställning till en misstänkt gärnings-

man på ett konfliktorienterat sätt.   

 

Informanternas koppling till nyhetsvärde är mer abstrakt. Man uttrycker att 

nyhetsvärdet ”finns”, även om informanter ibland också knyter nyhetsvärde 

till ett kommersiellt värde, dvs. att det som har nyhetsvärde ”säljer” och 

därmed är ett skäl för journalisters intresse. Informanterna i min studie 

ifrågasätter inte detta med nyhetsvärde, dvs. att död och sorg har nyhets-

värde. Flera berättar att de själva gärna läser sådan journalistik och gjorde 

det även innan de själva medverkade som sörjande i journalistiken. 

Informanter, särskilt de som har övervägande positiva upplevelser av sin 

medverkan, kan uppfatta att detta med nyhetsvärde kan vara gynnsamt även 

för den egna saken eftersom nyhetsvärdet leder till att fler nås och kan 

förväntas ta del av texten.  

 

Informanterna uppfattar att det som hänt har ett allmänintresse.  Ibland 

verkar informanter sätta likhetstecken mellan allmänintresse och nyhets-

värde. Många gånger sätter informanter dock snarast likhetstecken mellan 

journalisters intresse och allmänintresse, inte mellan allmänintresse och av 

intresse för allmänheten. Detta kan bero på att ordet mestadels kommer på 

tal som något journalister hänvisat till, när informanter berättar om konkreta 

möten eller förhandlingar med journalister. Flera medieforskare framför att 

journalister ofta hänvisar till allmänintresset, men att begreppet används lite 

olika. Ghersetti (2004, s. 249) menar att ordet används synonymt med 
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relevans hos en nyhet. Andersson (2010, s. 281) beskriver hur allmänintresse 

kan stå för det som väcker uppmärksamhet och ”säljer”, men också hur 

begreppet används för att rättfärdiga etiska övertramp, vilket också Awad 

(2006, s. 922) är inne på.  

 

De informanter som inte framför uppfattningar kring nyhetsvärde eller 

allmänintresse har oftare en mer perifer relation till den avlidne. Man kan 

uppfatta att det ligger mer av en slump bakom journalistens kontakt: att 

journalisten fick syn på ett brev, ett ljus i fönstret, en Facebooksida, eller att 

man själv var tidigt ute på minnesstunden.  Informanter med nära relation till 

offret eller där omständigheterna kring dödsfallet varit dramatiska, innefattat 

våld och/eller en gärningsman talar i högre grad om nyhetsvärde och 

allmänintresse.   

 

Men liksom med nyhetsvärde är det inte alltid helt tydligt vad allmänintresse 

står för. För informanterna verkar ”allmänintresse” vara en journalistikens 

signal som man lystrat till och i efterhand använder för att förklara varför 

journalister hört av sig och vad de ville.  Allmänintresse, och även 

nyhetsvärde, är ord som symboliserar och motiverar, oavsett om det är 

positivt eller negativt ur informanternas synvinkel, att journalister ville göra 

intervjuer, vinkla på något, publicera etc.  

 

Varför det är så skulle kunna förklaras av att det finns ett genomslag hos 

medborgarna, inklusive sörjande som mina informanter, för journalistikens 

självbild. Likaså för journalistikens möjlighet att, som Ekecrantz och Olsson 

(1994, s. 23 f.) beskrivit, legitimera och rättfärdiga sig själv som en 

institution med ett viktigt uppdrag vilket innebär en rättighet och en 

skyldighet att informera allmänheten om vad som händer och sker i 

samhället. I dessa sammanhang är det vanligen allmänintresset och ibland 

också det publicistiska nyhetsvärdet som framhålls.  

Uppfattningar om journalisters strategier 

Informanterna i min studie berättar inte bara om sina uppfattningar kring 

varför journalister vill tala med dem, utan också om hur detta går till, dvs. 

hur de blir bemötta och behandlade av journalister. Här kan informanter 

uppfatta att journalister håller sig med strategier visavi dem när det gäller 

intervjuer och publiceringar. Detta gäller dock inte alla informanter, särskilt 

inte de som upplevde sin medverkan mer odelat positiv, inte förhandlade, 

eller inte hade en så nära relation till den avlidne att journalistkontakterna 

var känsliga på grund av detta. Strategierna handlar i huvudsak om hur 

journalister, som informanterna uppfattat dem, gör för att få intervjuer till 
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stånd, dvs. operation övertalning, eller för att få till den berättelse om sorgen 

som eftersträvas vilket beskrivs senare i detta avsnitt. 

De sätter in operation övertalning 

Bakker et al. (2013, s. 399 ff.) fann i sin studie att journalister som stöter på 

motvilliga källor som första strategi försöker övertala dessa att medverka. 

Utifrån erfarenheterna hos informanterna i min studie kan sådana 

övertalningsförsök ske både uttalat och outtalat. De uttalade försök som 

informanter berättar om är ofta sådana strategier som informanterna genom-

skådat och också ogillat. Det dessa informanter beskriver är vad journalister 

sagt för att få motvilliga eller tveksamma sörjande att medverka i intervjuer 

och/eller att locka ur dem uppgifter. En informant upplevde att den första 

journalist som kontaktade honom i samband med dotterns försvinnande, 

närmast försökte manipulera honom för att dels få honom att medverka, dels 

få honom att avslöja saker. Andra informanter talar om ”nyhetsfiske” och att 

man kan känna att journalister ibland maskerar detta bakom en trevlig fasad, 

eller i sken av att vara hjälpsamma.   

 

Den andra strategin som journalister tar till när källor är motvilliga är, enligt 

Bakker et al. (2013, s. 402), förhandlingar om villkoren kring medverkan. 

De exempel som journalisterna i Bakkers et al. studie berättar om rör att 

källor får påverka exempelvis vem som ska göra intervjun etc. Nästa steg är 

att förhandla om villkor för publicering, och också erbjuda källan att få läsa 

och korrigera texten. Den sistnämnda strategin från journalisters sida, för att 

övertala ett intervjuobjekt som tvekar, framkommer också i såväl Halses 

(1976) studie samt Wigorts Yngvessons (2006, s. 113) studie. Utifrån det 

informanterna i min studie berättar, har vissa av de journalister 

informanterna mött agerat utifrån sådana strategier. I många fall har 

informanterna visserligen inte uttalat uppfattat det som strategier utan snarast 

omtanke. Strategin att låta intervjupersonen få påverka vem som ska göra 

intervjun kan av informanter uppfattas ha att göra med att de blivit personlig 

vän med en viss journalist. Andra informantuttalanden tyder på att man mer 

eller mindre implicit identifierat att journalister kan tillmötesgå önskemål av 

rent strategiska skäl. Ett exempel är informanten som, i efterhand, reflek-

terade över om inte den omtänksamma reportern fortsatte höra av sig för att 

få chans att göra ytterligare intervjuer. Likadant tänker hon om redaktionen 

som lovade att inte vidare intervjua en viss person: att journalisterna 

tillmötesgick henne för att få möjlighet till nya intervjuer. 

 

Av mina informantsamtal framgår att journalister ibland också kan tillmötes-

gå önskemål som inte explicit uttalats av intervjupersoner.  Flera informanter 

berättar att de erbjudits att få läsa texter i förväg, trots att de inte bett om det 

själva eller förefaller ha uppfattat detta som en möjlighet. Informanter kan 
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uppfatta även detta som omsorg från journalisters sida, snarare än en strategi 

på så sätt som beskrivs av Bakker et al. (2013, s. 406 ). Och erbjudandet fick 

många gånger till följd att informanten, som kanske signalerat viss 

tveksamhet, ställde upp. Jag menar, utifrån vad vissa informanter berättar, att 

uppfattningen att journalister visat omsorg också kan bidra till att 

informanten blir mindre benägen att känna sig kritisk till texter man får läsa, 

och också mer positiv till att medverka i fortsättningen. 

 

En variant av att journalisten tillmötesgår outtalade önskemål eller snarare 

implicita farhågor hos informanter, är att man kan uppfatta att journalister 

tonar ner betydelsen eller omfattningen av bevakningen. En informant 

berättar hur reportern beskrev att det ”skulle bli en liten artikel”. Det som 

sedan publicerades var en stort uppslagen nyhetsartikel samt också en 

löpsedel med bild på den avlidne. 

 

Av det informanter berättar framgår att allmänintresse inte bara är ett skäl 

för journalister att ta kontakt, utan också används som argument vid 

övertalningsförsök. En informant upplevde att allmänintresse användes som i 

stort sett täckmantel i vissa förhandlingar, bland annat som ett argument för 

att få henne att medverka i en nyhetstext med en vinkel som informanten 

uppfattade som både smaklös och kränkande.  En annan informant berättar 

att en tidningsredaktion hänvisade till allmänintresse och även nyhetsvärde, 

som skäl mot att publicera texten, trots att familjen ställt upp på intervju och 

fotografering och berättat om sin sorg. Informanter framför att man kan 

förstå/acceptera att journalister uttrycker att allmänintresset motiverar deras 

eget agerande och behovet av personer att intervjua.  Även om informanter 

också kan uppfatta detta som provocerande, i synnerhet om de är nära 

anhöriga och känner att de ”äger frågan”, på det sätt som också beskrivs av 

anhöriga och drabbade som intervjuades i Shearers (1991, s. 55) studie.   

De följer en viss mall  

Informanter kan uppleva att journalisternas frågor följer en viss mall, och att 

man är ute efter att få vissa svar för att sedan kunna konstruera berättelsen på 

ett visst sätt. Detta kan ske utan att det upplevs som problematiskt av den 

som medverkar i nyhetsjournalistik om sorg. En informant tyckte att 

journalisterna var väldigt hjälpsamma som gav förslag på vad hon skulle 

säga när kamerorna väl rullade. Andra informanter kan konstatera att 

medierna vill ha sina ”standardgrejer” men blir inte upprörda. Man kan 

rentav tycka det är lite bra att journalister är, som en informant uttrycker det, 

”duktiga på att skriva” och får texterna att bli dramatiska och känsloladdade. 

En informant uppfattar att journalister ”plockar på” det de tycker, och inte 

drar sig för att tumma på sanningen för att få historien som de vill ha den, 

exempelvis konfliktorienterad, vilket gör att man som sörjande känner att 
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man måste försvara sig inför andra. Vissa informanter tycker att journa-

listerna styr mot intervjuer och texter som handlar om sorgen och också bara 

vill framställa sörjande på ett visst sätt, och undviker att berätta att alla inte 

bearbetar och går vidare på ett enkelt sätt. 

 

Både informanter med nära och med mer perifera relationer till den avlidne 

uppfattar att journalister strävar efter att texterna om sorgen ska skrivas på 

ett visst sätt. Och att journalister helst vill förlägga intervjuer och fotogra-

fering till platsen för dödsfallet. Flera av informanterna berättar om hur 

journalister föreslagit att man tillsammans beger sig till platsen, andra 

berättar om hur journalister också väljer att bevaka begravningar eller 

kontaktar sörjande som närvarar vid minnesceremonier. Sådana strategiska 

val av journalister, som informanterna berättar om, underlättar för att 

berättelser ska kunna konstrueras enligt de narrativ kring förlust och 

bedrövelse vilka beskrivs av Duncan (2012, s. 594 f.). Det ger också 

möjligheter att använda bilder och eventuella rubriker som passar in i en 

redigering enligt den lyriska iscensättning som enligt Hansson et. al (2006, s. 

133 ff.) bidrar till att sorgen kan skildras på ett emotionellt och ceremoniellt 

sätt. Vanligtvis ifrågasätter informanterna inte journalisters motiv för att 

träffas på platsen för dödsfallet, ställa ”typiska” frågor, ta vissa bilder etc. 

Ibland kan dock journalisters strategier för att styra sörjande mot vissa 

narrativ och bildkompositioner bli uppenbara och även problematiska för de 

som medverkar i nyhetstexterna om sorg. Ett exempel är den informant som 

reagerade starkt mot den bildkomposition som reportern föreslog: informan-

ten uppfattade att man försökte måla upp ett scenario som inte stämde med 

verkligheten.  

 

Informanter uppfattar att journalister kan ta till vissa strategier när de ska 

förklara varför de inte kan tillmötesgå vissa önskemål, eller varför det inte 

blev som tänkt med löpsedlar, bilder eller texter. Reportrar har, enligt dessa 

informanter, hänvisat till redaktionella arbetsrutiner, eller till att det inte är 

de själva som bestämmer. Informanterna kan uppfatta detta som att jour-

nalister skyller ifrån sig och hänvisar till kollegor istället för att ta på sig 

ansvaret själva. 

Konstruktionen – given roll för sörjande 

I avsnittet redovisas och diskuteras några slutsatser kring sorgen som nyhets-

konstruktion, framför allt avseende narrativ.  

 

Det mediedramaturgiska berättandet bygger på att verklighetens byggstenar 

anpassas och bearbetas till en journalistisk berättelse där handlingen ordnas 

narrativt och roller besätts enligt det givna ramverket (Brune, 2004, s. 47; 
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Ghersetti 2000, s. 254 ff., 2004, s. 253 ff.).  Av det informanterna i min 

studie berättar, framgår att denna journalistiska berättarteknik även gäller för 

journalistik om sorg i samband med oväntade och dramatiska dödsfall, dvs. 

de sörjande skrivs in i en färdig berättelsemall. Denna förstärks genom den 

iscensättning/redigering som sker genom var intervjuer görs och hur bilder 

komponeras.  

 

Berättelsen om offret och de sörjande anpassas, enligt tidigare forskning, till 

den narrativa mallen (Duncan 2012, Hansson et al., 2006; Langer, 1998; 

Lule, 2001). Informanterna i min studie berättar om hur de uppfattar att 

journalister de möter strävar efter att anpassa intervjuer och texter till 

narrativen. Ibland är detta helt oproblematiskt för de sörjande, och vissa 

informanter uppfattar det som positivt att texten är ”som det brukar och ska 

vara”. Andra sörjande kan uppfatta att de framställs på ett sätt som inte 

stämmer med verkligheten. Några informanter berättar att journalistiken 

utöver att berättelserna helst ska handla om sorgen, också gärna vill lyfta 

fram att sörjande känner hat mot gärningsmannen. Detta kan bli känsligt för 

vissa. Dyregrov och Dyregrov (2008, s. 29 f.) menar att sorgeprocessen är 

individuell och komplex och att det inte finns ett enda sätt att sörja på. 

Sörjande som upplever att journalistikens konstruktion av dem inte stämmer 

kan känna frustration över detta och det påverkar deras förtroende för 

journalister. 

 

En viktig narrativ ingrediens i nyhetsjournalistik om sorg är relationen 

mellan offret och de sörjande, och hur den i många fall kan bli gemen-

samhetsskapande genom att offrets krets utvidgas, på det sätt som beskrivs 

av Pollack (2008, s. 430), från att omfatta de allra närmaste till en hel ort. 

Informanter i min studie berättar att de upplevt detta. Vid vissa mycket 

uppmärksammade nyhetshändelser kan offrets krets utvidgas till att även 

omfatta en hel nation.  Ibland är den vidgade kretsen en konstruktion utifrån, 

som när journalister uppmanar människor att tända ljus för offer. Ibland är 

den vidgade kretsen en gemenskap som bildats utan journalistikens in-

blandning och som kan omfatta en ort, en Facebooksida, en skolklass, de 

som är på minnesstunden etc. Kretsen kan då utökas ytterligare om journa-

listiken berättar om den. Informanter ser inte detta med utvidgad krets eller 

gemensamhetsskapande som något negativt eller problematiskt. För dem är 

det en positiv ingrediens i den narrativa konstruktionen, något som möjliggör 

att sorgen kan delas. 

 

En aspekt på konstruktionen av sorgenarrativ är det som framkommer i 

tidigare forskning av bland andra Pantti och Suomiala (2009, s. 128 f.), näm-

ligen att ett implicit budskap i nyhetsjournalistik om sorg är att den sociala 

ordningen, som rubbats genom dödsfallet, kan återställas. Detta manifesteras 

i texterna genom att de sörjande konstrueras som om de kan, eller kommer 
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att kunna, övervinna sorgen eller åtminstone kunna leva med den. Ett av de 

narrativ som identifierats av Duncan (2012, s. 595) rör just accepterande av 

det som hänt. En av informanterna uppfattar att denna narrativa strävan i 

journalistiken gynnade henne när hon var redo att berätta om hur hon 

övervunnit sorgen och nu vände sig mot framtiden. För andra kan det kännas 

uppfordrande. Man kan uppfatta att man måste eller i varje fall borde visa 

tapperhet och kunna gå vidare. En informant vänder sig mot själva uttrycket 

”gå vidare” vilket hon menar är en förenkling och idealisering som inte 

stämmer med sorgeprocessen. 

 

Informanter kan uppleva att det blir tidsmässiga kollisioner mellan det 

händelsefokuserade, dvs. journalistikens ”behov” av att omgående skaffa 

material till nyhetstexten, och det processuella, dvs. att sorg och sorgearbete 

kräver tid. Flera informanter i min studie, särskilt de med nära relation till 

den avlidne, ger uttryck för detta. Det finns informanter som när det gått en 

tid, gärna skulle medverka och delge andra sina erfarenheter och tankar 

utifrån ett mer reflekterande och kontextualiserande perspektiv. Men då är 

det inte säkert att journalistiken är intresserad längre.  

Etiken – det som kränker den ene kan hjälpa den andre 

I följande avsnitt redovisas och diskuteras några slutsatser kring etiska 

aspekter på det informanterna berättat, kopplat till journalistisk etik och 

särskilt närhetsetik. Mitt syfte är inte att föra normativa resonemang, dvs. att 

konstatera när journalister gjort etiskt ”rätt” eller etiskt ”fel”, utan ambi-

tionen är att problematisera de etiska aspekterna på informanternas upp-

levelser. 

 

En av studiens informanter berättar att hon pratade om etik med en journalist 

och framförde synpunkter kring hur man bör ställa frågor till och bemöta 

sina medmänniskor. I övrigt relaterar inte informanterna själva explicit till 

etik när det gäller journalisters beteende. Och ingen av informanterna 

kopplar sina upplevelser av möten med journalister till det pressetiska 

regelverket. Privatpersoner utan medievana kan naturligtvis inte förväntas 

känna till att det finns etiska spelregler, och att dessa stipulerar hänsyn till 

och varsamhet mot ovana intervjuobjekt samt anhöriga till brotts- och 

olycksoffer. Av mina informantsamtal framgår dock att man heller inte har 

några förväntningar på journalister när det gäller etiska och allmänmoraliska 

förhållningssätt. Det framkommer att flera informanter uppfattar att hänsyn 

är något som vanligtvis inte ingår i journalistyrket, utan sympatiska journa-

lister blir en positiv överraskning. 

I min studie framkommer också exempel på att informanter upplevt att 

journalister har kränkt dem, genom att vara påträngande, manipulerande eller 
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ibland otrevliga. Informanter har också känt misstro och ibland oro för hur 

texten ska utformas. Informanterna kopplar ofta dessa upplevelser till den 

enskilde journalistens beteende och personliga egenskaper. Man upplever att 

reportrar uppträtt empatilöst, aggressivt etc.   

 

Några av de upplevda kränkningar som informanter beskriver kan sägas vara 

av strukturell karaktär, dvs. kopplade till de strukturer och rutiner som styr 

redaktioners och journalisters arbete. Det gäller den informant som ställde 

upp på att bli intervjuad om en nära anhörigs dödsolycka men sedan fick 

höra att publiceringen lagts på is. Det etiskt problematiska är att moti-

veringen till redaktionens beslut framfördes av reportern. Informanten blev 

sårad av att få höra att det nu varken fanns allmänintresse eller nyhetsvärde, 

fast det funnits det när man behövde intervjun.  

 

En annan informant berättar om hur hon kränktes av att en tidning ville göra 

nyhet av, och ha informantens kommentar till, att det i sociala medier 

cirkulerade ”skämt” om den avlidna. Eftersom hela nyhetshändelsen rönte 

stor medieuppmärksamhet, vilken också kvarstod över tid, kan det utifrån 

det informanten berättar inte uteslutas att journalisten ifråga såg denna 

informant som så mycket medieoffentlig person att hon skulle kunna ta 

detta. Det är en tänkbar förklaring till att informanten blev kontaktad samt 

till det informanten beskriver om hur journalisten i förhandlingen använde 

allmänintresset som argument för att försöka övertala informanten att 

medverka. Enligt informanten hävdade journalisten att det var redaktionens 

rätt att avgöra vad som skulle skrivas och inte. Trots detta sköt man, sett ur 

informantens perspektiv, ändå över ansvaret på informanten när man lät 

förstå att hon borde begripa vad som gällde och därför medverka.     

 

En informant upplevde det som kränkande att lokaltidningen släppte fram 

nedsättande läsarkommentarer om den avlidna på sin nätupplaga. Att läsare 

kan lägga in kommentarer är ett exempel på hur medieutvecklingen, enligt 

Ward (2014, s. 50 f.), lett till att det etiska regelverket i sin nuvarande form 

inte räcker till, utan kan behöva utvidgas med bland annat anvisningar för 

när och hur redaktioner bör använda material från allmänheten. Journalist-

förbundet utökade i oktober 2014 sina etiska yrkesregler med en formulering 

om försiktighet när det gäller att återge uttalanden och annat material som 

icke-offentliga personer har publicerat i sociala medier (Journalistförbundet, 

2015c). Läsarkommentarer på tidningars nätupplagor behandlas inte i det 

etiska regelverket, men eftersom kommentarerna i det aktuella fallet publi-

cerades på redaktionell plats, tidningens webbsajt, faller de under ansvarig 

utgivarskapet, precis som en tryckt insändare. Att de inlägg som informanten 

uppfattade som så sårande inte är skrivna av journalister, utan av läsare, är 

därmed ovidkommande när det gäller det etiska ansvaret för innehållet.  
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Ytterligare en etisk problematik som kan kopplas till nätpublicering 

exemplifieras av den kränkning som drabbade informanter genom att tid-

ningar på sina nätupplagor publicerade uppgiften att offret avlidit. Detta 

gjordes innan de anhöriga hunnit underrättas, och ansvariga redaktörer för-

svarade sig inför informanterna med att uppgifterna redan fanns ute på nätet. 

Här förefaller dygnet-runt-deadline och nyhetskonkurrens ha gått före det 

etiska regelverket, vilket manar till hänsyn mot anhöriga till brottsoffer. 

 

Av tidigare forskning framgår dels att journalister ser ”death knock-journa-

listik” som känsliga och för dem själva påfrestande uppdrag, dels att det 

finns en medvetenhet hos journalister om hur utsatta de som intervjuas är. 

Wigorts Yngvesson (2006, s. 118) beskriver hur grupptrycket från kollegor 

och chefer får journalister att göra sådana uppdrag, trots att man helst velat 

slippa, och att journalister själva inte tycker det är bra för sörjande att de 

kontaktas alltför tidigt. I Duncans och Newtons (2010, s. 443) studie 

framkommer att journalister kunde känna obehag inför uppdraget, men det 

fanns också upplevelser av att sörjande ville bli intervjuade och få berätta 

om sina känslor. Att det sistnämnda inte enbart skulle vara ett önsketänkande 

hos journalister bekräftas av att flera informanter i min studie berättar att de 

gärna träffade journalister och blev intervjuade, och i ett par fall tog 

informanter själva initiativ till kontakten. Min studie ger dock vid handen att 

skäl för och upplevelser av mediemedverkan är väldigt individuella och att 

det som inte är negativt eller upprivande för den ene kan vara det för den 

andre. Omständigheter som spelar in är sådant som hur nära i tid intervjuer 

görs, dödsorsak, relationen till den avlidne etc. samt även informanters 

personliga egenskaper och erfarenheter. 

 

Det närhetsetiska perspektivet betonar att journalistik i samband med brott 

och olyckor utgör ett undantag från den journalistiska vardagen där möten 

mellan källor och journalister oftast sker på ett mer jämspelt plan (Brurås, 

2009, s. 147). Den närhetsetiska poängen är att se till den unika individen 

och dennes behov, och att inte utnyttja Den Andres sårbarhet, utan ge den 

andre och hans behov företräde framför de egna behoven. Närhetsetiken 

lägger således fokus på den varsamhet och hänsyn som de pressetiska 

reglerna lyfter fram när det gäller utsatta intervjupersoner. Informanterna i 

min studie är enskilda personer, ”vanliga människor”, och i synnerhet de 

nära anhöriga kan befinna sig i en utsatt position när de möter journalister. 

Särskilt när det handlar om våldsamma och dramatiska dödsfall, där 

journalister pressat på för att snabbt få intervjuer med sörjande.  

 

Utifrån närhetsetiken kan man relatera det mina informanter berättar till 

detta med att se den utsatte Andres behov. Att den andres outtalade behov 

tillgodoses kan exempelvis vara att man som sörjande inte intervjuas när 

man är så chockad att man inte förmår värja sig mot journalister. Det kan 
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vara att journalistiken berättar att en person är försvunnen utan att man som 

familjemedlem upplever sig bli jagad av journalister när man åker runt och 

sätter upp anslag om försvinnandet. Det kan vara att få bli upplyst i förväg 

om att det kommer att sitta löpsedlar med bild på den avlidne över hela 

staden.  Att den andres uttalade behov tillgodoses kan exempelvis vara att 

man inte tillbakavisas av journalisten när man under intervjun vill tala mer 

allmänt om brottsofferaspekter istället för om sin personliga sorg. Det kan 

vara att inte ställas inför att journalisten hävdar att man måste ställa upp på 

en intervju dagen efter dödsfallet. Detta för att det skulle finnas ett allmän-

intresse i att just informanten ifråga citeras i texten.  Att samma informants 

brev till den avlidne blir publicerat när hon så småningom vill detta är å 

andra sidan ett exempel på det som Brurås (2009, s. 328) tar upp: att närhets-

etiken inte bara handlar om att avstå från intervjuer och publiceringar. Detta 

med att ta ansvar för den andre och tillmötesgå denne, kan lika gärna 

innebära att man publicerar.  När det gäller de informanter som själva tog 

initiativ till hela publiceringen genom att själva kontakta journalister, kan 

man se det som att redaktionerna vid båda dessa nyhetshändelser tillmötes-

gick önskemålen från de sörjande som tog kontakten. Det går naturligtvis 

inte att säga något om vilka överväganden som gjordes på respektive nyhets-

redaktion, att nyhetsvärderingsprinciper inverkade på besluten är dock inte 

otänkbart.  

 

Exemplen ovan visar hur inkonsekvent nyhetsjournalistiken om sorg kan 

vara, sett till de olika berättelser och perspektiv kring etik som framkommer 

i min informantgrupp. Det tydliggörs också hur omöjligt det blir att dra alla 

som medverkar i nyhetsjournalistik om sorg över en kam. En informant som 

är nära anhörig upplevde det som bra och terapeutiskt att ganska omgående 

efter dödsfallet få tala om sina känslor med journalister. En annan nära 

anhörig kände sig pressad och blev orolig för hur hon framstår, och för att 

behöva försvara sig gentemot de ”sanningar” som hon befarade att journa-

listiken skulle presentera grannar och bekanta hemma i byn.  

 

Värt att fundera över etiskt är det informanter berättar om hur möten mellan 

sörjande och journalister kan ske väldigt hastigt, exempelvis genom korta 

telefonintervjuer. Vissa informanter uppfattar att intervjuer vid personliga 

möten är att föredra framför telefonintervjuer.  Det finns någon informant 

som föredrog korta intervjuer, men andra kunde ibland uppleva att de hastiga 

mötena/intervjuerna skedde på ett ganska okänsligt sätt från journalisters 

sida.  Det finns också i mitt material flera beskrivningar av hur informanter 

upplevt att de träffat eller talat i telefon med journalister, som vid såväl korta 

som längre eller återkommande möten, visat hänsyn och omtänksamhet. Det 

är förstås bra, även om man kan fundera kring om det alltid varit hänsynen 

och omsorgen om den utsatte Andre som ligger bakom eller om det är 

påklistrad sympati, dvs. strategiska drag för att skapa ett förtroende så att 
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man kan genomföra intervjun och få underlag till sin text, på så sätt som 

beskrivs av Lundälv (1999, s. 18 f.) och Wigorts Yngvesson (2002, s. 107). 

Informanter kan känna att en viss journalist blivit en personlig vän, vilket 

kan ställas mot det Brurås (2010, s. 97) konstaterar: att journalistik inte 

handlar om nära relationer utan om att utföra en arbetsuppgift. Här finns 

förstås många tänkbara mellanlägen där informanter möter journalister som 

är ute efter storyn men som ändå uppfattas som ”snälla” och empatiska.  

 

I min studie framkommer att det finns situationer där det närhetsetiska 

perspektivet och dess utgångspunkt i mötet ansikte mot ansikte, eller i 

förekommande fall telefon mot telefon, kan framstå som delvis paradoxalt. 

Det handlar om mötet mellan journalistiken och den Andre kopplat till 

redaktionella strukturer, vilka enligt Rasmussen (2001, s. 167) riskerar bli en 

konkret blockeringsmekanism för närheten, och istället bidra till ett 

distanserat förhållningssätt till utsatta intervjupersoner.  Rasmussen ser som 

problematiskt med det närhetsetiska perspektivet att ansvaret för den andre 

läggs på den enskilde journalisten. Detta eftersom journalistik också är en 

kollektiv produktionsprocess. Av det informanter i min studie berättar, fram-

går att den enskilda utsatta privatpersonen inte har full insikt om redaktionell 

arbetsorganisation, och inte känner till hur artiklar redigeras ut, hur bilder 

sprids, hur löpsedlar kan göras etc.  Och framför allt inte alltid vet om att 

redaktionellt material hanteras av många personer. De som medverkar som 

sörjande i nyhetsjournalistiken har träffat en enskild journalist. Att denne då 

skyller på kollegor eller chefer kan av enskilda sörjande, som mina infor-

manter, upplevas som ett övertramp. För andra kan det i varje fall väcka 

osäkerhet och oro. Sett ur informanternas perspektiv menar jag att ansvaret 

för den andre ”förskingras” och förs vidare till personer de inte mött, inte 

relaterar till, kanske inte ens visste existerar.  

 

Ytterligare en aspekt som framkommer i mina informantsamtal kan kopplas 

till den tidigare nämnda kollision som för vissa uppstår mellan den egna 

sorgeprocessen och journalistikens nyhetstempo. Denna kan inte bara 

kopplas till nyhetsvärde och narrativa konstruktioner, utan också till en etisk 

problematik kring detta med att journalistikens intresse för sörjande är som 

störst när dessa mår som allra sämst. Informanter i min studie berättar om 

hur journalister vill göra intervjuer 1-2 dagar efter dödsfallet. Ju mer 

dramatiska omständigheter, ju större medieintresse. Uttryckt på annat sätt: 

den journalistiska plikten att informera allmänheten om hur de anhöriga 

sörjer blir viktigare än hänsynen till konsekvenserna för de sörjande man vill 

intervjua. Så gott som alla informanter som är nära anhöriga till offer, 

berättar om chocksymtom liknande de som beskrivs av Cullberg (2006, 

s.143 ff.) som tecken på den akuta fasen av en traumatisk kris.  Detta är i sig 

inte kopplat till mediemedverkan, även informanter som inte medverkade i 

journalistiken förrän efter en månad berättar att de befann sig i chock den 
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första tiden.  Av informantsamtalen framgår att utöver chock kan också 

faktorer som nära anknytning till den avlidne, dramatiska omständigheter 

kring dödsfallet, stort medieintresse samt intervjuer nära inpå dödsfallet, 

påverka upplevelser av mediemedverkan relaterat till sorgeprocessen. Det 

gör även dödsorsaken. Att det finns en gärningsman, dvs. att en annan 

person utövat dödligt våld eller orsakat dödsolyckan, kan göra medie-

medverkans inverkan på sorgeprocessen mer komplicerad och/eller känslig. 

Flera av dessa faktorer är sådant som enligt den psykologiskt orienterade 

forskningen om sorg kan komplicera sorgeprocesser, vilka riskerar att 

kompliceras i sig bara av att dödsfallet är oväntat, plötsligt och för tidigt.  

Dyregrov (2002, s. 106, 89) konstaterar att sörjande behöver lugn och ro och 

menar att medieuppmärksamhet och exponering kan vara skadlig för 

sörjande.  

 

Av informanternas berättelser framgår att upplevelserna av hur sorgepro-

cessen påverkas av mediebevakningen är väldigt individuella. I ett inledande 

och intensivt nyhetsskede kan informanter känna som om de inte riktigt 

hinner med att ta in känslorna av sorg. Vissa informanter upplevde att de 

sköt sorgen åt sidan när medierna pressade på.  En informant tycker det vore 

bra om journalister kunde vänta någon månad innan de intervjuar chockade 

sörjande. Flera ger uttryck för att de inte fick ha sin sorg i fred på grund av 

medieintresset. Dessa informanter är alla nära anhöriga, de uppvisade chock-

symtom och har intervjuats nära inpå dödsfallet vilket orsakades av annan 

person, dvs. det finns en gärningsman. Andra med likartade förutsättningar 

kan å andra sidan känna att journalister och intervjuer är en hjälp i sorge-

processen.  

 

En aspekt som inte täcks in varken av journalistikens etiska regelverk eller 

av det närhetsetiska förhållningssättet, är att sörjande kan uppleva sig 

”övergivna” av journalisterna när nyhetsvärdet klingat av. Flera av in-

formanterna i min studie, främst de med nära relationer till offer, berättar om 

en tomhet när medieuppmärksamheten avtagit. En informant beskriver ett 

slags ”medieabstinens” när han använder metaforen att det är som när en 

heroinist inte fått sin spruta. Andra kan uttrycka detta mer implicit, exempel-

vis genom att beklaga att journalister inte är intresserade av att skriva om de 

senare stadierna av sorgeprocessen. Känslor av övergivenhet framkommer 

både hos informanter som har en relativt illusionsfri syn på journalisters skäl 

för att intervjua dem om sorgen, men också hos informanter som berättar om 

bra möten med sympatiska journalister. Den närhetsetiska problematiken är 

att när journalister sett den utsatte Andre och tillmötesgått behoven, så 

”förlängs” detta för i synnerhet vissa av de informanter som är nära anhöriga 

till den avlidne. Att kontakten med journalisten berörde något svårt och djupt 

personligt, och att mötet skedde när man var så utsatt, gör att ”den Andres 

behov” kvarstår eller uppstår i annan form senare. Man vill fortsätta 
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kontakten, eller medverka igen.  Utifrån vad informanter i min studie be-

rättar kan enskilda journalister, i informanternas ögon, ha uppträtt etiskt 

exemplariskt under mötena, genom att vara varsamma, hänsynsfulla och 

också sett den utsatta intervjupersonens individuella behov. Men detta 

lämnar ändå efter sig att vissa av informanterna i min studie kan känna sig 

svikna av just dessa journalister.  

 

De återgivna exemplen från min studie kan naturligtvis diskuteras etiskt utan 

att man använder sig av allmänmoraliska positioner, som närhetsetik. I det 

normativa etiska regelverket talas om varsamhet och hänsyn till dem som är 

anhöriga till brotts- och olycksoffer. Men en analys utifrån närhetsetiken kan 

ge en mer nyanserad förståelse av den etiska problematiken när det gäller 

sörjande som nyhetskällor. Mot bakgrund av det som framkommer i min 

studie menar jag att det kan finnas ett behov av en beredskap, dvs. att 

redaktioner på förhand diskuterar vad som är lämpligt, hänsynsfullt och 

mänskligt att göra eller inte göra redan innan man kontaktar, intervjuar och 

berättar om människor i sorg. Ett närhetsetiskt inslag kan bli ett användbart 

komplement till de trots allt ganska allmänt hållna pressetiska reglerna om 

hänsyn och varsamhet. Det handlar om speciella yrkesuppdrag där journa-

lister kan möta chockade och utsatta människor. Det närhetsetiska perspek-

tivet tydliggör också vilken utmaning det är för journalister att intervjua och 

skriva om sörjande utan att känslomässigt skada enskilda personer, och utan 

att göra vissa sörjande känslomässigt beroende av de journalister de kommer 

i kontakt med.   

Sammanfattning 

I kapitlet besvaras och diskuteras avhandlingens första huvudfrågeställning: 

Hur uppfattar människor i sorg att de bemöts av journalister och behandlas 

i journalistiken?  

 

Delfråga 1. Hur uppfattar människor i sorg journalisters motiv för att tala 

med dem?  

  

Det finns informanter, särskilt sådana som inte är anhöriga till offer, som 

uppfattar att slumpen styrde att just de blev utvalda att tala med journalister.  

Men ett skäl som informanter uppfattar ligger bakom journalisters intresse är 

att journalistik om sorg har ett kommersiellt värde. Särskilt informanter med 

nära relationer till den avlidne, där det varit ett dramatiskt nyhetsskeende 

med många journalistkontakter och där man ibland upplevt kontakter som 

negativa, kan uttrycka att journalistiken är ute efter att tjäna pengar på 

sörjande. Informanter kan uppfatta att journalister arbetar under villkor som 

gör att de har bråttom och därför kan pressa på för att få intervjuer. Brådska 
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hos journalister ses också som en orsak till att det kan bli felaktigheter i det 

publicerade materialet. Informanter uppfattar att det finns såväl ett nyhets-

värde som ett allmänintresse i journalistik om sorg, och att detta bidrar till att 

de blir kontaktade av journalister. Informanterna har förståelse för framför 

allt nyhetsvärdet vilket ses som något som finns ganska oberoende av 

journalisterna, medan allmänintresset i första hand uppfattas som liktydigt 

med ett intresse hos de journalister de möter. 

 

Delfråga 2. Hur uppfattas journalisters strategier av de som medverkat som 

sörjande i nyhetsjournalistik? 

 

Journalisters strategier kan, som informanterna uppfattar det, handla om att 

försöka övertala sörjande att medverka. Ett sätt att övertyga ett kanske 

vacklande intervjuobjekt är att erbjuda denne att få läsa texten före 

publicering. Vissa informanter uppfattar detta mer uttalat som en strategi 

medan andra ser det som en omtanke från journalistens sida. Informanter 

uppfattar också att journalister har strategier för att styra dem mot de 

etablerade narrativen för nyhetsberättelser om sorg. Detta kan enligt vad 

informanter berättar, exempelvis ske genom att journalisternas frågor följer 

en viss mall eller genom att man förlägger intervjun till platsen för dödsfallet 

där man också kan ta bilder som passar in i dramaturgin för nyhets-

journalistik om sorg. Ytterligare en strategi som informanter uppfattar är att 

journalister skyller ifrån sig på kollegor när det gäller ansvaret för han-

teringen av texter och bilder. 

 

Delfråga 3. Hur uppfattas journalisters arbetsmetoder och etik av de som 

medverkat i nyhetsjournalistik om sorg?   

 

Vissa informanter upplever det som oproblematiskt att journalister strävar 

efter att anpassa intervjuer och texter till de etablerade narrativen för 

berättelsen om offret och de sörjande. Andra kan känna att de framställs på 

ett sätt som inte stämmer med hur de själva känner. Att berättelsen om 

sorgen kan bli gemensamhetsskapande genom att offrets krets framställs som 

utvidgad till att omfatta fler än de närmast berörda, ses av informanterna som 

något positivt genom att fler inbjuds att dela sorgen. Journalistikens 

omedelbara behov av sörjande i nyhetstexterna kan leda till att vissa 

informanter känner att de medverkar i journalistiken så tidigt i sorge-

processen att de inte får möjlighet att berätta om mer kontextualiserade 

reflektioner och erfarenheter.  

 

Av mina informantsamtal framgår att man inte har några förväntningar på 

journalister när det gäller etiska och allmänmoraliska förhållningssätt. Flera 

informanter uppfattar att hänsyn är något som vanligtvis inte ingår i 

journalistyrket.  Vissa informanter har upplevt att journalister kränkt dem 
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genom att vara påträngande, otrevliga etc. Ibland är det strukturella orsaker 

bakom, dvs. vissa av de kränkningar som informanter beskriver kan ses som 

kopplade till de rutiner som styr redaktioners och journalisters arbete. Andra 

informanter upplever att journalister visat hänsyn och omtanke.  Med hjälp 

av ett närhetsetiskt perspektiv i analysen tydliggörs en inkonsekvens i 

nyhetsjournalistiken om sorg: just det som inte är upprivande för den ene 

kan vara det för den andre. Faktorer som påverkar är hur informanter 

reagerar i chocktillstånd, dödsorsaken, hur nära i tid efter dödsfallet 

intervjuer görs, och om informanten upplever sig övergiven av journalistiken 

när den första intensiva nyhetsbevakningen har ebbat ut. För informanter kan 

ett ”bra” etiskt bemötande innebära att man känner sig sviken av just de 

journalisterna. 
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9 Upprättelse, delaktighet och kontroll  

I detta kapitel belyser och diskuterar jag informanternas erfarenheter utifrån 

avhandlingens andra huvudfrågeställning och relaterar detta särskilt till de 

teoretiska perspektiv som rör källrelationer.  

 

Avhandlingens andra huvudfrågeställning är: Hur använder människor i 

sorg journalistiken? 

Delfrågor:  

1. Hur framställer de som medverkat i nyhetsjournalistik om sorg sina motiv 

för att tala med journalister? 

2. Vilka strategier visavi journalister använder de som medverkar som 

sörjande i nyhetsjournalistik?  

3. Hur reflekterar de som medverkat i nyhetsjournalistik om sorg kring 

relationen mellan journalister och dem själva samt kring konsekvenserna av 

att ha deltagit i mediebevakningen? 

 

Kapitlet är strukturerat utifrån tre teman: De två första är upprättelse46 och 

delaktighet vilka huvudsakligen besvarar och diskuterar den första delfrågan.  

Det tredje temat kontroll är främst knutet till delfråga 2. Den tredje delfrågan 

belyses särskilt i avsnitten ”Källrelationen – en djupt personlig historia” 

samt ”När mediestormen bedarrat”. Men det råder inte några vattentäta skott 

mellan varken teman eller slutsatsresonemang.  

 

De tre temana är inte strikt avgränsade mot varandra eller ömsesidigt 

uteslutande, utan gränserna är flytande. Vissa av de mönster och aspekter 

som identifierats i materialet kan belysas inom fler än ett tema. Förenklat 

kan man se det som att de mönster som rör hur informanterna använder sin 

medverkan i journalistiken går från aspekter som rör mer personliga 

positioner och behov, vilket då rör upprättelse, till aspekter som rör att även 

andra personer kommer in i bilden genom att de medverkande framträder 

offentligt och berättar om sin sorg, dvs. delaktighet som tema. Temat 

                                                      
46  Uttrycket upprättelse är inte helt självklart och kan kräva ett klargörande av varför ordet 

valts. Upprättelse är att se som ett ”samlingsnamn” för ett tema som rör olika aspekter av att 

försöka återställa eller kompensera för det som förlorats, skadats eller rubbats genom 

dödsfallet. Det som behöver upprättas kan exempelvis ha att göra med upplevelser av förlorad 

värdighet, ibland kan det mer röra känslor av att ha tappat fotfästet.  
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kontroll rör huvudsakligen informanters möten med journalister och de 

strategier informanter använt i samband med dessa.  

Upprättelse 

Att använda journalistiken för att få upprättelse kan handla om antingen 

upprättelse för offret eller om upprättelse för egen del – eller både och. 

Framför allt för informanter med nära relationer till den avlidne förefaller det 

finnas en mer flytande och komplicerad gränsdragning mellan de erfaren-

heter av medverkan som rör offrets upprättelse respektive den egna upp-

rättelsen. Föräldrar kan exempelvis ge intrycket av att den upprättelse som 

man uppfattar att barnet får genom att man medverkar som sörjande, också 

är en upprättelse för föräldern själv. Informanter kan uppfatta att deras 

medverkan innebär en upprättelse också för andra i offrets närmaste krets.  

Hedra den döde 

Informanterna i min studie upplever att medverkan i journalistiken möjliggör 

att den avlidne hedras genom att journalistiken berättar om sorgen på det sätt 

som sker. Att sorgen uppmärksammas i journalistiken visar att den avlidne 

är värd att sörjas. Att den döde upphöjs, upprättas, ingår i de narrativ enligt 

vilka de olika typerna av sorgeberättelser ordnas (Duncan, 2012, s. 594 f.), 

dvs. i enlighet med journalistikens strävan efter att framhålla offrets goda 

egenskaper (Langer, 1998, s. 31 f.). Här ligger informanternas intressen och 

behov således i linje med vad journalistiken helst vill berätta, och detta 

skulle kunna innebära att sörjande blir mer positiva till att tala med journa-

lister och medverka i journalistiken. Flera informanter i min studie uppfattar 

det som positivt att medverkan ger dem möjlighet att få berätta om den 

dödes goda egenskaper. Man kan också känna att man vill använda sig av 

journalistiken för att få fram den avlidnes sida av saken, exempelvis när det 

är fråga om ett våldsdåd och informanten har en nära relation till offret.  

 

För vissa informanter är medverkan rentav ett sätt att rentvå den döde genom 

att man då får möjligheten att ge sin bild av vem den avlidne var som person 

och att denne inte agerade på ”fel” sätt i samband med den händelse som 

orsakade dödsfallet. Sådana tankar framförs av informanter som uppfattat att 

det gått prat och rykten om den avlidne. Att medverka i journalistiken blev 

då en möjlighet att få ge vad man uppfattar som en rättvisande bild och 

också att kunna framhålla offrets goda egenskaper.  

 

För andra informanter förefaller det finnas inslag av att deras medverkan är 

ett sätt att få upprättelse visavi gärningsmannen. Här menar jag att det kan 

vara oklart om den här upprättelsen gäller informanten själv eller den 
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avlidne. Det finns förmodligen inslag av både och. I de fall informanter 

kommer in på gärningsmannen är det ofta så att informanterna inte använder 

gärningsmannens egennamn. Intrycket är att gärningsmannen så lite som 

möjligt ska tänkas på eller talas om som person, utan helst dehumaniseras 

och exkluderas. När informanter talar om att de vill föra offrets talan eller att 

gärningsmannen inte ”ska få finnas”, skulle medverkan kunna vara ett sätt 

att få upprättelse även gentemot gärningsmannen. Samtidigt är detta med 

gärningsmannen väldigt känsligt. Man kan känna att gärningsmannen helst 

ska exkluderas men samtidigt erbjuder journalistiken en möjlighet för 

informanter att få veta vem gärningsmannen är, och vad som händer kring 

denne. En informant talar om gärningsmännen i förminskande ordalag: de 

begriper inte bättre och eftersom det är samhället som inte tar tillräckligt 

ansvar blir gärningsmännen också i någon mån offer vars existens in-

formanten kan välja att ignorera. 

Hålla kvar den döde 

Informanter kan uppfatta att den publicering man medverkat till innebär att 

den avlidne gjort ett avtryck och betytt någonting, inte bara fallit i glömska. 

För dem med nära relationer till offret kan i vissa fall detta med medverkan 

som ett sätt att hålla kvar den döde bli problematiskt om man redan tidigt i 

nyhetsprocessen upplever mediemedverkan som ett led i sorgebearbet-

ningen.  Då kan man känna det som smärtsamt när medieintresset svalnar, 

eftersom det blir en bekräftelse på att den avlidne är död, och även 

bortglömd.   

 

Ett konkret sätt att hålla kvar den döde är att samla de tidningsklipp och 

inslag som publicerats. De blir påtagliga minnen och många av de informan-

ter som ingår i min studie berättar om minnesskåp och pärmar som också blir 

en tröst och även en bearbetning, genom att de senare kan plockas fram och 

läsas. Att gå in på minnessajter i sociala medier kan ha samma effekt.  

Göra det rätta 

Flera informanter berättar om att man som sörjande vill göra det som är rätt, 

riktigt och passande, inte bara med tanke på offrets upprättelse utan även för 

sin egen skull. När ett plötsligt dödsfall inträffar till följd av ett brott eller en 

olycka och omständigheterna är av den karaktären att informanter känner på 

sig att såväl journalistiken som publiken förväntar sig texter om sorg och 

sorgeritualer, kan detta att medverka i en sådan text kännas som något man 

bör göra. I studier där journalister intervjuats om ”death knock-journalistik” 

framkommer att journalister kan uppfatta att sörjande och drabbade i vissa 

fall känner att de förväntas ställa upp på intervjuer till den avlidnes minne 

(Berrington & Jemprey, 2003, s. 235 f.). 
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Konventionerna i samband med texter om sorg verkar röra mer eller mindre 

outtalade regler för hur man bör bete sig som sörjande och hur man ska 

agera i mediesammanhang.  I detta ingår också vad som är passande och inte 

passande att säga, skriva och göra som sörjande. Ibland kan konventionerna 

ta sig konkreta uttryck som blir ett slags kondoleanser som framförs på 

antingen journalistikens eller informanternas eget initiativ. Flera informanter 

uttrycker uppfattningar som tyder på att det är mediernas berättelser om 

sorgeritualer som ger vägledning i hur det ska gå till att framföra sådana 

kondoleanser. I mitt material framkommer att konventioner kan vara ett skäl 

för att tala med journalister och hur medverkan då blir en bekräftelse på att 

man är en legitim sörjande. Uppfattningar som kan kopplas till konventioner 

förekommer oftare hos informanter som har perifera relationer till den 

avlidne. De nära anhöriga har en självskriven legitimitet som sörjande och 

verkar fundera mindre kring konventioner som skäl för sin medverkan, även 

om dessa ibland kan bidra till känslor av upprättelse genom att journalistiken 

berättar om hur både man själv och andra gjort ”rätt” som sörjande. 

 

Man kan vilja göra det rätta genom att via journalistiken klargöra och rätta 

till sådant som blivit fel i hur omständigheterna kring dödsfallet uppfattas av 

andra. Detta var ett skäl för de informanter som på eget initiativ kontaktade 

lokaltidningen. Genom att använda journalistiken för att klargöra sin syn på 

olycksorsaken kunde de upprätta den som tidigare pekats ut som ansvarig. 

De slapp känna skuldkänslor över missförståndet, vilket kan ses som att de 

också upprättade såväl sig själva som den avlidna.  

  

Ett skäl för att tala med journalister är att man hoppas att mediebevakningen 

leder till att problem i samhället uppmärksammas. På så vis använder man 

journalistiken för en god sak och medverkan blir ett sätt att göra det som är 

rätt och riktigt. Detta kan också i vissa fall ses som en form av sådant 

utåtriktat meningsskapande som beskrivs av Dyregrov och Dyregrov (2008, 

s. 50 f.). I min studie är det i första hand informanter med nära relationer till 

den avlidne som framför sådana tankegångar: kan man genom sin med-

verkan bidra till att ett samhällsproblem kan uppmärksammas, kan dödsfallet 

kanske bidra till ett bättre samhälle eller till att hjälpa någon annan. Därmed 

kan man i någon mån kanske ”få en mening i det meningslösa”. Informanter 

med perifera eller inga relationer till offret uttrycker oftast detta med 

samhällsproblem i mer allmänna ordalag, exempelvis att ens medverkan 

också är en protest mot våldet i samhället eller att människor som behöver 

vård borde fångas upp innan det är för sent. Informanter med nära relationer 

till offren, kopplar oftare sin medverkan till de samhällsfrågor som har 

påtaglig anknytning till det egna fallet. Det kan gälla frågor som 

brottsofferersättning, psykiatrisk vård, trafikproblem eller att man allmänt 

vill att efterlevandes sorg belyses i journalistiken. Det kan dock finnas en 

ambivalens i dessa altruistiskt orienterade motiv, på så sätt att samhälls-
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aspekten skulle kunna vara ett sätt att ge ”högre” och viktigare mening åt 

motiv och upplevelser som i själva verket är mer personliga.  

Bearbeta sorgen 

Flera av informanterna i min studie upplever att deras medverkan blev ett led 

i processen att ta sig igenom sorgen, och på sikt försöka lära sig att leva med 

den.  

 

Själva mötet med journalister kan av informanter uppfattas som en bearbet-

ning i sig, genom att intervjuerna blir ett tillfälle att få tala om den döde och 

det som hänt för någon som ville lyssna. Någon informant talar om att 

journalister kan fungera som ”gratis psykiatriker”, en annan informant 

berättar hur hon längtade efter att någon skulle fråga. Dessa informanter 

upplevde att journalisterna var de enda som ville lyssna när andra undvek att 

tala om händelsen.  

 

För andra kan medverkan vara en del av en stegvis bearbetning. Det gäller 

exempelvis en informant som inte medverkade vid så många tillfällen, men 

ganska ”utportionerat” över ett par år. Denna informant medverkade inte 

under den akuta krisfasen, som enligt Cullberg (2006, s. 144 f.) varar mellan 

4-6 veckor efter dödsfallet, och informanten upplever själv att hon använde 

den sista intervjun som ett led i att sätta en punkt för sörjandet. 

 

För vissa informanter med oftast en mer perifer relation till den avlidne, 

verkar inte sorgebearbetning vara någon väsentlig del av medverkan, medan 

det kan vara det i relativt hög grad för informanter med nära relationer. En 

form av vad som kan ses som en ställföreträdande sorg och sorgebearbetning 

kan kopplas till perifera bekanta och särskilt till informanter som inte 

personligen känner offret eller offrets anhöriga. En aspekt på deras 

medverkan är att de identifierar sig med de som är direkt och påtagligt 

drabbade, och upplever att de själva kunde råkat ut för samma sak (jfr. Kitch 

& Hume, 2008). Medverkan kan i ett sådant fall vara en form av bearbetning 

av något som inte hänt, men som kunde ha hänt. I ett annat fall är en 

informants medverkan i en nyhetsartikel om sorg samt ett återkommande 

engagemang i olika nyhetshändelser, ett sätt att försöka bearbeta tidigare 

egna förluster.  

Delaktighet 

Att medverka i journalistiken är att träda in i medieoffentligheten och visa 

andra vem man är som sörjande, vem offret var och att offret förtjänar att 

sörjas. Genom hur man framställs i journalistiken delar man med sig av sina 
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känslor och upplevelser kring sorgen, och får ibland också ta del av andras 

reaktioner. Att få ta plats i offentligheten förefaller inte vara ett initialt starkt 

skäl för medverkan i sig, att behöva hantera följderna av mediemedverkan 

kan däremot bli en realitet. För informanterna i min studie förefaller 

offentlighetsaspekten på medverkan ha både för- och nackdelar, även om 

fördelarna verkar överväga. Temat delaktighet handlar dels om aspekter på 

att framträda i offentligheten, dels om aspekter som rör sorgens gemenskap.   

Använda medieoffentligheten 

En aspekt på medieoffentlighet är vem och vilka som får synas i medierna 

och på vilket sätt det sker, dvs. medierepresentation (Dahlgren, 1995, s. 15). 

Det finns exempel på informanter som blivit medieoffentliga personer som 

en konsekvens av sin medverkan som sörjande i samband med nyhets-

händelser vilka blivit mycket uppmärksammade i medierna. Dessa in-

formanter har en position där medieintresset kvarstår och kan ”aktiveras”, 

när nya eller delvis annorlunda aspekter gör att händelsen får nyhetsvärde på 

nytt.  

 

Informanter kan använda offentligheten för att försöka påverka sådant de 

tycker är viktigt. Det kan, i första hand för de som medverkat som sörjande 

vid uppmärksammade nyhetshändelser, ibland handla om att aktivt ta 

kontroll och sätta press på nyhetsredaktioner för att påverka vad som skrivs 

och på vilket sätt. Det finns å andra sidan också informanter som inte före-

faller ha reflekterat i någon större utsträckning över att deras medverkan 

också blir ett framträdande i offentligheten.  

 

Inträdet i medieoffentligheten kan användas utifrån altruistiskt orienterade 

motiv, som visserligen ofta rör problematik som kan kopplas till döds-

orsaken och som i viss mån också har att göra med upprättelse för offret eller 

för egen del vilket belystes under föregående avsnitt.   Man kan vilja an-

vända journalistiken och sin medverkan i medieoffentligheten för att driva 

frågor.  

 

Att träda fram i offentligheten för att försöka bidra till det polisiära arbetet 

kan vara ett initialt skäl för att tala med journalister när det gäller dramatiska 

nyhetshändelser där det inte från början är uppenbart vad som hänt eller vem 

som är gärningsman. Detta är dock också ett sätt att hjälpa den egna saken 

genom att man vill hitta offret eller bidra till att gärningsmannen kan gripas. 

Utöver att medverkan i journalistiken är ett sätt att hjälpa till, finns det också 

informanter som använt sociala medier, i första hand Facebook, som en 

informationskanal, på det sätt som beskrivs av Kverndokk (2013, s. 188 f.).  
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En dimension av delaktighet är att man vill dela med sig av sina erfarenheter 

för att hjälpa andra som drabbats eller skulle kunna drabbas av något 

liknande det man själv råkat ut för.  

 

Det finns informanter för vilka det finns inslag av att man tycker det är lite 

spännande att få träda fram i medieoffentligheten och få vara med i journa-

listiken, även om det ligger en sorglig händelse bakom. Halse (1975, s. 85) 

beskriver hur källor kan känna det som en belöning att, oavsett informa-

tionens art, få känna sig betydelsefulla genom att tala med journalister. De 

här känslorna förekommer i högre grad hos de informanter i min studie som 

har en mer perifer relation till offret än hos dem som har en riktigt nära 

relation och personligen drabbas mycket hårt av förlusten. Men även 

anhöriga till offer kan låta förstå att det ändå finns ett inslag av spänning i 

detta med att hamna i den mediala hetluften.  

 

Å andra sidan kan detta med att medverka också slå tillbaka i form av 

Jantelagen, om någon skulle få för sig att man försöker framhäva sig för att 

få vara med i journalistiken. De som berättar om sådana situationer är de 

informanter som uppnått mer varaktiga medieoffentliga positioner genom att 

de medverkat i samband med händelser som blivit väldigt uppmärksammade 

och där medieintresset kvarstått över tid. Dessa informanter berättar om att 

de ibland mötts av avundsjuka eller av påståenden om att de måste ha fått 

betalt för att ställa upp i medierna.  Informanter som medverkat i mindre 

uppmärksammade nyhetshändelser kan istället ge uttryck för ängslan inför 

andras reaktioner.  I något fall handlar detta om hur omständigheterna kring 

själva händelsen framställs. Man kan också känna oro för att andra ska tro att 

man försökt göra sig märkvärdig genom att ”vara med i tidningen”.  Eller 

man kan vara nervös för att journalisten ska beskriva relationen till offret 

som närmare än den är. Detta inträffade i ett av fallen i min studie, och 

informanten som drabbades av detta blev rädd för att andra skulle tro att hon 

ljugit. Att känna att de som läser kanske tycker att man vill göra sig märk-

värdig är vanligare hos informanter med mer perifera relationer till offer. 

Informanter med familjeband till den avlidne ger inte uttryck för mot-

svarande oro för att någon skulle kunna tycka att de inte har mandat att uttala 

sig som sörjande.   

Bli en del av gemenskapen 

Nyhetsjournalistiken om sorg erbjuder oss att träda in i sorgens gemenskap, 

vilken kan konstitueras även genom sociala medier. Sorgeupplevelsen blir då 

kollektiv och kan delas med andra. Dessa andra måste inte vara personer 

man redan känner, eller som själva kände den avlidne. En egenskap hos 

nyhetsjournalistik om sorg är ju, vilket framkommer av informanternas 

berättelser och också beskrivs av Pollack (2008, s. 430), att det finns en 
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tendens till att offrens krets utvidgas till att omfatta fler än de närmast 

berörda. Detta legitimerar i sig sorgen som en kollektiv process och som en 

angelägenhet för oss alla.  Av min studie framgår att det finns informanter, 

oftast med perifer relation till offer, som valde att tala med journalister för 

att manifestera sin delaktighet i sorgens gemenskap. Och även människor 

som inte känner den avlidne personligen, utan enbart tagit del av mediernas 

berättelser om vad som hänt, kan vilja delta i gemenskapen. Medie-

uppmärksamheten kan då bidra till en form av sådan medierad socialitet och 

medierad kvasiinteraktion som beskrivs av Meyrowitz (1994) och Thompson 

(2001).  

Tröstas och trösta 

Att publiciteten leder till känslor av att sorgen delas av andra är något som så 

gott som alla informanter beskriver som tröstande. Det är också något som 

särskilt de nära anhöriga integrerar i den egna sorgeprocessen. Det kan ligga 

en tröst bara i att dödsfallet och sorgeyttringarna uppmärksammas av 

journalistiken och därmed offentliggörs. Detta bjuder in andra att närma sig 

de sörjande och att dela sorgen. Man kan få rent konkreta sympatibevis från 

andra, vilka i ord och handling visar sin medkänsla, och då kan ett skäl för 

att tala med journalister uppstå. Det finns informanter som använde 

journalistiken för att tacka och visa sin uppskattning för det stöd de fått av 

ortsborna.  

 

Det är också trösterikt att både de man känner och inte känner deltar i 

sorgens ritualer genom att tända ljus på platsen för dödsfallet, eller skickar 

blommor eller hälsningar, alternativt lämnar virtuella kondoleanser i sociala 

medier. Att andra vill vara med i sorgens gemenskap blir ett tecken på att de 

bryr sig och också vill visa detta. Man är inte ensam, och särskilt för 

informanter med nära relation till den avlidne kan detta kännas inte bara som 

en tröst, utan också lite läkande i sorgen. För informanter med mer perifer 

relation till offret kan detta med att sorgens gemenskap möjliggör att man 

själv kanske kan trösta eller stötta andra utgöra ett motiv för att tala med 

journalister.  

 

Att journalistiken genom sina berättelser ramar in sorgens gemenskaper på 

ett sätt som vi kan känna igen, kan av informanter uppfattas som tröstande 

och som en bekräftelse på andras stöd och deltagande.  En informant berättar 

om upplevelsen av att både själva nyhetstexten och den verklighetens 

minnesstund texten handlar om gjorde det legitimt att visa känslor och få 

delta i sorgens ritualer. Informanten uppfattade att den avlidne ”användes” 

av andra människor för detta.  

 

För vissa informanter verkar den sorgens gemenskap som konstrueras genom 

medierna bli ett substitut för andra människor. En informant som läser 
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mycket sorgejournalistik och deltar i olika sorgens gemenskaper i sociala 

medier, känner sig mindre ensam genom att använda olika nyhetshändelser 

för att om och om igen få dela sin egen sorg över familjemedlemmar 

informanten mist.  

 

De flesta av informanterna finner gemenskaperna trösterika, även om det 

också förekommer att informanter inte lägger särskild vikt vid dem. Någon 

informant framför att det är lite underligt att vilt främmande människor hör 

av sig och vill dela sorgen. Detta uppfattas som ”konstigt men bra”. 

Nätverka 

Nyhetsjournalistik om sorg erbjuder ett sätt att dela sorgen genom att den 

berättar om offren och de sörjande. Informanter i min studie framför att den 

publiciteten kan leda till att sociala medier, som Facebook, tillför ytterligare 

en dimension av delaktighet i form av nätverk där man kan ha kontakter med 

andra. Vissa informanter i min studie ser det som en fördel att man i sociala 

medier får uttrycka sig med egna ord, dvs. man behöver inte överlämna 

varken urval eller ordval till journalistiken, medan andra framför att journa-

listiken har större tyngd och är bättre på att formulera detta med sorgen, än 

vad de själva har förmåga till.   

 

Den virtuella världen har en motsvarighet till de spontana monument i form 

av blommor, brev, gosedjur etc. som lämnas på platsen för dödsfallet och 

som beskrivs av Ehn (2007, s. 349).  De elektroniska ”föremål” som enligt 

informanter i min studie lämnas på sorgesajter, består av inlägg eller att man 

gillar andras inlägg. Men effekten blir att de som deltar på sorgesajter i 

sociala medier kan uttrycka känslor, skapa länkar till den döde och också 

visa andra att man är med och delar sorgen, vilket också beskrivs av Caroll 

och Landry (2010) samt Kverndokk (2013). Alla informanter deltar inte i 

sådant medierat nätverkande. Vissa använder inte sociala medier så, även om 

de kan dela sorgeupplevelser med personer som de träffar ansikte mot 

ansikte. Någon informant förefaller inte nätverka överhuvudtaget, varken via 

medier eller annars. Det förekommer att informanter avstår från att själva 

skriva, men ändå tar del av nätverkande genom att läsa vad andra skriver i 

sociala medier. Andra kan vara helt delaktiga, dvs. de både skriver själva och 

läser, och här kan nätverkandet ske på flera sätt.   

 

Man kan skriva till offret, vilket kan ses som ett speciellt men dock 

nätverkande, vilket Carroll och Landry (2010) identifierade i sin studie. Det 

behöver inte vara bara korta hälsningar om saknaden, utan ett par in-

formanter berättar om hur de återkommande ”skriver av sig” i sociala 

medier. Man kan upprätthålla kontakter med de man känner, dvs. personer 

inom den krets som kände offret. Här kan man dela sina minnen av den 

avlidne och också stötta varandra. Sociala medier kan också fungera som 
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informationskanal till vännerna. En informant beskriver hur minnessajten 

över den avlidne nästan fungerar som en klubb där man kan umgås, och 

också arrangera olika sociala aktiviteter. Av min studie framgår att infor-

manter genom att nätverka kan få kontakter med och lära känna personer 

som varit med om en motsvarande eller liknande upplevelse som de själva. 

Man kan också utbyta tankar om sorgen via sociala medier, med personer 

som man själv inte alls känner. Informanter berättar om hur de på Facebook 

fått sympatibevis från för dem helt obekanta människor.  

Kontroll 

Bland informanterna jag samtalat med finns både de för vilka journalist-

kontakterna varit relativt okomplicerade och de som upplevt att det stundtals 

varit besvärligt. Temat kontroll handlar huvudsakligen om hur informanterna 

som medverkar i min studie själva agerat visavi de journalister de mött under 

nyhetsprocessen. De mönster som redovisas berör därmed dessa privat-

personers roll som nyhetskällor för journalistiken och vilka eventuella för-

handlingar om kontroll som skett, eller inte skett, mellan informanter och 

journalister.  Jag har här valt att använda begreppet strategier, men sätter inte 

likhetstecken med de i teorikapitlet beskrivna mer utarbetade och proaktiva 

strategier som institutionaliserade källor och källorganisationer håller sig 

med. Informanternas strategier samt förhandlingarna gäller oftast vardag-

ligare och mer personrelaterade saker som man vill ta kontroll över.  Ibland 

är strategierna att se som motstrategier. De blir ”svar” på det man uppfattar 

som journalisters strategier, men att informanter håller sig med strategier 

innebär inte att de i alla lägen visar journalister de möter att de har en linje, 

eller vad de själva känner.  

Förhandla eller låta bli 

Green och Sykes (2003) fann i sin studie att det framstod som essentiellt för 

deras informanter att känna att de hade kontroll över vad som publicerades 

och inte. Motsvarande tonvikt för detta framkommer inte i min studie. 

Kontroll är viktigt för vissa av mina informanter, men inte för andra. 

 

En form av att försöka ta kontroll är att avstå från att medverka. En 

informant i min studie berättar hur hon inte ställde upp när journalister ville 

intervjua henne dagen efter makens död. Å andra sidan kan informanter i 

vissa fall ha kontroll som ett motiv för att alls medverka. Man använder då 

journalistiken som en möjlighet att få ge sin version av det som hänt, och på 

så vis förekomma att journalisten kanske skriver om händelsen och om 

sorgen i alla fall. Om man ställer upp och låter sig intervjuas ökar det 

möjligheten att det som skrivs i någon mån gynnar den egna saken, eller kan 
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ge en sannare bild, bli mindre felaktigt etc. Man kanske egentligen inte ville 

medverka, men vågar heller inte riktigt låta bli.  Andra informanter förefaller 

inte alls ha brytt sig så mycket om kontroll, och verkar inte fundera närmare 

kring journalistik eller vad journalister kan tänkas ha för sig. De förhandlar 

därmed heller inte.  

 

När det gäller förhandlingar om kontroll samt kunskaper om hur 

journalistiken fungerar, vad som förväntas samt att förutse vad en publi-

cering kan medföra, kan denna procedur vara svårare för informanter som 

har enstaka eller få journalistkontakter, även om det verkar finnas 

”naturbegåvningar”.  De som har många kontakter och där det är fråga om 

ett uppmärksammat och dramatiskt nyhetsskeende där medieintresset 

kvarstår eller fortgår över tid, kan ha svårigheter i början av nyhetsskeendet. 

Men bland dessa informanter finns också exempel på hur man sedan kan 

vänja sig vid att hantera journalister, utveckla strategier och efterhand bli 

mer aktiv som nyhetskälla. Exempelvis genom att ställa krav och förhandla 

för att driva igenom dessa när det behövs, och även samarbeta med journa-

lister när det är mest gynnsamt att ha dem som allierade. 

 

Diskussioner och överenskommelser mellan informanter och journalister rör 

ofta huruvida man ska medverka eller inte medverka i intervjuer, samt att få 

läsa texter innan publiceringen. Detta är något som framkommer i tidigare 

studier av hur även journalister uppfattar vad förhandlingar med källor kan 

handla om (Halse, 1976, s. 64; Bakker et al. 213, s. 406).  Men infor-

manterna i min studie beskriver att förhandlingar kan ske också av andra 

orsaker, och hur man uppfattar journalisten som person inverkar på 

informanters benägenhet att förhandla eller inte.  

 

Vissa informanter kan uppleva mötet med journalisten som okomplicerat och 

i linje med vad de förväntat sig eller hoppats på, men kan gå in och 

förhandla om en detalj som de uppfattar som väsentlig.  Det finns också 

exempel på informanter som förhållit sig mer passiva och inte förhandlat. 

Detta kan ha olika orsaker. I början av nyhetsskeendet kan informanter vara 

så omtumlade eller chockade att de inte orkar fundera över att eller varför 

journalister vill intervjua dem, eller att de som nyhetsmässigt intressanta 

intervjuobjekt har möjligheten att göra överenskommelser. Det finns 

informanter som i efterhand kan uttrycka att man velat förhandla och kunna 

påverka mer, men av olika skäl gjorde man det inte. Det finns också in-

formanter som är uttalat eller underförstått överens med den journalist de 

träffar om hur det ska vara. Vad som ska frågas, hur det ska svaras och hur 

det ska skrivas. Det finns då ingen anledning att agera aktivt och förhandla.  
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Agera strategiskt 

En strategi är att tillmötesgå journalister och bjuda på det som man uppfattar 

att de vill ha ut av möten och intervjuer.  Detta kan ske mer passivt: man får 

förfrågan och säger ja kanske av artighet eller för att man inte riktigt 

kommer sig för att säga nej. Det kan också vara betydligt mer av ett utspel, 

som bottnar i att försöka få kontroll. Exempel på detta är den informant som 

gick med på att prata med journalister om sorgen trots att hon egentligen inte 

ville det. Strategin var att hålla journalisterna på gott humör och vänligt 

inställda. Tillmötesgåendet blir här något som kanske kan leda till att man 

senare kan få en journalist att skriva på ett sätt som man själv föredrar. 

Sådana strategier kan leda till motsägelsefulla känslor i synnerhet för 

informanter vilka initialt är i en situation där de vill ha hjälp av journa-

listiken, exempelvis för att få allmänheten att hjälpa till att hitta försvunna 

anhöriga. När man redan medverkat kan det bli lite av att man redan gett 

lillfingret och får svårare att avstå från att sedan ge hela handen, och 

medverka vid ytterligare intervjuer. Motsvarande kan gälla när det inte 

omedelbart står klart vem som är eventuell gärningsman. 

 

Vid mer komplicerade nyhetshändelser är möjligheten att få information i 

utbyte från journalister, om exempelvis polisutredningen, både ett skäl för 

medverkan och också något som kan användas strategiskt i förhandlingar 

med journalister. Informanter kan se detta som en ”win-win-situation”. En 

informant beskriver hur han erbjuder sig att lämna kommentarer som kan 

användas som pratminus av journalister som delar med sig av information 

som informanten vill ta del av. 

 

Ibland tas hela initiativet till mediebevakningen av informanter som själva 

kontaktar nyhetsredaktionen. I ett nyhetsskeende som pågår över tid före-

kommer också att informanter vilka inledningsvis kontaktades av journa-

lister, i ett senare skede kan ta egna initiativ till publiceringar.  

 

Att medverka i en intervju kan vara gynnsamt om man gör det vid rätt 

tillfälle, utöver att medverka för att man initialt exempelvis vill att en saknad 

anhörig ska hittas. Även senare i ett nyhetsskeende kan intervjuer och med-

verkan vara en fördel ur en viss aspekt. Flera informanter berättar att de fått 

förfrågningar om nya intervjuer i samband med att det är rättegång mot en 

misstänkt gärningsman, vilket är en ingrediens i ett av de sorgens narrativ 

som beskrivs av Duncan (2012, s. 594.).  Så var det för informanten som 

gjorde sitt första medieframträdande en dryg månad efter dödsfallet, och då 

på inrådan av sitt målsägandebiträde. En annan informant tog kontroll över 

tidpunkten för publiceringar genom att förhandla fram överenskommelser 

om att vissa uppgifter som lämnats till journalister inte fick publiceras 

omedelbart. 
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Informanter i min studie beskriver hur man kan formera en ”inre krets”, 

oftast familjekretsen, där man kan stötta varandra när det gäller journalist-

kontakter och gemensamt ta fram strategier för hur medierna ska hanteras. 

Detta kan sedan leda till att någon i kretsen förhandlar med journalister, och 

ibland ger förslag på vad medierna borde bevaka och hur. Av det mina infor-

manter berättar är det vanligaste dock att en sådan inre krets diskuterar vem 

som ska medverka och inte, dvs. vem som ska skyddas från journalister eller 

slippa ett visst sammanhang/en viss medieform.  Detta förhandlar man 

vanligen inte med journalister om. Bland mina informanter finns exempel på 

strategin att avstå från/undvika att själv medverka, och förlita sig på att 

någon annan i kretsen tar sig an journalisterna. Men det finns också exempel 

på hur informanter valt att skydda andra familjemedlemmar från journalister 

genom att själva träda fram och ta på sig rollen som intervjuobjekt.  

 

Båda dessa strategier kan ses som en form av att ta kontroll över vem som 

intervjuas respektive inte intervjuas. Ibland kan man påverka också vilka 

andra personer, utöver dem i den inre kretsen, som ska intervjuas genom att 

förhandla med journalister. En informant som ville förhindra att en viss 

person intervjuades ringde redaktionen och erbjöd ett utbyte: informanten 

lovade att själv ställa upp på intervju vid ett senare tillfälle mot att 

redaktionen gjorde som hon ville.   

 

Det finns informanter som berättar om hur de iklädde sig en viss roll och 

uppträdde på ett visst sätt under en nyhetsintervju. Ibland för att möta mer 

eller mindre outtalade förväntningar från journalister. En informant valde att 

i intervjusituationen kliva in i den för honom trygga rollen som skoleleven 

vilken svarar på de frågor han får. En annan informant berättar att han kunde 

gå in i en roll, som en slags överlevnadsstrategi i intervjusituationen, för att 

det blev lättare att då hålla tand för tunga om vissa saker.   

 

Att kräva att få läsa texten i förväg kan vara ett sätt att försöka ta kontroll 

över det publicerade materialet, vilket i förlängningen också innebär att man 

vill ha kontroll över den journalist man träffade.  Vissa informanter erbjöds 

att läsa utan att de själva begärt det, vilket är en strategi från journalisters 

håll som beskrivits i föregående kapitel. Andra informanter har själva ställt 

det som krav. Flera informanter visste inte till en början att man kunde 

begära att få se texten i förväg utan lärde sig detta efterhand, och det blev en 

del i de förhandlingar som skedde med journalister under nyhetsskeenden 

som pågick under längre tid. Att vilja läsa kan bottna i att man inte riktigt 

litar på vad journalisten tänker skriva, att man vill vara säker på att det inte 

blir sakfel i texten, och ibland kanske man bara allmänt vill visa att man vill 

ha ett ord med i laget. I det sistnämnda fallet kan ”att läsa texten” mera 

symbolisera att man vill känna kontroll eller visa journalisten att man inte 

accepterar vad som helst.  
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Förhandlingar om att få läsa texten förefaller mestadels inte ha skett under 

särskilt konfliktorienterade former. Andra förhandlingar kan vara mer av ett 

”krig”. Informanter i min studie berättar om hur de tagit till det tunga artil-

leriet för att få kontroll över redaktionella beslut, påverka sådana beslut eller 

försöka mildra följderna av redaktionella beslut som de uppfattar har skadat 

dem. En informant har fått chefredaktörer att offentligt be om ursäkt för en 

viss publicering genom strategin att vägra uttala sig tills ursäkten kom.  

Informantens stora förhandlingsutrymme här beror förmodligen på att det 

gällde en väldigt uppmärksammad nyhetshändelse med omständigheter som 

får anses ha ett mycket högt nyhetsvärde.  Denna informant hade också 

strategier kring och förhandlade om vilka reportrar som skulle få göra 

intervjuer med honom, och vilka han inte ville tala med. En annan informant 

har aktivt använt den medieoffentliga position som journalistiken tilldelat 

henne för att sätta stopp för eller påverka olika publiceringar. Ytterligare en 

informant uppfattar att tidningarna gör som hon säger/kräver eftersom de 

inte vill riskera att mista en viktig källa. Strategier och förhandlingar med 

journalister kan således utfalla till fördel för informanter som förmått att 

använda sig av sitt nyhetsvärde i förhandlingarna.  

 

En strategi kan vara att man vill belöna eller visa att man ställer upp på 

journalister som man uppfattar som allierade, som ”goda” eller som man 

tycker att man kommit nära. Att detta ibland kan vara viktigare än vad själva 

kontakten handlar om, dvs. informationen, är en aspekt på källrelationer som 

beskrivs av Halse (1975, s. 85). En variant av detta med att vilja belöna 

sympati hos journalister, är det informanter berättar om hur man strategiskt 

väljer att tala med eller vända sig till journalister som framstår som mer 

omtänksamma än andra.    

 

På motsatt sätt kan man sätta käppar i hjulet för journalister som man inte 

litar på eller uppfattar som otrevliga. Det framkommer flera exempel på 

detta i mina samtal med informanterna. Det kan vara allt från att man viker 

undan och exempelvis inte medverkar i en intervju utan att tydligt förklara 

sina skäl för journalisten, till att man visar genom aktiv handling att man 

känner sig trängd. Informanter berättar om hur de satt tidningar i ”karantän”. 

Andra informanter har skällt ut journalister. En informant bidade sin tid och 

hämnades på, eller i varje fall läxade upp, en journalist hon inte tyckte om. 

Hon ”anföll” denna sin fiende genom att vid ett senare tillfälle skriva och 

kritisera journalistens arbetsmetoder i samband med en annan nyhets-

händelse. En annan informant använder sociala medier för att kontrollera, 

kritisera, kommentera och ge motbilder till journalistiken. Av det informan-

ter berättar framgår att detta med att motarbeta vissa journalister också har 

inslag av att få upprättelse gentemot en journalistik som man uppfattar som 

felaktig, hänsynslös etc. Och även upprättelse gentemot journalister som 

man uppfattar betett sig illa.  
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En mildare variant av att motarbeta journalister är att inte låta dem få som de 

vill utan vidare. Det behöver här inte handla om att man förhandlar explicit 

med journalister om exempelvis en intervjumedverkan eller en text.  Man 

kan konstra lite utan att journalisten får veta det, närmast för att man för 

tillfället är i den positionen att man kan det, och den här makten kan man 

också njuta lite av.  

Källrelationen – en djupt personlig historia 

De följande avsnitten inleds med att de teoretiska perspektiv som rör 

källrelationer kopplas till vad som framkommit i min studie, vilket därefter 

belyses och diskuteras utifrån delfråga tre, om informanternas reflektioner 

kring sina relationer till journalister samt kring konsekvenserna av 

medverkan. 

 

Jag valde att utgå från befintlig forskning och teoribildning om 

källrelationer, vilka så gott som uteslutande utgår från att källor har 

kontakter med journalister utifrån professionella skäl, dvs. man har 

kontakterna i tjänsten eller i samband med något uppdrag i en organisation. 

Mina informanter är allt annat är representanter för professionella käll-

organisationer, utan icke medievana och i flera fall utsatta privatpersoner. 

Jag har därför valt att i vissa avseenden tillämpa befintliga typologier och 

modeller ”med mindre bokstäver”, dvs. anpassat till de mer vardagliga och 

personorienterade företeelser som informanterna berättat om. Det gäller 

exempelvis hur ordet strategi kan förstås. (Se diskussion kring detta i av-

handlingens teorikapitel, sidan 52-53.). Därutöver måste mina slutsatser och 

resonemang kring källrelationer förstås mot bakgrund av att mitt empiriska 

material är avgränsat till intervjudata från en av parterna i relationen källa-

journalist. 

 

Allern (1997, s. 45 ff.) påpekar att hans beskrivna fyra typologier för 

källrelationer inte utesluter varandra ömsesidigt utan oftast kombineras i 

praktiken. I min analys väljer jag dock att lägga mindre fokus på tre av typo-

logierna. Den oegennyttiga relationen, dvs. att källa och journalist är ense 

om att det ligger i allmänhetens intresse att nyheten får spridning, kan när 

det gäller min studie ”översättas” till det informanter beskriver: att man vill 

få ut nyheter/information eller driva samhällsfrågor. Samtidigt kan man se 

det som att det inte finns renodlat oegennyttiga inslag i källrelationen för 

informanterna som medverkar i min studie. De nära anhöriga är så personligt 

berörda av själva händelsen att alla aspekter/uppfattningar kring deras med-

verkan kan sägas vara kopplade till dem själva. Positiva upplevelser kan ses 

som ”egen nytta”, negativa som ”egen onytta”. Ett par informanter med 

perifera relationer till offer uttrycker att det var viktigt att nyhetshändelsen 
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uppmärksammades. Även här finns inslag av egennytta, exempelvis att 

medverkan/uppmärksamhet innebär känslomässiga vinster kopplade till 

upprättelse eller delaktighet. Rättighetsrelationen innebär att källan och 

journalisten har förpliktelser gentemot varandra utifrån lagstiftning som 

offentlighetsprincipen, eller praxis som det pressetiska regelverket (Allern, 

1997, s. 46). Sådana förpliktelser gentemot journalister finns inte för 

sörjande ”vanliga människor” som mina informanter. När det gäller 

journalisters förpliktelser gentemot dem själva kopplar informanterna inte 

dessa till praxis eller normer, som de etiska spelreglerna.  Den kommersiella 

marknadsrelationens motsvarighet för källor som är privatpersoner är att 

man får tipspengar, betalt för bilder eller för att bli intervjuad. Detta är 

ingenting som informanterna i min studie uppger att de har varit med om. 

Däremot finns en indirekt koppling: ett par informanter berättar hur de råkat 

ut för att andra människor har trott att de fått betalt för sin medverkan, och 

det har hänt att dessa informanter fått anonyma och obehagliga inlägg på 

sociala medier där sådana påståenden framförts. Informanter berättar också 

om hur de bjudit på fika och mat, eller försett journalister med bildmaterial 

utan att få betalt för att bilderna publiceras. 

 

Förhandlingsrelationen är enligt Allern (1997, s. 45) den mest centrala av de 

fyra, och kan gälla för privatpersoner som kämpar för sin sak. Av det 

informanterna i min studie berättar så förekommer förhandlingar med 

journalister, men det är inte samma tonvikt på att byta information mot 

uppmärksamhet som enligt tidigare forskning gäller för de professionella 

källorganisationerna (Allern, 1997, s. 47 f.; Halse, 1976). Förhandlingar 

mellan mina informanter och journalister kan exempelvis gälla att man inte 

alls vill medverka, vilket är något som Allern (1997, s. 58 f.) tar upp i 

samband med att det råder ett asymmetriskt maktförhållande mellan källa 

och journalist. En företeelse som många informanter berättar om, och som 

också beskrivs i tidigare forskning som en av journalister använd strategi för 

att få källor att känna tillit (Halse, 1976, s. 64), handlar om att få läsa texten i 

förväg. Det kan vid första anblicken tyckas vara en småsak, men jag 

uppfattar att det finns lite av ett symbolvärde i detta. För sörjande som mina 

informanter kan begäran att få läsa texten vara en markering av att man vill 

ha något att säga till om, eller en signal om att man inte riktigt litar på 

journalisten. Flera informanter konstaterar att deras krav eller förslag på 

ändringar inte beaktades. Det finns dock de som upplevt att de fick igenom 

sina synpunkter och förslag. Informanter berättar att journalister ibland 

erbjudit dem att få läsa texter i förväg, kanske av sådan omtanke som 

informanter kan uppfatta, kanske som ett led i att få intervjun till stånd. Att 

kräva eller erbjudas att få läsa i förväg är ett exempel på vad förhandlingar 

och utbyten kan handla om i källrelationer mellan journalister och ”vanliga 

människor” som mina informanter. 
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Tidigare forskning om källrelationer utgår från de professionella käll-

organisationernas relationer till journalister och beskriver en ömsesidighet: 

källor och journalister är i stort sett jämspelta, båda parter är insatta i 

förhandlingsturerna och mer eller mindre beroende av varandra.  Halse 

(1976)  beskriver utbyten av just information kontra uppmärksamhet, och att 

källorna i huvudsak ser uppmärksamheten som något gynnsamt. Ericsons et 

al. (1989) dramaturgiska modell bygger på samma grund, och käll-

organisationens i förväg planerade strategier handlar mer om hur man i 

förhandlingar och umgänge med journalister försöker påverka vad som ska 

nå ut, eller inte, i offentligheten och på vilket sätt det ska ske.  

 

I mitt material finns exempel både på strategier som kan ses som ”försvar” i 

pressade situationer, och på strategier som har inslag av att vara mer 

överlagda.  Av mina informantsamtal framgår exempelvis att den bakre 

regionen, vilken beskrivs i Ericsons et al. (1989) modell, skulle kunna ha en 

mer vardaglig motsvarighet i en familjekrets vilken drabbats av sorg i 

kombination med ett intresse från journalister, och där familjemedlemmarna 

tillsammans försöker dra upp riktlinjer för hur medietrycket ska hanteras. 

Men det finns skillnader när det gäller bevekelsegrunderna för dessa olika 

kretsar, den privata och den professionella. I de sörjande familjerna handlade 

det inte så mycket om vad som skulle lämnas ut och inte, utan framför allt 

om vem som inte orkade medverka och därför behövde skyddas från 

journalister. 

 

Av det informanterna i min studie berättar, förefaller det som om journa-

listers möjligheter att ta sig bakom scenen och in i kulissen genom att spela 

på tillit och förtroende, kanske kan vara större när källan är en sörjande 

privatperson, jämfört med professionella källrelationer.  Privatpersonen har 

inte samma erfarenheter av eller kunskaper om journalistik och dess yrkes-

villkor. Detta kan leda till att man som intervjuad källa inte alltid förstår att 

man lämnat ut något, och att därför något man inte ville skulle publiceras 

ändå kommer i tryck. 

 

För en privatperson skulle det kunna vara lättare än det är för någon som 

representerar en institution, att undvika att prata med en journalist man inte 

litar på. I mitt material finns flera exempel på att informanter avstått från att 

medverka på grund av hur de uppfattat en viss journalist. Den som exempel-

vis är pressansvarig på en myndighet kan oftast inte avstå från att upprätt-

hålla kontakter även med journalister man inte gillar eller har förtroende för. 

Organisationen kan förmodas ha ett återkommande behov av att sköta om 

sina relationer till nyhetsmedierna, medan en sörjande privatperson, som 

mina informanter, oftast bara är medieaktuell i samband med en enstaka 

nyhetshändelse, även om den i vissa fall blir mycket uppmärksammad och 

detta sker under en längre tid.  I dessa fall kan, vilket framkommer i min 
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studie, informanter utveckla och använda mediestrategier på ett vis som i 

någon mån påminner om professionella organisationers proaktiva agerande, 

även om strategierna för dessa informanter bottnar i personliga känslor och 

upplevelser, inte i yrkesrelaterade överväganden. 

 

Vid väldigt uppmärksammade händelser där medieintresset fortgår kan 

relationer mellan källa och journalist byggas upp och bestå en längre tid.  

Bland mina informanter finns exempel på hur man i vissa fall utvecklade 

mer personliga band till journalister som man kände förtroende för. Detta 

skulle kunna ses som något liknande ett sådant ömsesidigt beroende som 

forskningen om ”umgänget” mellan journalister och professionella källor 

talar om (Ericson et al. 1989, Palm 2002, s. 86).   

 

I mitt material finns också exempel på att vissa nyhetshändelser med särskilt 

mediemässiga omständigheter kan leda till att informanter efterhand uppnår 

en position där de som källor blir oantastliga i förhållande till journalister 

och till journalistiken. Medieuppmärksamheten har lett till att de som 

sörjande fått mycket sympati från många människor. Det är journalistiken 

själv som skapat den medkänslan genom mängden texter och det sätt på 

vilket texterna utformats. Journalistiken har också skapat dessa informanters 

kvarstående nyhetsvärde och deras medieoffentliga värde. Den pro-

fessionella förhandlingsorganisationens presstalesman kan enkelt bytas ut 

om vederbörande skulle bli impopulär bland journalister för att ha lagt sig i 

deras jobb och talat om vad, hur och när det ska skrivas. En privatperson 

med en uppnådd medieoffentlig position, som genom journalistikens 

konstruktioner delat sina berättelser och känslor kring sorgen med en hel 

nation, kan inte ”avsättas” eller ens ifrågasättas av journalistiken för att de 

ibland är besvärliga källor/intervjuobjekt.  Å andra sidan kan en sådan 

sörjande också bli särskilt utsatt. Bland mina informanter finns exempel på 

att den som medverkat mycket kan råka ut för att journalister – i ett 

nyhetsskeende som varar över tid och där nyhetsvärdet kan blossa upp igen – 

verkar förvänta sig att personen ifråga ska vara ”härdad” och ha större för-

ståelse för journalistikens behov, dvs. bete sig mer likt en professionell källa. 

Detta faller på sin orimlighet när medieintresset fortsatt bottnar i den 

personliga förlusten och tragedin.  

Sörjandes positioner och perspektiv som källor 

Den viktigaste skillnaden, relaterat till modellerna för professionella källor, 

menar jag är att sörjande som de 22 informanterna i min studie inte är 

människor som möter journalister å yrkets vägnar. De är privatpersoner, de 

har inte samma vana vid att vara nyhetskällor och de blir intressanta för 

journalister för att det hänt något tragiskt som, särskilt för informanter med 

nära relationer till den avlidne, berör dem djupt personligen och också 
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medför att man befinner sig i chock när man möter journalister under den 

närmaste tiden efter dödsfallet. Det är ett asymmetriskt maktförhållande där 

källa och journalist inte är jämspelta, utan informanterna är i ett underläge, 

även om de själva inte upplever ett sådant och även om de ibland ”vinner” 

förhandlingar.  

 

Utifrån det informanterna i min studie berättat kan relationen mellan dem 

och journalister bäst beskrivas och förstås utifrån aspekter som kan kopplas 

till informanternas känslomässiga och personliga uppfattningar. Detta gäller 

både hur man agerar gentemot journalister och hur man uppfattar dem. Som 

källor lägger mina informanter vikt vid hur de uppfattar journalister som 

personer, inte enbart som yrkesmänniskor. Hur informanterna upplever 

bemötandet, och om de känner förtroende för och litar på journalisten är 

sådant som har betydelse för hur de uppfattar källrelationen, hur de förhåller 

sig till journalisten samt hur de agerar visavi journalisten. 

 

Jag väljer att göra en schematisk beskrivning vilken utgår från att käll-

relationerna, mellan mina informanter och journalister de mött, kan inramas 

av antingen konflikt eller konsensus. Och att informanternas positioner i 

källrelationen också kan bero på om man intar ett mer aktivt eller mer 

passivt förhållningssätt till journalister. Då uppstår fyra positioner/fält enligt 

följande: 

 

 

Figur 9.1. Källrelationer mellan studiens informanter och journalister, 

utifrån hur informanterna i sin position som källa förhåller sig till 

journalister.   
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Utformningen av figuren utgår från det informanterna berättat om hur de 

känner inför journalister, hur de agerat i källrelationer och hur de uppfattar 

journalister. Utbyten/förhandlingar med journalister sker huvudsakligen i 

fälten A, B och D. I fältet C, passiv/konsensus, förhandlar informanterna i 

princip inte. Det kan ske undantagsvis eller i mycket liten skala, exempelvis 

i form av en konsensusorienterad överenskommelse om att få läsa texten.  

 

Mina resonemang kring figuren utgår ifrån att varje informant huvudsakligen 

hör hemma i ett av fälten, dvs har en grundposition. Det vanligaste är att de  

informanter som deltagit i min studie har ett passivt förhållningssätt till 

journalister. Detta ligger i linje med det asymmetriska maktförhållandet: det 

är inte en jämspelt relation utan journalisterna har ett övertag. Antingen för 

att sörjande accepterar att intervjuas och medverka (fält C), eller för att 

sörjande som är skeptiska (fält D) undviker att visa detta för journalister, 

vilket framkommer att vissa av informanterna i min studie gjort. De allra 

flesta är också konsensusorienterade, dvs. antingen aktivt positiva/inbju-

dande (fält A) eller passivt nöjda/neutrala (fält C). Hälften av informanterna 

intar grundpositionen passiv/konsensus (fält C).  De flesta av dessa infor-

manter har en perifer relation till offret. Här återfinns också de informanter 

som inte personligen kände den avlidne. I detta fält har informanterna inte så 

starka känslor visavi journalister. Man är nöjd eller neutral, och har inget 

emot att tala med journalister. Även om flertalet av de nära anhöriga också 

hör hemma i passiv/konsensus (fält C), så är det nästan lika många av dem 

som har aktiv/konsensus (fält A) eller passiv/konflikt (fält D) som grund-

position. Det är ingen  av informanterna som har aktiv/konflikt (fält B) som 

grundposition.  

 

De flesta av informanterna befinner sig i samma fält hela tiden. Man kanske 

medverkade i någon enstaka nyhetstext och inte ändrade sin uppfattning om 

journalister eller inte förhandlade. Detta gäller både informanter med nära 

eller mer perifer relation till den avlidne.  Men det finns också informanter 

som är mer rörliga och bytte positioner/fält under ett nyhetsskeendes gång, 

eller under en och samma intervju. Man gör således känslomässiga förflytt-

ningar. En av informanterna i studien bytte position från passiv/konsensus 

(fält C). Det är en informant med perifer relation till offret, som under 

journalistens intervju blev skeptisk till ett förslag från journalistens sida och 

då intog positionen passiv/konflikt (fält D). Informanten förhandlade genom 

att undvika/motverka tills förslaget avfärdats. Övriga informanter som bytt 

position/positioner har alla utgått från antingen aktiv/konsensus (fält A) där 

journalister ses som allierade, eller passiv/konflikt (fält D) där man har en 

skeptisk hållning och kan känna osäkerhet inför vissa journalister. Positions-

bytena kan ha skett mellan dessa båda fält, men alla dessa informanter har 

också bytt till positionen aktiv/konflikt (fält B). Det har gällt situationer där 

man känt sig trängd eller hotad  och uppfattat journalisten som en fiende. 
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Informanter kunde då aktivt gå till anfall och exempelvis  skälla ut/ kritisera 

journalister, alternativt försvåra möjligheterna för journalister att göra sitt 

jobb genom att vägra uttala sig, hota med moteld i sociala medier etc. De 

flesta av dessa informanter är anhöriga till offer. Undantaget är en informant 

som var offrets flickvän, dvs. inte familjeband men en nära relation.  

 

De  informanter som bytt position, oavsett vilket fält de utgår ifrån, är alla 

anhöriga eller vänner till offer vars död orsakats av annan person. Att det 

finns en gärningsman verkar därmed komplicera informanternas käll-

relationer till journalister och öka benägenheten att uppfatta journalister som 

fiender eller i varje fall känna skepsis inför dem.  

 

Positionsbyten sker inte bara till ”anfallsfältet” utan också från detta fält. Det 

finns informanter, nära anhöriga, som under ett nyhetsskeende flera gånger 

bytt position mellan aktiv/konsensus (fält A) och aktiv/konflikt (fält B). 

Detta kan förstås som att man haft bra relationer till vissa journalister vilka 

man belönat eller bjudit in, och dåliga till andra vilka man aktivt motarbetat 

eller ”anfallit”.  

 

Källrelationen till journalister är mindre konfliktorienterad för informanter 

med perifer relation till den avlidne. Det är förstås inte förvånande. Det finns 

även nära anhöriga som befinner sig i konsensusfälten, men när det gäller 

informanter med en nära relation till offret, så förefaller vissa faktorer öka 

benägenheten för att uppfatta källrelationen till journalister som mer 

konfliktorienterad. Informanter kan då uppfatta sig som så trängda i vissa 

situationer att de väljer att ”anfalla” journalister. Dessa omständigheter är att 

dödsfallet omgärdats av dramatik och stort medieintresse, att den sörjande 

bevittnat dödsfallet eller att det finns en gärningsman. Sådana faktorer 

beskrivs också av Dyregrov och Dyregrov  (2008, s. 219) som något som 

komplicerar sorgen och även medför att sörjande kan behöva skyddas från 

journalister (Dyregrov, 2002, s. 106).   

 

Att nyhetsvärde/medieuppmärksamhet innebär kontakter med olika 

journalister och att detta ökar benägenheten för rörlighet mellan olika 

positioner/fält kan tyckas självklart.  Men det är inte så för alla informanter. 

Det finns de som trots stor uppmärksamhet inte bytt position och inte tagit 

strid med journalister. Detta kan bero på att förhållningssättet till journalister 

inte bara påverkas av ”yttre” omständigheter utan också av ”inre”, dvs. vem 

man är som person: om man är intiativtagande eller ”stridbar” överhuvud-

taget, eller om man är mer försynt och accepterande till sin karaktär när det 

gäller umgänget med andra människor i allmänhet.    

 

En faktor som påverkar källrelationen och informanters känslomässiga 

positioner är chock.  Informanter som var i chock när de mötte journalister 
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berättar hur de många gånger reagerade med rädsla, ilska, osäkerhet etc.  

Alla visade inte sin skepsis för journalisten, utan deras position kan, utifrån 

figur 9.1,  hänföras till passiv/konflikt (fält D).  I situationer där informanter 

kände sig trängda kunde de ”anfalla”, dvs. de gjorde ett positionsbyte till 

läget aktiv/konflikt (fält A).  Men chockade nära anhöriga kan reagera precis 

tvärtom när det gäller dramatiska dödsfall där den sörjande kanske också 

bevittnat våldsdådet: de upplever overklighetskänslor men kan verka 

samlade och rationella på ytan när de tillmötesgår journalister och 

medverkar i intervjuer. Dessa informanters position blir då passiv/konsensus 

(fält C) och deras förhållningssätt till journalister blir, under chockens 

inverkan, neutralt och accepterande eftersom de är känslomässigt avtrubbade 

av chocken. 

 

Tidpunkten, dvs hur nära i tid efter dödsfallet intervjuer görs, har också 

betydelse för hur sörjande upplever källrelationen. Även hårt drabbade nära 

anhöriga kunde ha bra källrelationer med journalister och känna att med-

verkan var odelat bra om de inte intervjuades i krisens akuta fas, eller om de 

själva fick ta initiativet till när och hur medverkan skulle ske. 

 

I Newtons (2010, s. 8) studie där anhöriga till dödsoffer för brott och olyckor 

intervjuades, framkom att anhöriga initialt kunde bli mycket upprörda och 

avvisa journalister som man senare i ett nyhetsskeende hade kontakt med. 

Av Shearers (1991, s. 55) studie framgår att chockade och omtumlade anhö-

riga och drabbade i det inledande skedet kunde känna sig jagade av nyhets-

hungriga reportrar.  Flera informanter i min studie berättar om hur den allra 

första kontakten med journalister var något som överrumplade dem och 

väckte misstänksamhet/rädsla.  Att journalister är först på plan kan således 

innebära att de betraktas som fiender eller i varje fall med skepsis, bara av 

det skälet. Försvarsmekanismerna hos en sådan intervjuperson kan slå till för 

att det blir ett nytt och kanske oväntat osäkerhetsmoment i en situation när 

man redan är uppriven och chockad.  I detta finns något av en paradox sett 

till vad som framkommer i tidigare forskning. Journalister som intervjuas i 

Wigorts Yngvessons (2006, s. 97) studie berättar om hur det ingår i  

journalisters självbild att man helst ska vara först med nyheten. Men är det 

intervjuer med sörjande man vill göra riskerar, enligt hur vissa berättelser 

från informanter i min studie kan tolkas, den journalist som är först med 

intervjuförfrågan att uppfattas som särskilt konfrontativ, och få nej just för 

att man var den förste. De journalister som kommer efter är inte samma 

överraskning för informanterna och kan därmed uppfattas som mindre 

hotfulla rent känslomässigt. Detta kan minska benägenheten hos informanter 

att som ren försvarsmekanism sätta sig till motvärn, vägra ställa upp etc. när 

nästa journalist hör av sig.   
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När mediestormen bedarrat  

Mina samtal med informanterna ägde rum när det hade gått en tid efter att de 

medverkat i journalistiken, och överlag är informanterna i efterhand nöjda 

med att de medverkade och med det publicerade materialet. Detta gäller inte 

bara dem som har enbart goda erfarenheter av sin medverkan, utan även i de 

fall där alla upplevelser av kontakter med journalister inte varit övervägande 

positiva. Undantagsvis har man varit arg och besviken över enstaka publi-

ceringar.  Det har då mestadels handlat om att man är besviken över hur man 

framställts, eller hur själva händelsen framställts.  

 

Flertalet informanter, framför allt de med nära relationer till den avlidne, 

upplever att medverkan i journalistiken bidrog till bearbetningen av sorgen. 

Några informanter berättar att de uppfattar att redan samtalen med journa-

lister de mötte innebar en bearbetning, men att medverkan integreras i 

sorgebearbetningen behöver inte vara något man upplever initialt, utan kan 

vara något som visar sig först efterhand. Av det informanter berättar finns en 

diskrepans mellan journalistikens nyhetstempo och den sorgeprocess som, 

enligt Cullberg (2006, s. 152 ff.), kan ta lång tid, upp till ett par år. Men att 

medverkan i journalistiska texter i efterhand ses som positivt för sorgearbetet 

är något som flera informanter ger uttryck för när de ser tillbaka.   

 

Det mest positiva förefaller enligt informanterna vara att sorgen kunde delas, 

och att man fått sympatibevis från andra. Det upplevs som trösterikt.  Att 

medierna berättade om offret, som därmed kunde hedras och hållas kvar, är 

också en tröst i sorgen. Tidningsklipp och sparade inslag får efterhand ett 

egenvärde och symboliserar påtagliga minnen samt vad man som sörjande sa 

och gjorde så att den döde inte ska glömmas bort.  

 

Dessa känslor av att medverkan i journalistiken har integrerats i be-

arbetningen och sorgeprocessen, förekommer oavsett om informanters 

medverkan skett i harmoni eller kamp med de journalister man mött. Man 

kan också uppleva känslor av stolthet över sin medverkan: att man är en 

person som gjorde det som var rätt och riktigt, och har hjälpt till. Kanske 

genom att ha bidragit till det polisiära arbetet, satt ljus på samhällsproblem 

eller blivit ett exempel som visar andra att det går att ta sig igenom även 

hemska händelser, etc. Mer perifera bekanta till offer kan också känna 

stolthet över att deras medverkan visade stöd för de närmare anhöriga.  

 

Informanter kan uppfatta att man fått bättre inblick i vad journalistik är och 

hur den fungerar. De som medverkat i samband med uppmärksammade och 

mycket omskrivna händelser kan känna att de blivit medievana.  Men flera 

har också blivit mer kritiska till journalistik och ibland också mer negativa. 

Detta behöver inte alltid vara baserat enbart på de personliga erfarenheterna 
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av medverkan, utan på vilken inställning man hade till journalistik redan 

innan. Att negativa uppfattningar har förstärkts förefaller vanligare hos 

informanter som har nära relationer till den avlidne, och som under 

nyhetsskeendet upplevde konflikter med enskilda journalister. En 

konsekvens som framkommer är att informanter känner att de inte riktigt 

litar på journalister och journalistiken. Det kan handla om hur vissa 

journalister betett sig eller om hur man uppfattat syftet med journalistiken.  

 

Informanterna uppger att de inte ångrar sin medverkan. Jag menar att också 

detta kan vara kopplat till att informanterna deltar i min studie när det gått en 

tid. Eventuell upprördhet visavi vissa journalister har lagt sig, och det som 

överväger när det gäller det positiva är kopplat till att man agerade för 

offrets, sin egen, samt ibland även ”samhällets”, räkning snarare än för att gå 

journalistiken till mötes. I informantsamtalen ger flera uttryck för känslor av 

att de genom sin medverkan stod upp för och hedrade sina döda, och att 

publiceringen i någon mån skulle kunna bidra till att göra döden mindre 

meningslös, dvs. bli ett led i sådant meningsskapande som beskrivs av 

Dyregrov och Dyregrov (2008, s. 50 ff.). Därutöver kan, i efterhand, 

medverkan i journalistiken ändå vara mindre viktig i sammanhanget. Även 

om kontakten med journalistiken i vissa stycken kan ha inneburit negativa 

upplevelser, kan detta inte jämföras med den genomgripande smärtan i att 

förlora en närstående genom ett brutalt våldsdåd eller en tragisk 

olyckshändelse. 

Sammanfattning 

I kapitlet besvaras och diskuteras avhandlingens andra huvudfrågeställning 

Hur använder människor i sorg journalistiken? 

 

Delfråga 1. Hur framställer de som medverkat i nyhetsjournalistik om sorg 

sina motiv för att tala med journalister? 

 

Medverkan i journalistiken kan innebära känslor av upprättelse. Detta genom 

att publiceringen visar att den avlidne är värd att sörjas, och också möjliggör 

att den döde kan hedras och upphöjas genom att journalistiken berättar om 

offrets goda egenskaper. I vissa fall där det föreligger omständigheter som 

kan ifrågasätta offrets karaktär, är medverkan också en möjlighet att rentvå 

den avlidne. Journalistiken kan också användas för att bidra till att den döde 

inte glöms bort, utan kan ”hållas kvar”. Dels genom berättelserna som andra 

kan läsa, dels blir samlingarna av klipp och inslag påtagliga minnen som 

många informanter sparar. En form av upprättelse är att man genom sin 

medverkan i journalistiken gör det som är rätt och passande.  Ibland handlar 

detta, framför allt för informanter med mer perifera relationer till den 
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avlidne, om att följa konventioner.  Informanter kan vilja bidra till ett bättre 

samhälle genom att via journalistiken uppmärksamma brister och problem, 

särskilt sådana som har anknytning till det egna fallet. Medverkan i 

journalistiken kan, särskilt för nära anhöriga, också användas som ett led i 

sorgebearbetningen. Samtalen med journalister kan för vissa informanter, 

upplevas som en form av terapi.  

 

Medverkan innebär också delaktighet genom att man tar ett kliv, tillfälligt 

eller ibland för en längre tid, in i medieoffentligheten. Detta kan informanter 

använda sig av för att driva frågor de tycker är angelägna, men synlig-

görandet i medierna kan också innebära att man utsätts för andras tyckande 

och ibland kritik. Att uppmärksamheten som journalistiken ger leder till 

sympatibevis och till att sorgen kan delas med andra, både dem man känner 

och dem man inte känner, är något som nästan alla informanter i min studie 

upplever som något positivt och också tröstande i sorgen. 

 

2. Vilka strategier visavi journalister använder de som medverkar som 

sörjande i nyhetsjournalistik?  

 

I sina möten med journalister kan vissa informanter ta till strategier som ofta 

leder till att det sker förhandlingar om kontroll. Strategierna kan gälla 

medverkan som sådan, tidpunkten för intervjuer, vilka som ska intervjuas 

eller sätt att få reda på saker av journalister. Förhandlingar kan också ske när 

informanter kräver att få läsa texter i förväg. En strategi är att gynna de 

journalister man uppfattar står på ens sida, medan man å andra sidan kan 

motarbeta de journalister man inte tycker om, eller de som man tycker betett 

sig illa. Informanter med nära relationer till den avlidne förhandlar oftare 

och att nyhetsskeendet varit dramatiskt och medieintresset stort påverkar 

också benägenheten att förhandla, liksom när informanter inte känner 

förtroende för den journalist de möter. Vissa informanter förhandlar inte alls 

och uppfattar inte detta med kontroll som så viktigt. Det gäller främst 

informanter med mer perifera relationer till offret, eller informanter som är 

mer odelat nöjda med journalister de mött.  

 

3. Hur reflekterar de som medverkat i nyhetsjournalistik om sorg kring 

relationen mellan journalister och dem själva samt kring konsekvenserna av 

att ha deltagit i mediebevakningen? 

               

Informanternas relation till och uppfattningar om journalister kan beskrivas 

utifrån en inramning av antingen konflikt eller konsensus samt om man som 

källa intar ett passivt eller aktivt förhållningssätt till journalister. Journalister 

kan ses som allierade, fiender, en möjlig tillgång eller en osäkerhetsfaktor. 

De flesta i min informantgrupp intar ett passivt förhållningssätt, antingen 

utifrån att man är nöjd eller accepterande, eller utifrån att man är skeptisk 
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men inte visar det. De flesta av informanterna har ett konsensusorienterat 

förhållningssätt till journalister. Informanter som träffat flera journalister kan 

känna och agera utifrån olika positioner, och positionerna kan även växla 

under en och samma intervju. Sådana känslomässiga förflyttningar kan bero 

på att man upplever sig ha bra relationer med vissa journalister men sämre 

med andra. De kan också utlösas av situationer där man känner sig trängd 

och då kan man aktivt gå till ”anfall” mot journalister genom att skälla ut 

eller kritisera dem, eller genom att försvåra möjligheterna för journalister att 

göra sitt jobb. Att informanten befinner sig i chock kan bidra till att man 

känner sig trängd, men nära anhöriga som är i chock kan också vara så 

känslomässigt avtrubbade att de blir likgiltiga inför journalister och intar ett 

passivt och accepterande förhållningssätt. 

 

Att dödsfallet omgärdats av dramatik och stort medieintresse, att infor-

manten bevittnat dödsfallet eller att det finns en gärningsman, är  faktorer 

som ökar benägenheten för att uppfatta källrelationen till journalisten som 

mer konfliktorienterad. Här löper den journalist som först kontaktar en 

sörjande risk att betraktas som en fiende eller i varje fall med skepsis.  

Intervjupersonens försvarsmekanismer kan slå till bara för att det blir ett nytt 

och kanske oväntat osäkerhetsmoment i en situation när man redan är 

uppriven och chockad. De journalister som kommer efter är inte samma 

överraskning och informanter kan därmed uppfatta dem som mindre hotfulla 

rent känslomässigt.  

 

När informanterna i efterhand berättar om sina erfarenheter är de överlag 

nöjda med sin medverkan och med det publicerade materialet, även de som 

inte hade enbart positiva upplevelser av möten med journalister.  I efterhand 

har många informanter upplevelsen att de integrerat sin medverkan, och de 

erfarenheter denna ger, i den egna sorgeprocessen. Man ångrar inte sin 

medverkan, men flera, särskilt nära anhöriga som hade konflikter med 

journalister, har blivit mer kritiska/negativa till journalistik och litar inte 

längre på journalister. 
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10 Till sist 

Min studie om hur människor i sorg används av och själva använder sig av 

journalistiken ska ses i ljuset av att resultat och slutsatser grundas på vad 

informanterna berättat. Jag har inte pratat med några journalister. 

Informantsamtalen skedde heller inte i nära anslutning till nyhetshändelsen 

utan en tid, i vissa fall lång tid, efteråt. Detta innebär att återberättandet av 

upplevelserna för de allra flesta sker i en annan fas av processer kopplade till 

sorg och bearbetning jämfört med när informanterna mötte journalister. 

Därutöver framkommer i mina informantsamtal att upplevelser av 

medverkan är väldigt individuella och personorienterade. Sett till hela 

gruppen informanter finns upplevelser som är motsägelsefulla. Det som är 

positivt för den ene kan vara negativt för den andre. Även enskilda 

informanter kan därutöver ha ambivalenta känslor när det gäller journalister 

och publiceringar. Man kan exempelvis uppleva att man både vill och inte 

vill medverka. 

 

Av detta följer att min studie snarast är en beskrivning av vad en grupp 

enskilda individer upplevt. Det går inte att göra anspråk på att det som 

framkommer i studien skulle kunna gälla generellt. Icke desto mindre kan 

det vara värt att lyfta några aspekter kring källrelationer, nyhetskonstruk-

tioner och etik när det gäller människor i sorg som medverkar i nyhets-

journalistik. Dessa aspekter kan sägas handla om förväntningar, igen-

kännande och intressekonflikter. 

 

Under arbetet med studien blev jag lite förvånad över att flertalet in-

formanter har så positiva erfarenheter av sin medverkan i nyhetsjourna-

listiken och av sina möten med journalister. Detta gäller även hårt drabbade 

nära anhöriga och de vars medverkan och källrelationer med journalister 

också innefattat negativa upplevelser eller konflikter med enskilda 

journalister.  Ingen av informanterna ångrar sin medverkan, inte heller de 

som framför att de blivit mer kritiska och negativa till journalister och 

journalistik. Det som framgår som mest betydelsefullt i efterhand är att man 

integrerat sin medverkan i det egna sorgearbetet. Informanter ger uttryck för 

att medieexponeringen har bidragit till att bekräfta känslor av att den avlidne 

och sorgen förtjänar att uppmärksammas samt att den döde var betydelsefull 

och inte får glömmas bort. Nyhetstexter om sorgen inbjuder till delaktighet: 

att både man själv och andra är en del av sorgens gemenskap upplevs som 
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tröstande, även när det är för informanterna helt okända personer som genom 

medieuppmärksamheten inbjuds att visa sympati. Informanter som inte 

personligen känner den avlidne eller de nära anhöriga, identifierar sig med 

de sörjandes situation. Att kretsen av sörjande på så vis vidgas upplever 

informanterna som trösterikt.  

 

Upplevelsen att medieuppmärksamheten kring sorgen bekräftar den avlidnes 

betydelse kan förstås i ljuset av att medierad kommunikation i allmänhet och 

även offentliggörande av privata känslor har blivit vardagligt, rent av 

självklart. Eftersom människor i dag kommunicerar så mycket via medier är 

det inte förvånande att medierna används också till att ta del av och 

kommunicera känslor som rör förlust och sorg. Det finns informanter i min 

studie som uttrycker att ett skäl för att alls medverka i journalistiken är att 

det känns ”fel” och mindre hedrande för den avlidne om det inte blir en 

sorgetext i tidningen när ett oväntat och dramatiskt dödsfall inträffar. 

Inträdet i medieoffentligheten kan således handla om att svara upp mot 

förväntningar, både egna och de man uppfattar att andra har.  Förväntningar 

och igenkännande kan också bidra till att de sorgens gemenskaper som 

konstitueras och synliggörs genom journalistiken och sociala medier, inte 

bara upplevs som trösterika utan också blir symboliskt betydelsefulla. Även 

för informanter som inte tyckte det var självklart eller känslomässigt 

smärtfritt att medverka i journalistiken. 

 

Att journalistikens berättelser om sorgen följer förutbestämda mallar, 

standardiserade narrativ, kan bidra till sådana förväntningar. Antingen hos 

informanterna själva eller så kan igenkännandet, att berättelsen känns 

välbekant, göra informanter benägna att motsvara det man uppfattar som 

journalisters förväntningar. Det kan också påverka hur man framställer sig 

själv, exempelvis i den journalistiska intervjusituationen. Vissa av in-

formanterna i min studie har känt att journalistikens narrativ är mani-

pulerande, men de flesta tyckte att det var bra att journalisterna skrev ”som 

det skulle vara”.  Här finns således inslag av såväl förväntningar som igen-

kännande, vilket kan medverka till hur informanter uppfattar journalister och 

deras arbetsmetoder. Även om det också finns de som efterlyser det man 

beskriver som en ärligare och mer problematiserande journalistik om sorg, 

och flera ser det som önskvärt med uppföljningar, där journalistiken belyser 

sorgen och sorgeprocessen i ett längre perspektiv. 

 

Ställer man detta mot journalistikens och enskilda journalisters intresse, kan 

det säkert finnas både redaktionella och personliga fördelar med att följa 

narrativ och dramaturgi. Av personlig erfarenhet vet jag att det är enkelt, och 

går snabbt, att som journalist arbeta enligt invanda spår som man vet har ett 

nyhetsvärde och intresserar publiken. Inövade grepp kan också förmodas 

vara något att hålla sig till för journalister som känner obehag inför en 
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arbetsuppgift vilken innebär att man möter en utsatt och kanske uppriven 

person. Tidigare forskning, av bland andra Duncan och Newton (2010) samt 

Wigorts Yngvesson (2006), om journalisters syn på ”death knock-

journalistik” visar att det är uppdrag som uppfattas som svåra och känsliga. 

Man kan som journalist känna sig pressad att ge avkall på hänsynen till de 

drabbade. Att detta inte är en sentida problematik visar Ekströms och 

Norstedts (1996) studie om handlingsetik och pressetiska dilemman. Den 

gjordes för tjugo år sedan, innan mediebranschen drabbats av ökade vinst-

krav och av personalneddragningar en masse (Eide, 2010).  

 

Av det informanterna berättar framgår att de kan uppleva att det ligger i 

deras eget intresse att sorgen uppmärksammades och att de själva fick 

berätta om den i nyhetsjournalistiken. Men att detta sker under den första 

kaotiska tiden är inget som framför allt nära anhöriga efterfrågar. Ett par 

informanter tycker visserligen att intervjuer med journalister blir som en 

slags terapi, men flera framför att de gärna velat vara ifred och att det hade 

varit bra om journalister väntat ett tag. Några informanter framförde detta till 

journalister de hade kontakt med, andra gjorde det inte.  I informantsamtalen 

kan detta med att intervjuer i närtid inte är bra, också nämnas som något man 

kommit fram till i efterhand.  Informanter som är nära anhöriga till offer 

berättar att de befunnit sig i svår chock när journalister tog kontakt och 

intervjuer genomfördes. Detta kunde ta sig uttryck i form av ilska eller 

rädsla, eller att man som försvarsmekanism blev avtrubbad och likgiltig.  

 

Det journalistikens intresse som kan sägas stå i motsats till såväl dessa 

informanters intresse/situation som till de etiska spelreglernas normer om 

varsamhet och hänsyn, är att sorgejournalistik har högt nyhets- och läsvärde, 

dvs. är ”säljande”. Jag menar att det mot bakgrund av det som framkommer i 

min studie kan finnas skäl att invända mot att det görs tidiga intervjuer med 

nära anhöriga i chock. Åtminstone krävs mycket noggranna överväganden. 

 

Intressekonflikter framträder också kring det jag i min studie kallar 

redaktionella kränkningar, dvs. det informanter berättat om hur de känt sig 

”överkörda” är kopplat till de strukturer och rutiner som styr redaktioners 

och journalisters arbete. Strukturerna kan leda till kollisioner mellan journa-

listers och journalistikens intressen å ena sidan, och hänsynen till utsatta 

sörjande som mina informanter samt intressena hos dessa å den andra.  

 

I min studie framkommer också att informanter, intervjuade vid för dem rätt 

tidpunkt och under för dem rätta omständigheter, gärna delar med sig och 

genom journalistiken berättar om sorgen och sina känslor. Här kan det också 

bli intressekonflikter: informanter kan känna sig svikna och övergivna av 

journalister som de upplever inte längre är intresserade av dem, eller 

överhuvudtaget tillgängliga, när nyhetsvärdet klingat av.  
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Informanterna kopplar inte detta att de har upplevt vissa journalister som 

påträngande eller vissa intervjusituationer som pressande, till att de skulle 

kunna ställa krav på hur journalister beter sig. Visserligen har några 

informanter sagt ifrån, men mestadels har man upplevt att journalister beter 

sig som förväntat. Det man uttrycker är att journalisters krav på intervjuer 

kan kännas jobbiga, och det hade varit skönt att få lite andrum. Men man 

”vet ju hur journalister är”, och att nyheterna inte väntar. Att journalister kan 

visa hänsyn och omtanke för utsatta människor som just förlorat en nära 

anhörig blir snarast som en positiv överraskning för de informanter som mött 

sympati, dvs. en följd av det icke förväntade. 

 

Att informanter tänker så här kring hänsyn och journalisters prioriteringar är 

att se som att de snarast har en realistisk syn på journalister och journalistik. 

Flera informanter intar rentav en ganska pragmatisk hållning till journalister: 

de använder mig, då kan jag också använda dem. Eller man kan drivas av att 

försöka få kontroll på vad journalisten gör, vilket också får ses som en 

realistisk/pragmatisk hållning i en asymmetrisk maktrelation där man som 

källa oftast är i underläge. Dels i själva intervjusituationen, dels i samband 

med specifika omständigheter vid vissa publiceringar.   

 

Att informanterna på det stora hela är tillmötesgående mot journalister kan 

också förstås mot bakgrund av att det finns ett samhälleligt genomslag för 

journalistikens självbild och legitimitet, på det sätt som beskrevs av 

Ekecrantz och Olsson (1994, s. 23 f.). Följden av detta blir för intervju-

personer som mina informanter att man kan uppfatta att journalister utför ett 

arbete som är så viktigt att det medför privilegier. Som rätten att snabbt vara 

på plats och ställa frågor även till dem som inte är beredda på det eller som 

inte vill vara med. I informanternas ögon blir det inte förvånande att journa-

lister vill skriva om just deras fall eftersom journalister skriver om sorg vid 

andra dramatiska dödsfall. Detta igenkännande leder till att journalistikens 

och journalisters behov för informanterna blir synonymt med ett ”allmän-

intresse”. På så vis kan man säga att journalistikens intressen blir över-

ordnade, i synnerhet för de informanter vilkas behov och intressen till delar 

sammanfaller med journalistikens.  

 

Så kanske det ändå inte är förvånande att informanterna i min studie på det 

stora hela ser positivt på sin medverkan i nyhetsjournalistiken och till de 

journalister de mötte, trots att det framkommer att skälet för deras med-

verkan, sorgen, gjorde situationen extra känslig för framför allt de nära an-

höriga.   

 

Det finns inte så mycket forskning om ”vanliga människor” som källor i 

nyhetsjournalistiken. Jag hoppas att min avhandling, trots att den utgörs av 

ett begränsat material, kan bidra till forskarsamhället genom att utgöra ett 
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underlag för ytterligare forskning om nyhetsjournalistik där enskilda och 

privatpersoner utgör källor, och även vidare forskning om särskilt utsatta 

intervjupersoner. 

 

Ett perspektiv på sorgeyttringar i medierna är partiellt berört i min av-

handling, vilken fokuserar möten mellan journalister och sörjande. Det gäller 

de sociala mediernas roll i den medialiserade sorgen. Av min studie framgår 

att exempelvis Facebook fyller en funktion både för sörjande genom att 

sorgen kan delas, samt även för journalister som använder sociala medier för 

research och för att leta upp källor att intervjua.  Sorgemanifestationer i 

sociala medier inkluderas ofta i journalistikens berättelser om sorg och 

därutöver kan journalistiken själv ta initiativ till sorgeyttringar via sociala 

medier. Det är motiverat med en särskild studie om journalistikens roll i de 

sorgeaktiviteter som försiggår i de sociala medierna. Inte minst med tanke på 

ändringen hösten 2014 i det pressetiska regelverket, vilken innebär att 

journalister ska vara försiktiga med att återge icke-offentliga personers 

uttalanden i sociala medier.  I en sådan studie kan man också inkludera andra 

sörjande än de som personligen intervjuats i nyhetstexter. Det kan finnas fall 

av brott och olyckor där sörjande av olika skäl avstått från att medverka i 

journalistiken men likväl kan ha erfarenheter av kontakter med journalister 

och uppfattningar om medverkan och journalisters beteenden. När 

journalistiken ”lånar” det sörjande skrivit i sociala medier och återger detta i 

nyhetstexter kan man använda sig av sörjande trots att dessa valt att inte låta 

sig intervjuas. En studie om detta kan bredda forskningen till att omfatta 

även de som valde att inte medverka men som likafullt används i 

nyhetsjournalistik om sorg.  

 

Slutligen är det min förhoppning att avhandlingen, utöver att bidra till 

journalistikforskningen, kan bli till nytta för yrkesverksamma och blivande 

journalister genom att den behandlar en källrelation som utgör ett undantag 

från den journalistiska vardagen och även belyser etiska utmaningar för 

journalister. 
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11 Summary 

Introduction and aim of the study 

The point of departure of the study is journalistic coverage of sudden death 

in which grief becomes a news value. Previous studies of the expression of 

grief in the media have largely concerned coverage of ‘major’ events such as 

catastrophes or accidents with many casualties, or the sudden or dramatic 

death of a famous person. This sort of research is largely comprised of 

textual analyses, and sometimes interviews with journalists. There are, 

however, few studies of journalistic depictions of the grief of ‘ordinary 

people’, and of how those people talk about their bereavement, in cases that 

do not involve many deaths or the sudden demise of the well-known. 

Mourning can also become newsworthy because of the circumstances 

surrounding sudden death resulting from crime or an accident. ‘Ordinary 

people’ can then be singled out and interviewed as bereaved. In so doing, 

they become news sources, and are expected to share their grief. 

 

Most research on journalism and news sources has focused on the relation 

between journalists and professional sources. Similarly, much of the research 

on journalistic ethics has focused on the ability of journalists to hold their 

own against skillful or routine sources. The use of ‘ordinary people’ as news 

sources is less well explored territory, although such studies, according to 

Couldry (2000, p. 3 ff.) can provide insights into the experiences and 

feelings that arise from media exposure. It is such people who are in focus in 

this thesis: everyday folks who meet with journalists and are used by them, 

but who also could use their participation in the news to their own ends. 

 

The aim of the study is to investigate the experiences of mourners of 

participating in news reports about grief in connection with crime and 

accidents. 

 

The first overarching research question is: how do the bereaved experience 

their encounters with, and treatment by, journalists? This question has been 

broken down into sub-questions: 

• How do the bereaved perceive the motives journalists have for talking with 

them? 

•How are the strategies of journalists perceived by those who have 

participated as mourners in news reports? 
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• How are the working methods and ethics of journalists perceived by those 

who have participated in news reports about grief? 

 

The second overarching research question is: how do the bereaved use 

journalism? This question has also been broken down into sub-questions: 

• How do people who have participated in news reports about grief explain 

their motives for talking to journalists? 

• What strategies do those who participate as mourners in news reports use 

vis-à-vis journalists? 

• How do those who have participated in news reports about bereavement 

reflect on their relations with journalists, and on the consequences of having 

been involved in news coverage? 

 

In the thesis, the term ‘ordinary people’ refers to individuals who talk about 

their bereavement in the news as private persons or as representatives of the 

public, not in a professional capacity or as a public figure. In this context, the 

mourner can be considered to be a verbal news source. In a few cases, what 

respondents have written in social media has served as an additional source 

for journalists. When respondents have referred to their own social media 

posts, they have been considered users/participants. 

 

Background and survey of the field 

The second chapter of the thesis reviews the literature on the societal role of 

journalism and previous research of relevance to the study. 

 

In Sweden, journalism, through legislation and its societal mission – to 

inform, scrutinize and offer a forum for debate – has been accorded, and 

accorded itself, a special status compared with other social institutions. 

Ethical regulations are intended to guarantee correct and comprehensive 

news reporting that is also considerate of the individual, but this is voluntary 

and indeed self-imposed. While journalism has considerable scope to 

legitimate itself it has also come under increasing pressure to be profitable, 

and because of rapid technological developments. As a cultural institution 

that wields symbolic power, journalism contributes to the formation of 

identities, to how people identify with others and with whom they 

experience community. It is possible to feel that we ‘know’ people we 

encounter only in the media, for example through grief journalism, but also 

in social media. Continuous media exposure can mean that a person who has 

been made visible, as someone bereaved by a high-profile and dramatic 

death, for example, can sometimes become a media persona in their own 

right. 

 

Grieving is usually described as a process involving many stages or phases, 

but both the process and the grief itself can become problematic and 
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complicated when a close relative is lost in dramatic and/or violent 

circumstances (Cullberg 2006; Dyregrov & Dyregrov 2008). In such 

contexts, the period immediately following the death is often critical and one 

of shock. The surviving relatives can find it difficult to fend off reporters. 

Some may experience a great need to talk about what has happened with 

someone who listens, and reporters can sometimes appear to be supportive 

and sympathetic even if their aim is actually to get a statement and details 

for the story (Lundälv, 1999, p. 18). 

 

Previous research has indicated that many journalists experience ‘death-

knock journalism’ as difficult and unpleasant assignments. Interviews are 

often delicate and unpredictable situations. Journalists find that those who 

are asked to participate can become upset and angry, but they also encounter 

relatives who are keen to be interviewed. Relatives and eyewitnesses are 

seen as important sources for journalists who then can write about the 

reactions of the bereaved and thus give the public and their managers what 

they want. Journalists can find themselves under group pressure to carry out 

assignments they feel are ethically dubious, and unpleasant both for 

themselves and for the person being interviewed (Duncan & Newton, 2010; 

Berrington & Jemphrey, 2003; Englund , 2008; Koljonen et al., 2011; 

Wigorts Yngvesson, 2006). 

 

Scholars who have interviewed the afflicted or the bereaved have shown that 

participation in news reports of crime and accidents can be thought to have 

both good and bad sides. On the positive side, participation can contribute to 

the arrest and trial of an assailant, or letting people find out what has 

happened and thus sympathize with the afflicted. Reports that the 

interviewee considered reprehensible had caused suffering to the afflicted 

and to the next of kin, and not done any good by contributing to the work of 

the police or warning the public. Also on the negative side were publications 

in which those involved had no influence over what was reported (Green & 

Sykes, 2003; Newton, 2011; Shearer, 1991). 

 

Theoretical perspectives 

Chapter 3 presents the study’s theoretical perspectives, which are 

empirically informed and oriented towards the specific rather than the 

abstract. They relate to what respondents talk about, regarding their 

participation and meetings with journalists. Key concepts are source 

relations and news constructions. Ethical dilemmas, particularly when it 

comes to ethics of proximity, are in focus. 

 

‘Ordinary people’ who are in mourning are not part of the elite that usually 

constitute news sources. They are personal sources who are of interest to 

journalists because they are expected to express views, feelings and so on 
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(Allern, 1997; Ekström, 1998). Previous research on sources has largely 

concerned the relationship between journalists and professional source 

organizations, and assumes that journalists and sources are relatively evenly 

matched, and that negotiations for control usually have to do with the 

exchange of information and media attention (Berkowitz, 2009; Ericson et 

al., 1989, Palm, 2002). From studies of how journalists view source 

relations, it emerges that journalists can employ strategies to establish 

feelings of confidence in a source. And if a source is reluctant about 

participating, the strategy is first to attempt to persuade the source, then to 

make a deal, by offering the source influence over the form the interview 

and publication will take (Halse, 1976; Bakker et al., 2013). According to a 

dramaturgically-oriented model, sources and journalists both act on different 

‘stages’, depending on what the sources consider can be left out or not 

(Ericson et al., 1989). Professional source organizations can employ 

strategies and plans for how the media are to be dealt with that have been 

devised in advance. But individual mourners such as those in focus in this 

thesis have recourse to more banal strategies, like what are often referred to 

as ‘survival strategies’, to deal with different situations and problems. 

 

For mourners such as the respondents, the interview itself is often an 

occasion on which they as sources and inexperienced interviewees encounter 

journalists. In this study, the interview is considered to be a form of social 

interaction with its own norms and power relations. For example, there is an 

expectation that a question is answered, and that it is the journalist who 

subsequently decides which parts of the interview are used, and in what way 

(Ekström, 2006b). Mourners, such as those in focus in this study, can be said 

to be at a disadvantage to journalists. Put differently, the power relationship 

between them is asymmetrical. 

 

The interview is the cornerstone of the news construction. The construction 

of the news story takes place in a working process of several stages, during 

which decisions are made about what is news and how it is to be shaped and 

presented. News constructions are not studied in this thesis using textual 

analysis of the news texts that respondents feature. The thesis draws instead 

on previous research, to complement insights gained from what the 

respondents say in the interviews conducted for the project. One such aspect 

is news values, i.e. the potential that a given event has to attract the interest 

and attention of the media audience. Because they deviate from the 

everyday, and can be constructed as individually oriented and as something 

that concerns us, crime and accidents are particularly newsworthy, and thus 

take on commercial market value as well as news value (Ghersetti, 2012). 

 

The afflicted taken on an increasingly important role in news reports of 

crime and accidents, and in news coverage, the circle of the afflicted has 
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been widened to include not just the family of the deceased, but also friends, 

acquaintances and sometimes the entire local population (Pollack, 2008). 

The narrative of the innocent victim and those who mourn is adapted to 

media dramaturgy and can be written simply and adjusted to suit extant 

narratives and narrative structures (Duncan , 2012). The journalistic account 

makes use of relatives and friends in order to place the victim in a social 

context. The story of the good and innocent victim makes it possible for the 

media audience to identify with both victim and mourner (Langer, 1998; 

Lindgren & Lundström, 2010). 

 

Swedish regulations concerning press ethics, which call for discretion and 

ørespect for the victims of crime and their next of kin, and particular respect 

for inexperienced interviewees, is translated from theory to praxis in the 

newsroom. The duty to provide information about what is deemed to be in 

the public interest is placed before consideration of the consequences for the 

person who could be negatively affected by the publication of a news story, 

and there is a tendency to avoid sensitive ethical discussions about 

vulnerable and afflicted individuals (Ekström & Nohrstedt, 1996). An ethics 

of proximity, as a general moral position, is an approach that can be useful 

precisely when it comes to journalists’ encounters with such sources, which 

are exceptions to routine journalistic work (Bjerke, 2009; Brurås, 2009). The 

essence of an ethics of proximity is care for the individual and vulnerable 

Others that one encounters, and whose needs must be given precedence to 

one’s own (Levinas, 1985; Løgstrup, 1956/1992). An ethics of proximity, 

however, can be problematic given that meetings between journalists and 

their sources take place with the reasonable motive of them resulting in a 

text – a product. There is also a contradiction between such an ethics and the 

essence of journalism and the professional identity of critical and 

independent truth-seeker, as well as the fact that the journalist is part of, and 

subordinate to, a newsroom context and a professional organization (Brurås, 

2009; Rasmussen, 2001). 

 

Method 

The design of the study, when it comes to sample and implementation, is 

presented in the fourth chapter. 

 

Qualitative interviews were conducted with 22 respondents who featured, in 

their capacity as mourners, in Swedish news reports of deaths connected 

with crime and accidents between May 2007 and April 2012. Given that 

grief is the topic of the study, ethical considerations have been taken, and 

much reflection taken place, throughout the entire research process, from 

sampling decisions to the conducting of the interviews and presentation of 

the analysis. A strategic sample was made with the aim of attaining as much 

variation as possible among respondents above all in relation to the deceased 
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and cause of death, but also in terms of the attention given to the event in the 

media, the number of contact with journalists and how the initiative was 

taken to the contacts. The basis of the sample is news reports published in 

the Swedish press, obtained by searching in the Retriever/Mediearkivet and 

PressText databases. Search words were chosen with a view to identifying 

news reports about grief. Ethical delimitations in the empirical material were 

made by excluding cases in which the cause of death was suicide, or when 

the death was caused by violence on the part of a close relative, or when 

someone close had been responsible for a fatal accident. The reason for this 

is that interviews on such deaths require special psychological competence 

on the part of the researchers. News events in which the cause of death or 

family ties between the person who caused the death and the victim is 

unclear have been excluded from the sample for the same reason. The cases 

that remained after the elimination process were journalistic news texts 

about mourning in connection with a crime or an accident, first published 

within six weeks of the death or ascertainment of death, containing 

statements about their grief by people identified by name. 

 

Respondents include relatives with close family ties to the deceased, but also 

mourners with more peripheral relations to the victim, such as friends or 

acquaintances. Two of the respondents did not know the victim personally. 

When it comes to the cause of death, the majority of news events are 

comprised of lethal violence caused by another person. The accidents 

include both fatal accidents caused by another person and accidents caused 

by the victim’s own actions or by chance or coincidental circumstances. As 

for media attention, the material varies from news events that attracted a 

great deal of attention to events that resulted in a single article in the local 

newspaper. Some respondents have had numerous encounters with 

journalists, while others have had few or just a single meeting. In most cases, 

it was a journalist who took the initiative to meet, but the sample includes 

respondents who got in touch with the press themselves. Respondents vary 

in terms of age, level of education and profession. Both men and women 

have been interviewed for the study, and in a couple of cases, both victim 

and respondent have a foreign background. 

 

The interviews for this thesis were conducted in person, except when the 

respondent preferred to be interviewed by telephone. The questions that 

formed the basis of the interviews touched on three areas: how contact was 

established between journalist and the interviewee; the (news) interview 

situation; and the published material. Each interview conducted for this 

study was recorded and transcribed. The transcriptions were subsequently 

analyzed with the research questions and theoretical underpinnings of the 

thesis as a point of departure. 
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Results and Analysis 

Chapters 5 through 7 of the thesis are comprised of the anonymized 

individual narratives of the respondents. Each of these concludes with a 

summarizing analysis. No more about these chapters will be said in this 

summary, which instead focuses on the results, presented in Chapters 8 and 

9 in terms of the themes and patterns that emerge from the material. 

 

Mourners’ perceptions of journalists 

In Chapter 8, answers to the first research question and its sub-questions are 

discussed: how people in mourning experience their encounters with 

journalists, and how they have been treated in news reports. 

 

Some respondents – especially those who are not related to the victim – 

think that it was a coincidence that they of all people were chosen to speak 

with journalists. But respondents are of the view that sorrow has commercial 

value, and that this is one reason that journalists are interested. In particular, 

respondents who were closely related to the deceased, when the news has 

been dramatic and involved much contact with journalists, and when such 

contact has been experienced as negative, tend to express the view that 

journalists are bent on making money out of grief. The perception of 

respondents is that journalists work under conditions of time pressure, and 

can thus be pushy about getting an interview. Their hurry is also perceived 

as a reason for journalists getting things wrong in the reports they produce. 

Respondents think there is both news value and general interest in news 

about grief, and that this is a contributing factor to journalists making contact 

with them. The respondents understand the news value of their grief, which 

is seen as something that exists independently of the journalists, while 

general interest is primarily perceived as synonymous with the interest 

expressed by the journalists they encounter. 

 

The strategies deployed by journalists can, as the respondents see it, have to 

do with trying to persuade mourners to participate. One way of convincing a 

person who perhaps cannot decide whether to agree to an interview is to 

offer them the chance of reading the text before it is published. Some 

respondents are clearer in their view that this is a strategy, while others 

consider it to be thoughtfulness on the part of the journalist. Respondents 

also think that journalists have strategies for steering them towards the 

established narratives for news stories about grief. According to respondents, 

this can, for example, happen when the questions posed by journalists 

conform to a given template, or by scheduling the interview to take place on 

the site of the death, where photographs can be taken that fit with the grief 

news dramaturgy. 
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Some respondents find it unproblematic that journalists try to adapt the 

interview and articles to established narratives about victims and grief. 

Others find that the depictions differ from how they themselves feel. Stories 

about grief can create community between people beyond the immediate 

circle of the victim. This is viewed by respondents as something positive, in 

that more are invited to share the grief. The immediate journalistic need of 

bereaved in news texts can result in the experience, on the part of some 

respondents, of participating in the news at such an early stage in the process 

of grieving that they never get the chance to talk about more contextualized 

reflections and experiences. 

 

The respondents have no expectations on journalists when it comes to ethical 

approaches or common morals. Several respondents expressed the view that 

showing respect is not usually part of the work of journalism. When the 

journalists they encounter show sympathy and thoughtfulness, it comes as a 

pleasant surprise. Some respondents felt that journalists infringed upon their 

integrity by being pushy or unpleasant. Structural causes are sometimes at 

work here: some of the affronts described by the respondents can be seen as 

related to the routines that govern the work of journalists and their 

newsrooms. Other respondents felt that journalists showed them respect and 

thoughtfulness. From the perspective of an ethics of proximity, the 

inconsistency of grief journalism becomes clear in the analysis: that which is 

not upsetting for one person can upset another. Factors that influence this 

include how the respondents react when in a state of shock, the cause of 

death, how soon after the death the interview takes place, and whether the 

respondent feels abandoned by the media after the first intensive news 

coverage has waned. A ‘good’ ethical encounter can entail respondents 

feeling abandoned by precisely these journalists. 

 

Redress, involvement and control 

Chapter 9 addresses the study’s second research question, and sub-questions, 

about how people in mourning use journalism. 

 

Participation in journalism can involve feelings of redress. This happens 

when the publications show that the deceased are worth mourning, and 

makes it possible to honour the dead by recounting their good qualities. In 

some cases, when circumstances make it possible to question the character 

of the victim, involvement in news coverage also provides a chance to clear 

the name of the deceased. Respondents can also use journalistic coverage to 

help ensure that the deceased is not forgotten, and can be ‘hung onto’ - partly 

through stories that can be read by others, and partly through the collections 

of clippings and reports that many respondents save as tangible memories. 

One form of redress is to do what is right and proper by participating in news 

reports. Sometimes this is a matter of observing conventions, especially 
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when it comes to respondents with more peripheral connections to the 

deceased. Mourning can be a desire to contribute to a better society by using 

news reports to draw attention to inadequacies and problems – especially 

when they have a bearing on the respondent’s own case. Becoming involved 

in journalism can also be used as a phase in the mourning process, especially 

for close relatives. Some respondents experienced their conversations with 

journalists as a form of therapy. 

 

Participation also entails involvement, by taking a step (temporary or for a 

more prolonged period) into the public space of the media.  Respondents can 

use this to pursue issues they feel strongly about, but visibility in the media 

can also mean they are exposed to the views and sometimes criticism of 

others. The attention bestowed by the media can result in condolences and 

make it possible to share one’s grief, both with people one knows and with 

strangers. This was something that almost all the respondents in this study 

found to be a positive experience that provided succour in their sorrow. 

 

In their encounters with journalist, some respondents can use strategies that 

result in negotiations over control. Such strategies can have to do with 

participation as such, the timing of the interview and who is to be 

interviewed, or ways of finding things out. The negotiations can also take 

place when respondents demand to be given the chance of reading the text 

before publication. One strategy is to favour those journalists who are seen 

to be on one’s side, and to resist journalists one dislikes, or who one thinks 

behaved badly. Respondents who were closely related to the deceased tend 

to negotiate more often. The inclination to negotiate is also influenced by the 

drama surrounding events and level of media interest, as well as a lack of 

confidence in the journalists felt by the respondent. Some respondents did 

not think control was an important issue. This was mostly the case with 

respondents who had a more peripheral connection to the victim, or 

respondents who were more satisfied in general with their encounters with 

journalists. 

 

Respondents’ relations with and views of journalists can be described either 

within a framework of conflict or consensus, and in terms of whether a 

passive or active stance has been adopted vis-à-vis the journalists. Journalists 

can be seen as allies, enemies, potential assets or a source of insecurity. Most 

of the people in the sample adopted a passive stance, either because they 

were satisfied or accepting, or because they were sceptical, even if they 

chose not to show this to journalists. Most of the respondents also took a 

consensual approach to journalists. Respondents who had encounters with 

several journalists could feel and act from different positions – positions 

which could vary during one and the same interview. Such emotional shifts 

can have to do with an individual feeling he or she has good relations with 
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some journalists but not others. They can also be triggered by situations in 

which the respondent feels cornered. In such cases, they can ‘attack’ 

journalists by chastising or criticizing them, or by undermining attempts by 

journalists to do their job. Being in a state of shock can contribute to the 

feeling of being pressured, but close relatives who are in shock can also be 

so emotionally numbed that they become indifferent to journalists and adopt 

a passively accepting stance. 

 

If the death was surrounded by drama and media interest is great, the 

likelihood increases of source relations being experienced as more 

conflictual. In such cases, the journalist who first contacts a mourner runs 

the risk of being seen as hostile or, at the least, viewed with scepticism. The 

defense mechanisms of the person sought for an interview can be activated, 

if only because it is a new and perhaps unexpected cause of insecurity in a 

situation that is already upsetting and shocking. Journalists who turn up later 

do not come as a surprise in the same way, and can thus be experienced by 

respondents as less threatening, on a purely emotional level. 

 

When respondents subsequently talk about their experiences, they are 

generally satisfied with their participation and with the resulting 

publications. This includes respondents whose experiences of encountering 

journalists were not entirely positive. With the benefit of hindsight, many 

respondents feel they integrated their involvement in reporting, and the 

experience it gave, in their own mourning process. They do not regret having 

participated, although some – especially close relatives who had conflicts 

with journalists – have become more critical or negative towards journalism, 

and no longer trust journalists. 

 

Concluding thoughts 

Chapter 10, finally, reflects on some of the empirical findings in relation to 

expectations, recognition and conflicts of interest. 

 

The entrance of the respondents into the media limelight can meet 

expectations – both one’s own, and those they think that others might have. 

That journalism can tell about grief and does so conforming to standardized 

narratives can contribute to such expectations, and create recognition on the 

part of those involved. This can increase the inclination of respondents to 

take part in news coverage of mourning. Conflicts of interest between 

respondents and journalists can, according to respondents’ accounts, arise 

between what is seen as the journalist’s need for early interviews with the 

bereaved – above all relatives who are in shock. In general, the respondents 

in this study had a realistic/pragmatic attitude towards journalists: they are 

used in the news, but use it themselves too, by integrating their participation 

into their own mourning process. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Inledning 

Kort info om studien. Inspelningen etc. 

Lyhördhet för hur informanten vill öppna samtalet. Speciellt viktigt om nära 

anhörig. (Vill tala om händelsen/dödsfallet? I början, senare eller inte alls?) 

 

Kontakten/Kontakterna 

Berätta om hur du kom i kontakt med journalisten/journalisterna/medierna 

När skedde det? Hur togs kontakten? Vad sa journalisten? Vad sa du? 

Vad tyckte du om att bli kontaktad? 

Hur tror du att det kom sig att du blev kontaktad?  

Alternativt: Hur kom det sig att du kontaktade? 

Om flera kontakter: Hur gick det till?  

Skillnader mellan olika tillfällen? Skillnader i hur du uppfattade de olika 

tillfällena? Vad tror du det beror på? 

Tog du själv initiativ till kontakter vid något senare tillfälle? Hur då? Hur 

kom det sig? Vad hände då? 

 

Intervjutillfället/intervjutillfällena 

Berätta om intervjun/intervjuerna 

Hur uppträdde journalisten? (reporter – fotograf?) Vad sa de? Vad sa du? 

(Vad gjorde du?) Vad tyckte du om reportern (alternativt journalisterna?) 

Vad tyckte du om frågorna? (Var det de frågorna du förväntade dig?) 

Hur var det att svara på frågorna?  

(Var det lätt att svara på frågorna? Var det någon fråga du tyckte var jobbig 

att svara på? På vilket sätt? Hur kom det sig? ) 

(Alternativ: Hur visste du vad du skulle svara på frågorna?) 

Var det något du valde att inte berätta? Hur kom det sig? 

Hur tyckte du det kändes att bli intervjuad? (Hur kom det sig att du kände 

så?)  

Hur kändes efteråt, när intervjun var över? (Nöjd? Besviken? 

Förväntansfull? Orolig? Etc.) 
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Det publicerade materialet 

Vad tyckte du om det som stod i tidningen? (Alt: Om inslaget/programmet) 

Hur kom det sig? (Som du tänkt dig? Vad var bra? Alt: Vad var det som du 

inte gillade?) 

Hur stod det om X (offret)? Vad tyckte du om det? 

Hur stod det om dig? Vad tyckte du om det? 

Hur stod det om sorgen? Vad tyckte du om det? (Hur kändes det?) 

Framförde du vad du tyckte om texten till journalisten? (om ja: hur 

reagerade journalisten) om nej, hade du velat göra det (alt: vad skulle du 

sagt?) 

Hur tror du det kommer sig att texten skrevs som den gjorde? 

 

Vad tror du att andra som läste texten tyckte om den? (Fick du några 

kommentarer? Vad sa de? Hur kändes det?) (Om kommentarer i sociala 

medier – vem skrev, vad skrevs, hur kändes det?) 

 

Har du läst liknande nyhetstexter om sorg tidigare, när det gäller andra 

liknande händelser? Om jag ber dig jämföra texten om dig med de texterna, 

finns det likheter? Skillnader? 

Hur tror du det kommer sig att människor medverkar i intervjuer som 

handlar om sorg? 

Hur kom det sig att du medverkade? 

 

Avrundning 

Har du skrivit någonting själv om sorgen? Berätta om det. (Var skrev du?) 

Skrev/skriver du ofta? (Vad skriver du?) 

Hur kom det sig att du skriver? (Hur visste du vad du skulle skriva?) 

Hur tyckte du det var att skriva om sorgen? (Hur kändes det?) 

Har du läst vad andra skrivit om sorg? ( I sociala medier?) (Berätta!) 

Vad tyckte du om det som skrevs? 

Hur tror du det kommer sig att människor skriver om sin sorg i sociala 

medier?  (Hur tror du att de vet vad de ska skriva? ) 

 

Hur känner du idag, när det gäller din medverkan? ( I intervjun? Alt: I 

tidningen Alt: I programmet. I sociala medier – om relevant) (Ångrar? 

Varför?)  

 

Hur kändes det här samtalet? (Fråga informanten om forskningsintervjun) 

 

Fasa ut, Informera om forskningsproceduren. Anonymiteten. 

Kontaktuppgifter (+ visitkort) Vill bli kontaktad? Hur? Ha utskrift? Annat du 

undrar över?  
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Bilaga 2 – Informanterna  

Alias Relation till offret Dödsorsak 

 

Anna förälder  olycka VAD 

   

Beata  kamrat  olycka  

Britta kamrat  olycka  

 

Charlie kamrat  olycka  

 

Diana syskon  mord 

 

Erik förälder  mord 

 

Frank förälder  GVAD 

 

Gunilla förälder  mord 

 

Hanna make/maka  mord 

 

Inez förälder  olycka 

Ingemar förälder  olycka 

 

Jenny flickvän/pojkvän dråp 

 

Kristian kamrat  mord 

 

Linda ej personligen bekant mord 

 

Maria ej personligen bekant mord   

 

Nina barn  GVAD 

 

Olivia syskon  mord 

 

Peter förälder  olycka 
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Richard far-/morförälder mord 

Rosemarie far-/morförälder mord 

 

Sofie kamrat  olycka 

 

Terese kamrat  olycka DB,FB 

  

 

 

 

Förklaringar: 

Namnens begynnelsebokstav är vald efter ordningsföljden på intervjuerna. 

Informanter med samma begynnelsebokstav är intervjuade samtidigt.  

Angiven dödsorsak bygger på den brottsrubricering som anges i domen från 

tingsrätten eller i förekommande fall hovrätten. Eventuella övriga 

brottsrubriceringar i domen har inte tagits med, enbart de som är relaterade 

till dödsorsaken. 

Förkortningen GVAD står för vållande till annans död, grovt brott. 

Förkortningen VAD står för vållande till annans död. Här avses en olycka 

där en person dömdes skyldig som vållande. 

Förkortningen DB står för dagsböter, FB står för företagsbot. Här avses en 

arbetsplatsolycka som ledde till fällande dom för brott mot arbetsmiljölagen. 

När dödsorsaken anges som enbart olycka innebär det att olyckan kan bero 

på slumpen eller på offrets eget oförsiktiga beteende.  
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