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Nio, mer eller mindre, kända svenska människor har, minst,
två saker gemensamt.
Det ena är att de alla tog sina egna liv.
Det andra att det blev mer eller mindre uppmärksammat i
svensk press.
När en människa tar sitt liv försvinner inte denna person från
jordens yta.
Hon eller han lever kvar hos både anhöriga och vänner.
Det speciella med de människor som vi tar upp är att de är
kända. Och det innebär att även vi som inte kände dem kan ha
en relation till dem.
När någon som man har någon form av relation till går bort
vill man veta hur det gått till.
Men hur detaljerade behöver media vara i sin beskrivning av
ett självmord, räcker det med ett konstaterande om att personen i fråga är död och att det har skett för egen hand?
Eller måste vi uttryckligen få veta att Mikael Ljungberg tog
med sig ett lakan in på toaletten på den psykiatriska avdelning
där han vårdades och med hjälp av det hängde sig själv?
Eller att det var en älgstudsare och inte en revolver som Marc
Wallenberg använde för att skjuta sig själv i huvudet?
När en människa tar sitt liv förstår vi alla att det är en människa som inte mått bra.
Känner vi människan ifråga så kan vi förstå varför.
Ibland.
Tidningar skriver nyheter efter allmänintresse.
Är det av ett allmänt intresse att få veta vad som fått Mikael
”Svullo” att må dåligt?
Hur tycker anhöriga att det ska rapporteras när en människa
som de älskade plötsligt inte finns längre?
Och vilken hänsyn tar tidningarna till detta?
När någonting chockartat drabbar människan beter vi oss inte
alltid rationellt.
Ett självmord är chockartat.
Bör då media ändå prata med anhöriga till den avlidne så fort
dödsfallet blivit känt?
Om en anhörig till den avlidne väljer att gå ut och berätta vad
som har hänt och varför det hänt, innebär det då per automatik att det är fritt fram för tidningarna att skriva detta?
Självmord har alltid setts som någonting fult.
Det har varit olagligt.
Självmördare har inte fått begravas i vigd jord.
Fortfarande idag är självmord någonting som förknippas med
tabu.
Men måste det vara det?
Behöver man skämmas över att man inte mår bra i själen?

Kan medierapporteringen vid en känd människas självmord
leda till någonting bra?
Kanske kan det leda till att problemet med självmord lyfts upp
och diskuteras.
Eller är det tvärtom?
Forskning har visat att självmord bland allmänheten ökar efter
att tidningar rapporterar på sina löpsedlar om att en känd
människa tagit sitt liv.
Åtminstone under vissa omständigheter.
Borde då istället media helt lägga locket på?
Vad vet vi i själva verket om hur vi påverkas av att få veta att
människor vi såg upp till tagit sina liv.
Vad tycker de experter som dagligen jobbar med självmord
egentligen?
De nio personer som vi tar upp är egentligen inte jämförbara.
De är unika på sitt eget sätt.
Eftersom de alla var olika mycket kända, tog livet av sig på
olika sätt och kom från olika bakgrunder blir givetvis medias
rapportering olika i fall till fall.
Men vissa slutsatser kommer vi ändå kunna göra av vårt material.
Från 1971 till 2007 har världen förändrats.
Rimligtvis har även rapporteringen kring självmord gjort det.
Även om de nio självmorden vi tittat på är unika tror vi att
det går att se skillnader som har sin botten i att det rör sig om
olika tidsperioder.
Ibland skriver tidningarna uttryckligen att personen i fråga
begått självmord och ibland benämns det kort och gott att
personen har dött utan att ge en någon dödsorsak, fast de med
största säkerhet kände till sanningen.
Allt som allt är det många frågor och många av dem har inget
bra eller rätt svar. Vissa frågor har inget svar alls. Men en del
svar hoppas vi dock kunna ge. Sen om det är rätt svar är upp
till var och en att själva ta ställning till.
Vi har studerat hur de fyra tidningarna, Aftonbladet, DN,
Expressen och Svenska Dagbladet, rapporterat om nio kända
svenskar som tagit sina liv.
Fortsätt läsa så får du veta vad de skrev. Och vad andra tyckte
om det.
Redaktionen
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Varför är det på detta viset egentligen?
Självmord är inget annat än något oerhört tragiskt.
Vem det än handlar om. Att ha en så stor dödsångest
att den enda utvägen är att ta sitt liv känns oförklarligt för många men det är en verklighet för en stor
mängd människor, varje dag, varje minut. Med jämna
och ojämna mellanrum lyfts självmord fram i de svenska medierna. Oftast handlar det då om en yngre person som efter att ha fått utstå mobbning och andra trakasserier till slut inte orkar längre och istället väljer
döden. Dessa fall får medialt utrymme främst för att
uppmärksamma att detta är ett samhällsproblem som
måste tas itu med. En del artiklar brukar följa och experter, tyckare, rektorer och andra får uttala sig. Historierna brukar beröra för att snart glömmas bort. Andra
gånger då självmord får utrymme i medierna är när en
offentlig person tagit sitt liv. Vid dessa tillfällen handlar det om en helt annan typ av rapportering. Då är det
fokus på personen i sig på ett helt annat sätt. Att det
dessa nyheter skildras på sättet som de gör får varje
redaktion för sig svara på. Nyfikenhet från läsarna är
säkerligen en faktor som de själva skulle peka på. Men
hur intresserade är vi egentligen? Behöver vi verkligen
frossa i detaljer, bilder och bakgrundsfakta eller läser
vi det för att det finns där? Hur som helst så finns det
där, rätt som det är, vare sig vi vill eller inte. Och frågan är om det är rätt eller fel, bra eller dåligt.
Visst kan det som tidningarna skriver vara sant. Mikael Ljungberg hängde sig med ett lakan, det var inget
som ljögs ihop bara för att dramatisera berättelsen.
Men det finns så många fler nyanser att ta hänsyn till
förutom att något är sant.

Svenska journalistkåren har egenformulerade riktlinjer att förhålla sig till i sitt yrkesutövande. Riktlinjer
som ska tillgodose att journalistiken bedrivs på ett
visst sätt. Bland dessa regler finns ett avsnitt som påpekar hur den personliga integriteten bör respekteras
vid rapportering. En av dessa punkter berättar att man
ska iaktta stor försiktighet när man skriver om självmord. Men hur gör man egentligen det på rätt sätt?
Vad betyder det egentligen att man iakttar stor försiktighet när man skriver om något? Det känns ju väldigt
godtyckligt på något sätt. Fritt för egen tolkning skulle
man också kunna formulera det. Hursomhelst så finns
det reglerat och då torde det också vara något som man
tar hänsyn till. Det är svårt att ge ett svar på om stor
försiktighet verkligen iakttagits i ett specifikt fall men
genom att studera rapporteringen så går det i alla fall
att se hur det sett ut och därefter bilda sig en uppfattning om den varit bra, dålig, rätt eller fel.
Alla nyheter som presenteras, de om kända personer
som tar självmord likväl som alla andra, publiceras efter att en nyhetsvärdering skett, alltså en bedömning
om huruvida nyheten är värd att publiceras eller inte.
Alla de personer vi studerat rapportering kring var så
pass offentliga och därmed av så stort medialt intresse,
kanske till skillnad från Per Axel Arosenius där nyheten främst publicerades av andra anledningar än att
han var känd, att en publicering om dödsfallet var på
sin plats. Det är i våra fall mer adekvat och intressant
att hitta skäl till att nyheten publicerades på det specifika sättet.
Den svenska medieforskaren Håkan Hvitfeldt har

staplat upp flera punkter där han visar vilka kriterier
som gör att nyheter publiceras. Högt upp på den listan
kommer nyheter som handlar om brott
eller olyckor,
händelser som
är
sensationella och överraskande och
nyheter
som
handlar om enskilda elitpersoner.
Med utgångspunkt i hans
teori
förstår
man
varför
dessa nyheter
fick så stort
utrymme i den
svenska pres�sen.
På vilket sätt
de skildrades ska vi titta ”Med jämna och
närmare på.
Daniel Hultenmo

ojämna mellanrum
lyfts självmord fram
i de svenska medierna.”

Vem är vem i magasinet?
Marc Wallenberg, föddes

den
28 juni 1924. Som en av Wallenbergarna utbildades han till att
ta över sin familjs affärer i vuxen
ålder.
Sin examen tog han på Harvard
Business School i USA, innan han
1953 fick anställning i Stockholms Enskilda Bank.
Tre år senare befordrades han till
vice VD. 1958 tog han över VDposten efter sin far.
En tjänst han behöll fram till sin
död 1971. Månader innan SEB:s
bildande.
Vilhelm Moberg föddes

den 20
augusti 1898 i Moshultamåla, i
Småland.
Mest känd är han för Utvandrarserien som släpptes mellan åren
1949-59.
Andra kända verk är Raskens
och Rid i natt!. Förutom sina litterära verk, var Moberg politiskt
engagerad. Under 1950-talet
förde han en egen kamp mot

vad han ansåg vara den svenska
rättsrötan.
föddes den 6
maj 1904 i Jämshög i Blekinge.
Martinson är känd som en prisbelönt författare och poet.
1947 tilldelades han Frödingstipendiet, och 1974 Nobelpriset i
litteratur. Det senare tillsammans
med Eyvind Johnson.
Harry Martinson var gift med
författarinnan Moa Martinson.

Harry Martinson

Per Axel Arosenius var

en
svensk skådespelare som föddes
den 7 november 1920 i Norberg,
Västmanland.
Han spelade bland annat i Alfred
Hitchcocks film Topaz, från 1969.
Sammanlagt blev det ett 80-tal
filmer för Arosenius.
Barbro Petterson, föddes

som
Barbro Edwardsson 1947. Hon
blev känd genom sitt giftermål
med Sveriges genom tiderna
främste formel-1 förare, Ronnie

Petterson. De båda var gifta fram Mikael Dubois, mer känd som
tills Ronnie Pettersons dödskrasch Svullo, föddes i Stockholm den 25
i Italiens Grand Prix 1978.
februari 1959.
Det var 1988 som han fick idén
Ted Gärdestad föddes den 18
till sin karaktär ”Svullo”.Tillsamfebruari i Sollentuna 1956.
mans med Hans Krispin gjorde
Känd blev han som sångare,
han succé i TV med Agne &
kompositör och musiker.
Svullo.
Redan som 15-åring slog han
Mikael Dubois släppte även ett
igenom som artist, och han hade flertal låtar. Störst framgång
sin glansperiod under 1970-talet. nådde han med, För fet för ett
1979 vann han den svenska Me- fuck.
lodifestivalen med låten, Satellit.
Andra kända Gärdestadlåtar är,
Johanna Sällström föddes den
Jag vill ha en egen måne och Sol, 30 december 1974 i Stockholm.
vind och vatten.
Sin scendebut gjorde hon som
föddes den
13 juni 1970 i Göteborg.
Som brottare blev han känd av
hela svenska folket.
Under sin framgångsrika karriär
vann han bland annat två VMoch två EM-guld.
Höjdpunkten i karriären kom
i och med OS-guldet i Sydney
2000.
Mikael Ljungberg

15-åring.
Och det var som skådespelerska
hon blev känd.
Sitt genombrott fick hon i tv-serien Tre Kronor.
1997 tilldelades Sällström en
Guldbagge för sin roll i filmen,
Under ytan.
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Den pressetiska synen på självmord
I branschens egna ”Spelregler för press, radio och TV” ges riktlinjer för hur en lämplig självmordsrapportering ska tillgodoses
Det ställs många krav på journalistiken. Sanningskravet är centralt men därtill finns en mängd andra
aspekter som medierna bör förhålla sig till. Att visa
hänsyn är här grundläggande. De pressetiska reglerna
kom till stor del till för att reglera detta.
Den pressetiska grundfrågeställningen utgår från
avvägningen att ge sanningsenliga uppgifter och på
samma gång ta hänsyn till berörda personer. De etiska
reglerna inom den svenska pressen som bygger på detta har en lång historia. Ursprunget till det pressetiska
tänkande går så långt tillbaka i tiden som 1874 då
Publicistklubben (PK) grundades. Vissa principer och
regler antogs och dessa kom att mynna ut i de PK-regler som 1923 utformats för att ge klara riktlinjer för
det journalistiska arbetet. De avsåg främst att reglera
just den hänsyn som medierna borde ta till människors personliga integritet. Bakom reglerna stod alltså
Publicistklubben men också de andra stora aktörerna
inom branschen; Svenska Tidningsutgivareföreningen
och Svenska Journalistförbundet knöt sig till dessa.
Numer ingår de alla i Pressens Samarbetsnämnd och
även Sveriges Tidskrifter har tillkommit. Svenska
Tidningsutgivareföreningen har dessutom bytt namn
och kallar sig nu bara för Tidningsutgivarna. De har
alla skrivit under reglerna och dess medlemmar ålägger sig därför att följa dessa riktlinjer.
Genom åren har reglerna modifierats och utökats och
de återfinns idag i ”Spelregler för press- radio och TV”.
Här finns tre olika kategorier; publicitetsregler, yrkesregler och riktlinjer mot textreklam.
Det är bland publicitetsreglerna, som sammanlagt är
17 till antalet, som riktlinjerna om den personliga in-

tegriteten återfinns. Den personliga integriteten som
på olika sätt blir aktuell då det rapporteras om självmord.

på följande sätt: ”Omnämn icke självmord eller självmordsförsök, som ej begåtts i samband med brott eller
under särskilt uppseendeväckande omständigheter”

Punkt sju: ”Överväg noga publicitet som kan kränka
privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte
ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.”
Och i punkt åtta kan följande läsas: ”Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts
om privatlivets helgd.”

Så kvarstod formuleringen ända fram till 1967 då
det blir en liten förändring: ”Omnämn självmord eller självmordsförsök endast om det begåtts i samband
med grovt brott eller väckt allmänt uppseende. Tänk på
att lagen skyddar även avlidna mot förtal.”
Just utökningen med formuleringen”... väckt allmänt
uppseende” kan tolkas som att när det gäller en offentlig person så kan självmordet omnämnas.

Just självmordsrapportering har alltså fått en egen
punkt i de pressetiska reglerna men även punkt sju
kan appliceras och bli aktuell vid självmordsrapportering. I enlighet med detta bör alltså sådan rapportering noga övervägas för att skildras ett på lämpligt
sätt. Vad som dock är ett lämpligt sätt är svårt att
bestämma, det går inte att generalisera. Reglerna i
allmänhet har en aspekt som måste tas i beaktande,
nämligen att ingen av dem går att applicera standardmässigt på varje fall utan varje specifikt fall får sin
specifika rapportering.
Det är läsarna och de inblandade som i efterhand avgör om en viss artikel skildrats på ett lämpligt sätt.

1974 omformulerades den här punkten återigen, då
till att bli så som den ser ut idag.
Viss förändring över tid har alltså skett om hur man
ska förhålla sig till detta men vad som kvarstår är att
det måste tolkas olika från fall till fall.

De pressetiska reglerna har som nämnts ovan förändrats flera gånger genom åren. I ordvalet kring punkten
som behandlar självmordsrapportering kan man se en
förändring över tiden.
I Publiceringsreglerna från 1933 är det formulerat

Vad som bör tilläggas är att det enligt svensk lag finns
mycket få inskränkningar för vad som får spridas i
tryckt skrift. Tryckfrihetsförordningen är en grundlag
och värnar om friheten att få uttrycka sig i skrift. Därför är de pressetiska reglerna inte något som regleras i
den svenska lagstiftningen utan det är branschen som
genom Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd sköter om de överträdelser som sker.
Avsikten med reglerna grundar sig i att man vill tillgodose en ”god publicistisk sed”.
Daniel Hultenmo

Upp och ner i självmordsstatistiken
Sedan 1980 har antalet självmord i Sverige
minskat. Den senaste statistiken från 2005 visar
att drygt 1500 personer tog sitt liv.
I den statistiska bedömningen över antalet självmord
skiljer man på två saker; säkra självmord och osäkra
självmord. Det är läkaren som utfärdar diagnosen och
skriver dödsorsaksintyg och till grund finns en internationell klassifikation. Säkra självmord är de fall
då inga som helst tvivel finns om att det faktiskt rör
sig om självmord och diagnosen osäkra självmord används när det finns oklarheter om uppsåtet till dödsfallet. De osäkra självmorden är främst olyckor och
olika typer av förgiftningar.

I Sverige brukar man slå ihop ”säkra” och ”osäkra” fall
för att få en mer rättvisande bild. Detta på grund av
det också finns ett stort mörkertal när det gäller äldre
personers självmord som ofta rubriceras som sjukdom
och trafikdödade som benämns som olyckor.
Antalet självmordsförsök är också intressant i sammanhanget, dock omfattar den faktiska statistiken
enbart dem som varit inlagda på sjukhus och försöken
därför kunnat bekräftas. Men med hjälp av enkätundersökningar uppskattas sedan en siffra över antalet
självmordsförsök överhuvudtaget. Siffran för självmordsförsök brukar man säga är ungefär tio gånger
så hög som faktiska självmord.
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Den senaste statistiken som finns tillgänglig är från
år 2005.
Nedan följer statistik från fyra olika år från 1980 och
fram till år 2005. Tidigare statistik än 1980 går dessvärre inte att hitta. Med statistik från 1980 så kan
man se förändringar över tid. Statistiken visar också
skillanden mellan könen.
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Självmord - men det fick man inte alltid veta
Alla de personer som vi valt att studera
i vår undersökning tog livet av sig. Det
vet vi idag. Men det fick man inte alla
gånger veta om man läste i tidningen
vid tiden då det begav sig.Trots att man
på redaktioner troligen kände till sanningen i samtliga fall.
Den 18 november 1971 dog Marc
Wallenberg. Alla våra urvalstidningar
rapporterade om dödsfallet och alla tidningar skriver att det var självmord som
låg bakom dödsfallet. I Svenska Dagbladet står det kortfattad att han tagit sitt
liv och inga detaljer utöver det. I de tre
andra tidningarna beskrivs dock självmordet detaljerat och utförligt. De skriver att han tagit sitt liv med ett skott genom huvudet med ett jaktgevär. Alla de
tre tidningar berättar också om platsen
för självmordet och den exakta tidpunkten när det hände.
Utöver detaljerna kring själva självmordet så spekulerar tidningarna också om
vad som kan ha föranlett hans beslut
att ta sitt liv. Svenska Dagbladet är den
enda tidningen som publicerar ett pressutskick från Marc Wallenbergs bank
som säger att han tagit sitt liv på grund
av att hans arbetsbörda blivit för stor.
De andra tidningarna spekulerar enbart
vad som kan ha legat bakom. En eventuellt bakomliggande orsak de bland annat lyfter fram är att han har levt under
en hård psykisk press från Wallenbergfamiljen.
I artiklarna som följer dagarna efter
fortsätter spekulationerna om varför
han tog sitt liv. Fler teorier lyfts fram
men ingen blir bekräftad utan alla stannar vid spekulationer.
Varför Marc Wallenbergs självmord lyftes fram så pass detaljerat som
det gjorde torde bero på den framskjutna ställningen som Marc Wallenberg
hade i det svenska näringslivet. Han och
hans familj var både välkända och stora
maktfaktorer i det svenska samhället.
Nyhetsrapporteringen skulle kunna
rättfärdigas med de pressetiska reglerna
som då var formulerade enligt följande:
”Omnämn självmord eller självmordsförsök endast om det begåtts i samband
med grovt brott eller väckt allmänt uppseende”.
Före detta pressombudsmannen Per
Arne Jigenius menar just att Marc Wallenbergs ställning var av sådant slag att
det förelåg ett stort allmänt intresse.
Wallenbergfamiljen kunde med sitt
handlande ekonomisk påverka Sverige
och hans
död
fick
stort utrymme i
medierna
eftersom
den kunde
påverka
många
människor.
Sen kan
man självklart fundera om
de expliFaksimil från Aftonbladet 9 augusti 1978 cita detaljerna
verkligen var nödvändiga.
Han och familjens ställning var troligtvis av sådan karaktär att det i princip
var omöjligt för medier att få kontakt
med någon i familjen för att få svar på
frågor och då valde man helt enkelt att
istället utförligt skriva om det man visste. Precis som man förmodligen hade
skrivit detaljerat om en utländsk kändis

tagit livet av sig. Man behandlar sådana fall med annan inställning och Marc Wallenberg
behandlades med facit i hand på
ett liknande sätt.
Vilhelm Moberg dog den
8 augusti 1973. Den 9 augusti
skrev alla fyra tidningar om
dödsfallet, alla berättar att han
hittades drunknad i vattnet
nära sin sommarstuga. Ingen
tidning nämner att det skulle
vara ett självmord som ligger
bakom, dock har Aftonbladet
rubriken: ”Vilhelm Moberg fick
dö som han ville” på sin förstasida, en rubrik som man skulle
kunna tolka som att han valt att
ta sitt liv.
I artiklarna står det inget alls
om hur han kunde ha drunknat.
Istället skriver de alla om hur
han var klädd när han hittades
och att han inte kom tillbaka
efter sin morgonpromenad. Alla
tidningarna skriver också om
hans hälsa.
I Aftonbladet berättas att Moberg själv sagt att ”en dag tar
havet oss alla” och han ska även
ha sagt att han inte ville dö gammal och sjuk som sin mor. I Expressen berättas att han på sistone känt sig trött och modstulen
samt att han haft sömnproblem.
Svenska Dagbladet skriver också att han en tid innan skrivit
brev till sin förläggare där han
beklagat sig över att han inte
kunnat arbeta så mycket som
han skulle ha önskat. Han ska
inte ha orkat skriva av anledningar som inte nämns.
Rapporteringen i de fyra tidningar bidrar tillsammans till
att man som läsare får teorin
om att han kan ha tagit sitt liv
indirekt presenterad för sig. Det
står ingenstans uttryckligen att
så var fallet och det nämns heller inte vare sig i samband med
dementi eller som en möjlig
dödsorsak.
I efterhand har man fått veta
att han lämnat ett avskedsbrev
till sin hustru och Per-Arne Jigenius är också övertygad om att
tidningarna visste att självmord
var dödsorsaken men att man alltså
valde att inte skriva ut det. Att man då
istället rapporterade på ett sätt som gör
att man kan läsa mellan raderna att så
faktiskt kunde vara fallet är förmodligen en medveten linje från tidningarna
för att slippa publicera det.
Ingen av tidningarna ger en orsak till Harry Martinsons död. I Aftonbladet står det bara att han ofta varit
sjuk innan han dog. Aftonbladet skriver
också att han blivit mer och mer misstänksam mot sin omgivning och att han
isolerat sig mer och mer.
I DN berättas också enbart kort att han
dött men inte hur. Ett personligt porträtt av honom skriven av hans förläggare blottar en bild av att Harry Martinson ska ha blivit väldigt illa berörd
av den kritik som riktades mot honom
efter att han tilldelats nobelpriset. Hans
besvikelse ska ha varit total och hans
framtidssyn pessimistisk.
I Expressen nämns själva dödsfallet enbart i en rubrik.
I Svenska Dagbladet ger de en tänkbar
förklaring till dödsfallet då de skriver
att ”hans död inte kommer oväntat eftersom han som gammal sjöman alltid

gått in på de bakomliggande orsakerna. Tidningarna har då fått
ett alibi som gör att de känner
att de kan skriva om självmordet. Enligt Per Arne Jigenius är
detta ett problem eftersom andra anhöriga inte nödvändigtvis
behöver känna sig tillfreds med
ett sådant utlämnande.
Den 18 november 2004, dagen efter att Mikael Ljungberg
hittats död, har Aftonbladet
rubriken ”OS-hjälten Mikael
Ljungberg tog sitt liv” och även
Expressen skriver att han tagit
sitt liv. Dagen efter skriver Aftonbladet detaljerat hur själva
självmordet gick till. Det står
att han hängde sig med hjälp
av ett lakan inne på en toalett
på Mölndals sjukhus där han
vårdades för psykiska besvär.
Också Svenska Dagbladet och
DN skriver att han tog sitt liv
inne på en psykiatrisk avdelning, dock inga detaljer. Den
21 november skriver Expressen
detaljerat hur han gått tillväga
när han tog sitt liv.
I många av de artiklar som följer
i rapporteringen berättar hans
anhöriga om hans psykiska problem och att han tidigare försökt
ta sitt liv. De anhöriga är öppna
och vill prata om Mikael som en
del av deras sorgearbete.

haft nedsatt hälsa”.
Även i fallet Harry Martinson har
tidningarna troligtvis medvetet valt att
inte skriva att han tog sitt liv trots att
de med största säkerhet kände till det.
När de väljer att enbart skriva att han
dött så bidrar det omedelbart till spekulationer om orsaken och med tanke på
att porträtten av honom i tidningarna
beskriver att han inte verkade vara på
topp rent psykiskt så späder det givetvis på spekulationerna om ett eventuellt
självmord. Det går att se likheter med
Vilhelm Moberg-rapporteringen även
om det i det fallet berättades ännu fler
saker som gjorde att man som läsare
nästan förutsatte självmord.
Med tanke på att ingen anhörig kommer
till tals i något av de fallen så kan det
tyda på att man värnat om dem när man
inte skrivit dödsorsaken.
Skådespelaren Per-Axel Arosenius dog den 17 mars 1981. Alla fyra
tidningar beskriver detaljerat hur det
har gått till när han dog. Det står att
han hällt bensin över sig och sen tänt
på. Ingen av tidningarna namnpublicerar utan beskriver mannen som skåde-

spelare, förutom DN som skriver att det
är en man i 60 årsåldern.
Gemensamt för de fyra tidningarna är
alltså att de beskriver detaljerat hur
dödsfallet gick till samt var det skedde,
men man får inte veta vem det är.
Detta tyder förmodligen på att nyheten
var intressant i sig men inte av den anledningen att det handlade om just honom. Han kanske inte ansågs som en
tillräckligt offentlig person så att en publicering skulle kunna rättfärdigas.
Egentligen passar han därför kanske
inte riktigt in i vårt urvalsmaterial med
tanke på att kriteriet skulle vara att
personen var känd, för att se hur medierna behandlar självmord begångna av
kändisar.
Förre formel 1-stjärnan Ronnie Petterson änka Barbro Petterson
dog den 19 december i sitt badrum i sitt
hem utanför London. Den 22 december
skriver både Aftonbladet och Expressen
på sina förstasidor att hon hittats död.
De skriver detaljerat att hon hittades
död i badkaret, själva dödsorsaken ska
dock inte vara fastställd. I Aftonbladet
säger hennes svärfar Bengt Petterson
att det inte var något självmord utan en

fruktansvärd olycka. Expressen skriver
att hon hamnade i en kris efter Ronnies
död, en kris som hon aldrig kommit över.
Aftonbladet skriver att Ronnie Pettersons död var katastrofal för henne och
att såren aldrig läkt. Det berättas också
att hon använde mediciner och att hon
hade gjort det också vid dödstillfället
men alltså inte att hon medvetet ska ha
överdoserat.
I båda tidningarna nämns ordet självmord men det dementeras att så skulle
vara fallet. Hon ska oavsiktligt ha somnat i badkaret.
Svenska dagbladet skriver enbart att
hon hittats död i sitt hem, inget om orsaken, och DN rapporterar inget alls.
I Aftonbladet väljer man alltså att skriva
ut teorin att hon kan ha dött genom att
ha tagit sitt liv, men samtidigt dementeras det av hennes svärfar. I Expressen
presenterar man händelseförloppet, att
hon somnade i badkaret, utan att spekulera i om det rörde sig om självmord,
man lämnar helt över det till läsaren.
Både artiklarnas innehåll, att hon aldrig hämtat sig efter Ronnies död samt
att hon använde mediciner, och sättet
hon dog på gör att självmord kan anas
ligga bakom. Att sen hennes svärfar de-

Ett drygt år senare hittas artisten Mikael ”Svullo” Dubois
död. Den tredje december 2005
står det på Expressens löpsedel:
”Micke Dubois ”Svullo” hittad
hängd. Exsambon: Han tog sitt
liv”. Aftonbladet har en liknande
rubrik på sitt löp: ”TV-kändisen
Svullo tog sitt liv. Sambon: Jag
hörde hans sista andetag.” Båda
tidningarna berättar utförligt
hur självmordet gått till. Han
hittades sittande på en stol med
en snara runt halsen. Han ska
ha druckit en stor mängd alkohol och sen strypts till döds när
han fallit i sömn. DN och Svenska Dagbladet skriver korta artiklar den fjärde december om
att han hittats död men inget
Foto: Daniel Hultenmo
om dödsorsaken.
menterar behöver egentligen inte betyda En mängd artiklar skrivs om Dubois
någonting, istället kan känslan att det psykiska besvär och att han flera gånger
faktiskt gick till så förstärkas.
hotat med självmord. I de flesta fall är
det hans ex-sambo Gitte Nilsson som beAftonbladet och Expressen rättar detaljerat om allt som har hänt.
skriver den 24 juni 1997 att Ted Gärdestad avlidit efter en olycka. I Afton- Johanna Sällström avled den
bladet står det att han hastigt avled och 13 februari 2007 i sitt hem i Malmö. Afi Expressen beskriver polisen olyckan. tonbladet skriver på sin löpsedel att hon
Dagen efter skriver DN att han dött ef- hittats död men vare sig på löpet eller
ter att ha blivit påkörd av ett tåg. Sam- inne i tidningen anger de någon dödsma dag har Aftonbladet rubriken: ”Ted orsak. En släkting ska ha brutit sig in
Gärdestad tog sitt eget liv”. Svenska i lägenheten och hittat henne död. EnDagbladet redogör inte dödsorsaken alls. ligt polisen finns det inget som tyder
I Expressen den 27 juni står det att han på något brott. Expressen skriver i sin
tog sitt liv. I både Expressen och Afton- tidning samma dag att en ung kvinnlig
bladet skildras det detaljerat om Teds filmstjärna hittats död. De valde alltså
Gärdestads psykiska problem som låg att inte namnpublicera. Det står inte
till grund för hans självmord. Han ska heller här något om dödsorsaken endast
ha haft återkommande depressioner och att polisen säger att det inte finns några
ångest under de senaste tio åren.
skador på offret.
Ted Gärdestad psykiska ohälsa får DN och Svenska Dagbladet publicerar
mycket utrymme i både Aftonbladet och nyheten den 15 februari. Båda skriver
Expressen.
att hon hittats död och att dödsorsaken
I Ted Gärdestads fall väljer Expressen är okänd. I båda tidningarna berättar
och Aftonbladet alltså att skriva att han polisen att inget brott föreligger.
dog genom självmord. Förmodligen be- Den 15 februari går också Expressen
ror detta på att hans bror Kenneth Gär- ut med hennes namn. I en ledare i DN
destad varit öppen mot tidningarna och den 17 februari framkommer det att hon
berättat att så var fallet och sen även tagit sitt liv. Detta är den enda artikeln

som uttryckligen berättar att hon begått

Faksimil från Expressen 18 november 2004

självmord. Den här gången är det alltså
en morgontidning som väljer att gå ut
med det som de flesta läsare förmodligen
redan kände till vid det laget.
Hursomhelst så väljer DN att skriva ut
att det rör sig om ett självmord, till skillnad från de andra tidningarna.
I artiklarna som följer i Aftonbladet och
Expressen går de in på hennes psykiska
hälsa. Det framkommer att hon haft depressioner och vårdats på psykiatrisk
klinik. Aftonbladet skriver bland annat
också att tsunamin knäckte henne. Det
står alltså aldrig någonstans i dessa
tidningar att hon tog sitt liv men då det
står mycket om hennes problem och depressioner så får läsaren i stort sett veta
att hon tog sitt liv utan att tidningarna
uttryckligen skriver det.
Rapporteringen liknar till viss del den
som gjordes i samband med Vilhelm Mobergs dödsfall även om det i detta fall
än mer påpekas att hon mått dåligt och
haft psykiska besvär.
De finns så klart flera bakomliggande orsaker till varför rapporteringen
skiljer sig åt i de olika fallen. Något man
kan konstatera är att den enda gången
någon tidning skriver att det handlar
om självmord utan att någon anhörig
har kommit till tals är i fallet med Marc
Wallenberg. De övriga gångerna som det
framkommer i medierna att personen i
fråga har tagit sitt liv har också alltid
minst en anhörig kommit till tals.
Varför Marc Wallenberg behandlades på
sättet han gjorde skulle som sagt kunna
bero på att man inte fick tag på någon i
familjen men tyckte att han var av sådan dignitet att det rättfärdigade en utlämnande publicering. Den exakt anledningen är dock svårt att ge ett svar.
Man kan konstatera att det är
svårt att rapportera om självmord på
ett sätt som gör alla nöjda. Vad som är
rätt och fel är svårt att generalisera. Det
blir på något sätt aktuellt från fall till
fall. Det är självklart att folk är nyfikna
på hur en person har dött, särskilt när
det är en känd människa. Att då inte
skriva hur det har gått till blir då konstigt. Men det är förmodligen ett sätt för
tidningarna att avsäga sig ansvar för
publiceringen. Står det exempelvis att
en person hittad död och att inga brott
föreligger, som i Johanna Sällströms fall
så är det på ett sätt underförstått att det
rör sig om självmord.
Daniel Hultenmo
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Likheter och olikheter- så var rapporteringen

Det unika med Barbro Peterssons död
är att det bara rapporteras om det i
kvällstidningarna.
Eftersom kvällstidningarna är beroende
av sålda lösnummer och i regel vinklar
nyheter hårdare än morgontidningarna,
ansåg förmodligen kvällstidningsredaktionerna att Pettersons död var en nyhet som sålde.

Harry Martinson
Den 11 februari 1978 tar Harry Martinson sitt liv.
Aftonbladet, Svenska Dagbladet och DN
skriver att Martinson är död på sina förstasidor, den 12 februari.
Precis som vid Mobergs död skrivs det
mest om Martinsons liv och det han
åstadkommit.
Expressen skriver ingenting om Martinson på sin förstasida. Men inne i
tidningen finns det ett uppslag rörande
Martinsons liv.
Hur hans död gick till beskrivs inte.
Men i tidningarna står det skrivet att
Martinson under en längre tid varit
sjuk.
Ännu en likhet med Vilhelm Mobergs
död, är att det inte står någonting om
Harry Martinsons dödsorsak.
Martinson och Moberg kan sägas vara
två jämförbara namn. Även om Martinson inte verkar ha varit lika folkkär
som Moberg.
Rapporteringen sträcker sig bara över
en dag.
Detta skulle kunna bero på att tidningarna fann något mer att skriva om, förutom att Martinson avlidit.
I Mobergs fall, t ex kunde tidningarna
spekulera i om det fanns ett okänt miljonarv.

Per Axel Arosenius dör den 17 mars.
Dagens nyheter och Svenska Dagbladet
har den 21 mars varsin nekrolog över
Arosenius.
Det är först dagen efteråt som någon
tidning skriver om händelsen där Arosenius tog sitt liv.
Det är Expressen som på sin förstasida
skriver att en skådespelare bränt sig
själv till döds.
Expressen fortsätter nästa dag med att
skriva en artikel om vad som utlöste
självmordet.
Aftonbladet skriver om det inträffade
först den 23 mars.
Även de båda morgontidningarna skriver denna dag om händelsen.
Samtliga tre tidningar har med det inträffade på sina förstasidor.
Artiklarna är rena nyhetsartiklar som
berättar om det som har hänt.
Det unika med Per Axel Arosenius dödsrapportering, jämfört med de övriga
åtta, är att det aldrig skrivs ut vilken
känd skådespelare det är som har tagit
sitt liv.
Anledningen till detta skulle kunna
vara att sättet han tar sitt liv på är väldigt spektakulärt.
Det skulle också kunna vara som så att
Arosenius inte har en lika stor kändisfaktor som de som tagit sitt liv tidigare,
och att tidningarna därmed inte såg det
som något allmänintresse att gå ut med
vem det gällde.
Däremot var själva händelsen svår att
inte rapportera om.
Sett till alla de olika dödsfallen, går det
att se en hel del likheter och skillnader.
Aftonbladet och Expressen skriver mest,
och under längst tid.
De är även snabbast ut med nyheterna.
Det som är mer överraskande är att
skillnaden mellan DN och Svenska Dagbladet är så stor.
Anledningar till detta skulle kunna
vara att DN har mer resurser än Svenska Dagbladet.
Därmed kan de också sätta fler reportrar på en händelse.
Ser man tidningarna som varandras ytterligheter befinner sig Aftonbladet och
Expressen längst ut på den ena flanken
och Svenska Dagbladet på den andra.
Och mitt emellan sig har de DN.
Martin Pettersson

Även Expressen har Pettersons död på
H arry M artins on
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Varken DN eller Svenska Dagbladet
har några artiklar rörande Barbro Pettersons död.

Per Axel Arosenius

Sv

Ronnie Pettersons änka, Barbro Petterson avlider den 19 december 1987.
Aftonbladet skriver om hennes död på
sin förstasida, den 22 december. Inne i
tidningen beskrivs det hur det gick till
när Barbro Pettersons kropp hittades.
Dagen efteråt fortsätter Aftonbladet att
skriva om Petterson. Nu handlar artikeln om vem som ska ta hand om hennes dotter.
På nyårsafton samma år, följer Aftonbladet upp ödet för Pettersons dotter.
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Barbro Petterson

sin förstasida, den 22 december.
Inne i tidningen finns det en artikel där
det går att läsa hur det gick till när Petterson hittades.
Nästa dag, den 23 december, följer Expressen upp Pettersons död med en artikel om Pettersons livsöde. Fokus ligger
på hennes tid tillsammans med Ronnie
Petterson.
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Sammanfattningsvis kan man peka på
en rad olika saker i tidningarnas rapportering.
Kvällstidningarna var först ut med nyheten.
Förmodligen för att de har en senare
pressläggning än morgontidningarna,
och därmed hann med att göra någonting på dödsfallet innan deadline.
Det är även kvällstidningarna som skriver flest artiklar. Och även under längst
tid.
Detta kan bero på att kvällstidningar är
beroende av sålda lösnummer.
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sta sidan att Gärdestad tagit sitt liv.
Det är Brodern, Kenneth som går ut
med detta.
Expressen behandlar också Gärdestads
död med start den 24 juni.
Tidningen skriver på sin förstasida att
Gärdestad avlidit.
Inne i tidningen finns det flera artiklar.
Det är både artiklar som handlar om
dödsfallet och artiklar där vänner och
kollegor får minnas Gärdestad.
Men att det rör sig om ett självmord
skrivs det inte uttryckligen.
Den 25 juni, fortsätter Expressen sin
rapportering med en artikel där Björn
Borg hyllar sin döde vän.
Den 27 skriver Expressen en artikel till.
Det är en intervju med brodern, Kenneth.
Svenska Dagbladet skriver om Gärdestads död en dag. Den 25 juni.
Tidningen skriver inte att det rör sig om
ett självmord, men att Gärdestad varit
vid psykisk ohälsa.
DN skriver också om Gärdestad under
en dag. Precis som Svenska Dagbladet
rör det sig om den 25 juni. Innehållet
handlar till största delen av Gärdestads
musik.
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Aftonbladet skriver om Gärdestads död,
den 24-25 juni.
Sammanlagt rör det sig om nio artiklar.
Första dagen skriver tidningen inte om
att det är ett självmord det rör sig om.
Artiklarna handlar om att Gärdestad
mått dåligt innan sin död.
Dagen efter skriver Aftonbladet på för-
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Ted Gärdestad dör den 22 juni, 1997, efter att ha hoppat framför ett tåg.
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Det unika med rapporteringen kring Johanna Sällström är att det är DN som
är först med att öppet skriva om att det
är ett självmord det rör sig om.

Skillnaderna mellan tidningarna, i fallet Vilhelm Moberg, är små. Visserligen
vinklar kvällstidningarna på det ickeexisterande miljonarvet. Men överlag
är det en liknande rapportering tidningarna emellan.

V ilhelm M oberg
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Vilhelm Mobergs död, den 8 augusti
1973 behandlas på ett liknande sätt i
samtliga tidningar.
Dagen efter Mobergs död, är det huvudnyhet i samtliga tidningar.
Samtliga tidningar skriver ingående om
hur och var Moberg hittades.
Tidningarna ger också utrymme åt hyllningar över Mobergs livsverk.
Dagen efter skriver samtliga tidningar
åter om Mobergs död.
Kvällstidningarna vinklar det på ett
möjligt miljonarv till de efterlevande.
Nästa dag, den 11 augusti, skriver Aftonbladet och Expressen om att det inte
fanns något miljonarv.
Expressen fortsätter med en artikel den
12 augusti.
Det sista som skrivs rörande Mobergs
död är en minnesdikt i Aftonbladet den
14 augusti, och ett brev i Svenska Dagbladet den 17 augusti som Moberg ska
ha skickat till sin förläggare.

När Mikael ”Svullo” Dubois tar sitt liv
den 30 november 2005, syns den största
kontrasten mellan kvälls- och morgontidningar.
Aftonbladet publicerar ett flertal artiklar om Mikael ”Svullo” Dubois död, den
3 december.
Det är även tidningens största nyhet
denna dag. I Aftonbladet går det att läsa
hur självmordet gått till och orsaker till
varför han tog sitt liv.
Även nästa dag är det tidningens största
nyhet.
Den 5 december skriver Aftonbladet
flera artiklar med fokus på gårdagens
minnesstund.
Nästa dag är Mikael ”Svullo” Dubois inte
med på löpsedeln, men ett antal artiklar
skrivs om det inträffade.
Expressen rapporterar om Mikael ”Svullo” Dubois på samma sätt som Aftonbladet de första dagarna.

M ik ael "S vullo" D ubois
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M ik ael Ljungberg

Aftonbladet är först med att gå ut med
nyheten om att Johanna Sällström avlidit.
Detta sker den 14 februari på deras förstasida. Inne i tidningen går det att läsa
artiklar om hur det gick till när Sällström hittades, och om hennes karriär.
De kommande två dagarna är Sällström
med på Aftonbladets förstasidor.
Artiklarna handlar om Sällströms hälsa
och personer i hennes närhet som uttalar sig.
Även Expressen skriver om Sällströms
död den 14 februari. Men nämner då
inte vid namn vem det rör sig om.
Dagen efteråt skriver tidningen på sin
förstasida att det är Johanna Sällström
som är den avlidne skådespelerska. Den
16 februari fortsätter Expressen sin
rapportering med en intervju med Sällströms pappa.
Expressen publicerar ytterligare artiklar rörande Sällström under 17-18 februari.
Svenska Dagbladet och DN skriver att
Johanna Sällström avlidit på sina första
sidor den 15 februari.
I artiklarna går det att läsa om hur det
gick till när polisen fann henne, och artiklar om Sällströms karriär.
Den 17 februari går det att läsa en ledare i DN. I den frågar sig ledarskribenten, Johannes Åman, vad som fick Sällström att ta sitt liv.
Detta är första gången det uttryckligen
skrivs att Sällström själv tagit sitt liv.

Vilhelm Moberg

Mikael Dubois

Det dröjer två dagar efter Marc Wallenbergs död, den 18 november 1971, innan
tidningarna uppmärksammar det hela.
Den 20 november skriver Expressen på
sin förstasida om Wallenbergs död.
Tidningen skriver artiklar om hur Wallenbergs självmord gått till och spekulerar i orsaken.
Det spekuleras också i vem som kommer
att ta över efter Wallenberg.
Nästa dag är Wallenbergs död återigen
huvudnyhet.
Expressen skriver artiklar som spekulerar i vad som ledde fram till självmordet.
Den 23 november skriver Expressen att
Peder Bonde ersätter Wallenberg i SEB.
Aftonbladet har också Wallenbergs självmord som huvudnyhet.
Rapporteringen är likadan som den i Expressen den första och andra dagen.
Den tredje dagen publicerar Aftonbladet
en gammal intervju med Wallenberg.

Johanna Sällström avled i sitt hem den
13 februari 2007 i sitt hem i Malmö.

Vid Mikael ”Svullo” Dubois död märks
den största skillnaden mellan kvällsoch morgontidningarna. Att samtliga
tidningar inte publicerar dödsfallet den
3 december får antas bero på kvällstidningarnas senare deadline.
Kvällstidningarnas beroende av lösnummer lär vara den största orsaken till att
de väljer att slå upp Mikael ”Svullo”
Dubois så stort. Människor intresserade
av att läsa om Mikael ”Svullo” Dubois
död väljer troligtvis att göra detta i en
av kvällstidningarna.

Sammanfattningsvis kan man se att
tidningarnas rapportering liknar varandra.
Självmordet redogörs utförligt. En skillnad som går att se är att DN väljer att
inte spekulera i orsakerna till självmordet.

Marc Wallenberg

Johanna Sällström

Den 6 december finns han med på deras
första sida för tredje dagen i rad, men
inte som dagens största nyhet.
Nästa dag har Expressen ytterligare en
artikel rörande Mikael ”Svullo” Dubois.
I den tackar hans ex-sambo för allt stöd
hon fått.
Varken DN eller Svenska Dagbladet
skriver om Dubois den 3 december.
Men den 4 december har de varsin notis
där det står att Mikael ”Svullo” Dubois
har avlidit.

D

Sammanlagt så skrevs det överlägset
flest artiklar om Mikael Ljungberg. Nästan dubbelt så många fler än om någon
av de övriga åtta.
Rapporteringen sträcker sig också över
flera dagar i de båda kvällstidningarna.
I Aftonbladet går det att läsa artiklar rörande Ljungbergs död, fem dagar i rad.
Expressen och Aftonbladets rapportering liknar varandra. Mer överraskande
är att det är så stor skillnad mellan de
båda morgontidningarna. Vad detta beror på är svårt att säga.
En orsak skulle kunna vara att DN hade
större resurser att skicka ut medarbetare för att bevaka dödsfallet, än vad
Svenska Dagbladet hade.
DN:s rapportering är nästan lika stor
som de båda kvällstidningarna. Men
pågår inte under lika många dagar.
Kvällstidningarna kommer också ut
med nyheten en dag innan de båda morgontidningarna. Detta beror säkerligen
på att kvällstidningarna har en senare
deadline och därmed hann skriva om
Ljungbergs död.

D

Mikael Ljungberg avlider den 17 november 2004, på Mölndals sjukhus.
Aftonbladet skriver att Ljungberg tagit
sitt liv på förstasidan, den 18 november.
Inne i tidningen finns det artiklar som
berättar hur hans död gick till, och artiklar där människor i Ljungbergs närhet
berättar om sina minnen och känslor.
Den 19 november fortsätter Aftonbladet
fortsätter sin rapportering.
Ljungbergs död är huvudnyhet och med
på förstasidan.
Artiklarna i tidningen handlar till större
delen om Ljungberg som person.
En artikel där det utförligt rapporteras
vad som har hänt finns dock med.
Nästa dag är Ljungbergs död bara indirekt med på förstasidan. Aftonbladet
skriver på sin förstasida om den före
detta elitidrottaren Susanne Gunnarsson, som känner igen sig i Ljungberg.
Inne i tidningen skriver Aftonbladet flera artiklar rörande Ljungbergs död.
Den 21 och den 22 november skriver Aftonbladet ytterligare ett par artiklar om
Mikael Ljungberg.
Expressen skriver i likhet med Aftonbladet om Ljungbergs död på sin förstasida
den 18 november. Och precis som sin
kvällstidningskollega, växlar artiklarna
mellan att handla om själva dödshändelsen, och att ge utrymme för minnesord
från vänner och kollegor.
Nästa dag fortsätter Expressen med
Ljungbergs död på sin förstasida.
Rapporteringen liknar den första dagen.
Men Expressen skriver också ut kontaktuppgifter dit människor kan vända
sig med frågor rörande självmord.
Den 20 november är återigen Ljungbergs
död på Expressens första sida.
Expressen vinklar nyheterna på flickvännens farväl.
Dagen efter fortsätter Expressen ha
Ljungbergs död på sin förstasida. För
fjärde dagen i rad.
Inne i tidningen har de sammanfattat
Ljungbergs sista dagar.
DN skriver om Mikael Ljungbergs död
på sin förstasida den 19 november.
I likhet med de båda kvällstidningarna
handlar rapporteringen om vad som
skett, och människor i Ljungbergs närhet som uttalar sig.
Nästa dag fortsätter DN med flera artiklar om Ljungberg. Fokus ligger på att vi
måste bli bättre på att ta hand om elitidrottare som avslutat sina karriärer.
Svenska Dagbladet skriver också om

Den 23 november skriver Aftonbladet
om Peder Bonde.
Nästa dag publicerar Aftonbladet ytterligare en artikel rörande Wallenberg.
DN skriver om Wallenbergs död tre dagar i rad. Det är huvudnyhet de två första.
Den första dagen handlar nyheten om
hur självmordet gått till.
Nästa dag fortsätter tidningen rapportera om hur självmordet gått till.
Den 22 november är tidningen först med
nyheten om att det blir Peder Bonde som
tar över efter Wallenberg inom SEB.
Den 25 november skriver man ytterligare en Wallenbergrelaterad artikel.
Svenska Dagbladet har också Wallenbergs död på sin första sida den 20 november. Men inte som huvudnyhet.
Den 21 november fortsätter Svenska
Dagbladet att skriva om Wallenbergs
död.
Artiklarna handlar om självmordet och
vad som kan ha lett fram till det.
Den 23 november publicerar man nyheten om Peder Bonde.

Sv

Ljungbergs död på sin förstasida den 19
november.
Men inne i tidningen lämnas inte alls
lika stort utrymme åt dödsfallet, som i
de övriga tre tidningarna.
Nästa dag finns det en artikel rörande
Mikael Ljungbergs död.

Sv

Mikael Ljungberg
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Med den anhörige som alibi

Vilken roll fick de anhöriga i de fyra tidningarnas rapportering
om de kända svenska människor som dog genom att ta sina liv

ras skilsmässa och hur hon hittade Micke Dubois död
på en stol med en snara om halsen. Aftonbladet och
Expressen publicerade uppslag med bilder på barnen
Celine, 1,5, Michelle, 7 och Alexander 15 år gamla, den
sistnämnde kom även till tals i en artikel.
I rapporteringen kring den i England boende Barbro Mamma Ulla Dubois berättade i Aftonbladet och ExPettersons - änka till formel 1 föraren Ronnie Petter- pressen att Micke Dubois dog precis som sin pappa, och
son – död 1987 så exponerades de anhöriga i större ut- att hon inte blev förvånad över dödsfallet. På bilden
sträckning än i de tidigare fallen. Aftonbladet och Ex- till artikeln lade hon en krans på minnesplatsen för
pressen tog kontakt med
sonen. Slutligen prede pensionerade före detta
senterade Aftonbladet
Det är en princip i de etiska reglerna för press TV och svärföräldrarna Bengt och
Veronica 39 år
”Jag gör åtskillnad mellan ”allmänt in- även
radio att inte exponera de anhöriga till personer som Maj-Britt Petterson. Dessa
som berättade om sin
tresse” och allmänintresse. Det förra relation med Micke
har tagit livet av sig, särskild hänsyn ska tas till de fick ge en stor del av proanhöriga när det gäller självmord. Ändå ser vi att det blematiken kring dödsfal- kan vara vad som helst som intresserar Dubois, hon framträdskrivs, och det skrivs ibland mycket.
let, bland annat föregicks
de även på bild med
Beror det på slarv eller noggranna överväganden?
obduktionen
med
att människor, till exempel även skvaller. ” dolt ansikte.
Reglerna kräver att varje ansvarig utgivare bedömer Bengt Petterson demenEfter fem dagar avsluallmänintresse kontra publicitetsskador, sanningens terar ett självmord. Det
tades rapporteringen
nytta gentemot hänsynen.
spekulerades även kring Barbro Pettersons hälsa samt i Expressen med att Gitte Nilsson tackade för stödet
vårdnaden för efterlämnade dottern Nina, 12 år, när i sorgearbetet. En mycket närgången rapportering där
”Konstaterandet att någon är en offentlig person är både mamma och pappa var döda. Fallet med dotterns inga stenar lämnats orörda var därmed slut.
alltså inte tillräckligt för att dra ifrån den pressetiska vårdnad återkom i rapporteringen. Anhöriga framträdridån och tända pressens alla strålkastare; det som be- de på bild, även dottern som spädbarn. Allmänintres- ”Jag gör åtskillnad mellan ”allmänt intresse” och alllyses måste också vara relevant i förhållande till perso- set tycks ha bedömts vara så stort att det motiverat att mänintresse. Det förra kan vara vad som helst som
nens ställning i offentligheten” Hans Gunnar Axberger anhöriga framträtt och exponeras.
intresserar människor, till exempel även skvaller. Det
”Pressetik”
senare har ett relevanskriterium. Allmänintresset beDe anhöriga till artisten Ted Gärdestad, brottaren Mi- tjänas i pressen av sådana publiceringar som bidrar
Allmänintresset är viktigt i publiceringen kring själv- kael Ljungberg eller komikern Micke ”Svullo” Dubois till förståelsen av den tid och det rum vi lever” Olle
mord. Finns det ett
fick i sin tur genomgå en än större Stenholm i en debattartikel i Svenska Dagbladet, maj
starkt allmänintresexponering. Gemensamt för rap- 2006.
se hos en offentlig
av dessa tre är att en
”Konstaterandet att någon är en porteringen
person så kan det
anhörig öppnar sig för kvällspresoffentlig person är alltså inte till- sen, i det här fallet Expressen och Vilket relevanskriterium har då uppgifterna som de
eventuellt motivera
att taket för graden räckligt för att dra ifrån den press- Aftonbladet. Dennes exponering anhöriga kommer med?
av publicitetsskada
blir en central gestalt i rapporte- I fallen med Ted Gärdestad, Mikael Ljungberg och
för de anhöriga höjs. etiska ridån och tända pressens alla ringen, då den väljer att berätta Micke Dubois så avslöjar anhöriga detaljer som anstrålkastare; det som belyses måste om den avlidne, dennes hälsa och tagligen varit otänkbara att publicera om de gällt en
Företagsledaren
om den sista tiden i livet.
person som inte vore en offentlig person eller ”kändis”.
också vara relevant i förhållande Vid Ted Gärdestads självmord i Vilka motiv fanns det för de anhöriga att framträda
Marc
Wallenbergs
självmord 1971 blev till personens ställning i offentlighe- juni 1997 berättade brodern Ken- med sin berättelse? Enbart faktumet att de var kändimycket
omskrivet,
neth Gärdestad detaljerat i Afton- sar innebar inte att ansvarige utgivaren per automatik
ten”
det
spekulerades
bladet om sin brors depression, kunde publicera allt de kom över.
över vad som legat
vilka symptom den medförde, vil- Vid skådespelerskan Johanna Sällströms död i februbakom självmordet, bland annat en schism med anhö- ken relation de hade och hur den sista tiden i livet varit ari 2007 så exponerades också anhöriga i Aftonbladet
riga nämns i Expressen. Det fanns fog för att i stöd av för Ted Gärdestad. Kenneth Gärdestad blev den som och Expressen, men i mindre omfattning. Ingen anallmänintresset kunna motivera viss publicitetsskada beskrev sin avlidne bror, och han gjorde det utifrån sitt hörig trädde fram i rapporteringen såsom i fallen med
hos de anhöriga. Men exponeringen av anhöriga, de då perspektiv. Före detta sambon Ann Zacharias, mor till Gärdestad, Ljungberg och Dubois. De som kom till tals
riksbekanta personerna i familjen Wallenberg uteblev, Ted Gärdestads barn förekom även hon i text och bild var Farmor Inga-Lill Sällström, 82 år och pappa Roy
förutom enstaka bilder. Trots det mycket stora allmän- i rapporteringen, barnens namn, ålder och hos vem de Sällström. I Expressen under rubriken ”Johanna Sällintresset kom ingen anhörig till tals i rapporteringen bodde uppgavs också. Två tidigare fruar avböjde med- ströms pappa om sin dotters död – det värsta som kan
över huvud taget.
verkan, men nämndes ändå.
hända en far”, berättar de om tsunami- katastrofen i
Thailand och filmbranschens krav på tempo som orsaVid de riksbekanta författarna Vilhelm Moberg och I samband med rapporteringen kring Mikael Ljung- ker till dödsfallet.
Harry Martinsson självmord, skonades de anhöriga bergs självmord i november 2004 berättade och pappa Johanna Sällströms dotter Talulah fem år nämndes vid
också i stor utsträckning från exponering. Att Moberg Jan Ljungberg om Mikael Ljungbergs depression. Sam- namn ett par tillfällen i rapporteringen, däremot expodränkte sig, och nobelpristagaren Martinsson begick bon Katarina Gustavsson berättade därefter om hen- nerades inga anhöriga i bild under rapporteringen.
självmord med sax nämndes inte. Självmorden be- nes och Mikael Ljungbergs relation och om hans sista
skrevs som olyckor. Vilhelm Mobergs familj fick finna dagar i livet. Senare berättade hon om Mikael Ljung- En del tyder på att det faktum att i de fall där någon
sig i att det spekulerades om han hade testamenterat bergs tidigare självmordförsök och vad Mikael Ljung- anhöriga samtyckt till publicering och själva har öppmycket pengar till dem, vilket dagen efter visade sig berg sagt sista gången de sågs. Det blev dels en hyl- nat sitt privatliv för media så har det på något sätt
felaktigt, annars lämnades de anhöriga ifred I fallet
lande sportslig rapportering, givit alibi åt de ansvariga utgivarna att publicera även
med Harry Martinsson helt och hållet.
dels en tämligen närgången sådant som knappast kan sägas ha haft allmänintresHänsynen till de anhöriga blev uppenbarligen avgöbeskrivning av Mikael Ljung- se.
rande i dessa tre fall trots att de var offentliga personer
berg som deprimerad som gavs Ur de anhörigas perspektiv kan man fråga sig om det
inom näringsliv och kulturliv med ett stort allmänini rapporteringen. Det förekom etiska att intervjua anhöriga nära inpå ett dödsfall.
tresse. Dessa fall markerar en strikt tillämpning av de
semesterbilder på Mikael Hur påverkas förmågan att avväga vad som bör sägas
etiska reglerna kring publicering av självmord hos de
Ljungberg och Katarina Gus- eller inte?
som ansvarade för utgivningen.
tavsson, avslöjanden om deras Kan ansvarige utgivaren garantera att inga övriga anplaner på att skaffa barn. Ka- höriga berörs negativt?
I fallet med skådespelaren Per-Axel Arosenius självtarina Gustavsson var central När det finns barn som förlorat en förälder, finns det
mord 1981 skedde ingen namnpublicering. Självmori rapporteringen ända fram anledning att ta extra hänsyn till dessa och avstå att
det genom att tända eld på sig själv beskrevs mycket
till den avtog.
publicera uppgifter även om det är en mamma eller
detaljerat i de fyra tidningarna. De anhöriga, änkan
farfar som uttalar sig i pressen?
till Per-Axel Arosenius och en son kom till tals anoVid Micke Dubois död den
nymt i Aftonbladet och Expressen. Rapporteringen kan 30 november 2005 så exponerades de anhöriga i stor
Fredrik Oderth
beskrivas som anonym, saklig på gränsen till kylig. grad, även barnen, i Aftonbladet och Expressen. Den
Det dramatiska dödsförloppet med flera vittnen till- före detta sambon Gitte Nilsson, mor till två av Micke
sammans med det faktum att Per-Axel Arosenius som Dubois barn, syntes mest i rapporteringen och blev den
skådespelare 1981 inte bedömts ha tillräckligt allmän- som beskrev problematiken.
intresse har antagligen format bedömningen av att Gitte Nilsson berättade dagen efter dödsfallet detaljehänsynslinjen ska tillämpas före allmänintresset.
rat om Micke Dubois depression, alkoholmissbruk, deEn före detta sambo som berättar hur hon fann sina
barns far död i sin källare, en 82 årig farmor som berättar att hon saknar sondottern, en bror som berättar varför hans bror tog livet av sig eller före detta
svärföräldrar som gissar vem som ska få vårdnaden av
det efterlevande barnet. En journalistik som utelämnar anhöriga, ibland barn till offentligheten.
Exemplen på anhöriga som framträder i rapporteringen av kända svenskars självmord är flera och varierande i sin omfattning och exponering.

För åtminstone andra i film och underhållningsbranschen borde det emellertid varit möjligt att känna igen
Per-Axel Arosenius genom beskrivningen av hans karriär.

21 november 2008
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Skillnader mellan tidningarna
Kvällstidningarna skrev dubbelt så
många artiklar som morgontidningarna om de olika självmorden.
Något som har blivit mer tydligt över
tid.
Mer anmärkningsvärt är att DN publicerade nästan dubbelt så många artiklar som SvD.
Drygt 74 procent av de totalt 291 artiklarna publicerades i någon av de två
kvällstidningarna.
Knappt 18 procent hamnade
i DN, medan bara drygt 9 procent publicerades i SvD.
Gemensamt för Aftonbladet,
Expressen och DN är att alla
tre tidningarna skrev flest artiklar om Mikael Ljungberg.
SvD däremot, skrev mest om
Marc Wallenberg. Genomgående skriver SvD minst artiklar
i samtliga fall, förutom Vilhelm
Moberg och Harry Martinson,
där de ligger i nivå med de övriga tidningarna. Något som
kan tänkas bero på att samtliga
tidningar behandlar dödsfallen
som naturliga.
Från att i de fyra första självmordsfallen ha varit en ganska
jämn fördelning mellan de fyra
tidningarna blir det en klar
skillnad i fallet, Barbro Petterson.
Här skriver de båda morgontidningarna inte en rad om självmordet, medan Aftonbladet och
Expressen publicerar sex, respektive fem, artiklar.
Tendensen håller i sig när Ted
Gärdestad tar sitt liv, då kvällstidningarna står för 75 procent
av artiklarna.

Fallet Mikael Ljungberg skiljer sig från
de två tidigare, då DN skriver 23 artiklar i samband med självmordet. Att
jämföra med Expressens 27. Aftonbladet skriver flest med sina 37, medan
SvD bara skriver fem stycken.
Störst skillnad mellan morgon- och
kvällstidningarna blir det i de två senaste självmorden.
När Mikael ”Svullo” Dubois tar sitt liv
står Aftonbladet och Expressen för 95
procent av de publicerade artiklarna.

Nästan lika stor är skillnaden efter Johanna Sällströms självmord. Där står
kvällstidningarna för 90 procent av
materialet. Värt att notera där, är att
Expressen skriver dubbelt så många
artiklar som Aftonbladet.
En likhet mellan samtliga tidningar är
att flest artiklar publicerats under den
andra dagen av nyhetsrapporteringen.
Under den första dagen av nyhetsrapporteringen publicerar kvällstidningarna överlägset flest artiklar. Något som

kan tänkas bero på deras senare deadline jämfört med morgontidningarna
som inte hinner producera fler artiklar
innan tidningen ska gå i tryck.
Kvällstidningarna är även de som skriver flest artiklar sett under tid. Morgontidningarna publiceras bara fem
artiklar efter den tredje dagen, medan
kvällstidningarna skriver 28 stycken.
En annan stor skillnad mellan kvällsoch morgontidningar är i frågan om när
anhöriga uttalar sig.
I Aftonbladet och Expressen
sker det 60 gånger att en anhörig till den avlidne kommer till
tals. I DN är samma siffra fem,
medan SvD inte låter en enda
anhörig komma till tals.
Ungefär samma andel blir det
när man ser på om tidningarna
publicerat bilder på de anhöriga.
Det är också en stor skillnad
mellan hur de olika tidningarna benämner dödsfallen. Enligt
WHO:s ”Preventing suicide: a
media professional guide” bör
man undvika att använda ordet
självmord. Kvällstidningarna
skriver uttryckligen självmord
i ungefär 15 procent av sina
artiklar medan morgontidningarna skriver självmord i fem
procent.
Vanligast för samtliga tidningar när de skriver om de olika
dödsfallen är att de på något
sätt formulerar om självmord
till exempelvis ”tog sitt liv”.

Martin Petterson

Bilder som säger mer än tusen ord
Det är sagt i publiceringsreglerna, de
etiska reglerna för press, tv och radio,
att samma etiska regler som ska användas vid publicering av text ska gälla för
bilder.
Stor hänsyn ska tas till de anhöriga,
man ska undvika att kränka och såra.

Det finns inget allmänt förbud mot att
använda personbilder utan att den som
avbildas har gett sitt tillstånd, bilderna
får inte var uppenbart ärekränkande av
sig själva eller i samband med texten.
I rapporteringen av de kända svenskars
självmord vi studerat så består en del
av rapporteringen av sidoartiklar eller
krönikor som fokuserar på den dödes
karriär, eller på kollegors minnen av den
döde, av hyllningar och så vidare. Bilderna som används till dessa är framför allt
antingen arkivbilder på den döde eller
bilder på den som framträder i artikeln.
Dessa är sällan av närgången karaktär.
I den del av rapporteringen som handlar om dödsfallet, förekommer framför
allt bilder på den döde personen i olika
sammanhang beroende på hur artikeln
är vinklad.
Det förekommer bilder på anhöriga som
framträder, och det förekommer bilder
på platsen där den döde levde eller var
den döde hittades. Följaktligen mycket
bilder på formel 1 cirkusen och förare i
rapporteringen om Barbro Pettersons
död, bilder på brottning och OS i sam-

band med rapporteringen av Mikael
Ljungbergs död, bilder på Micke Dubois
i olika situationer som ”Svullo” och bilder från filmer som Johanna Sällström
varit med i.

Den dödes barn exponeras bara i rapporteringen kring Micke Dubois död i
Aftonbladet och Expressen. Där framträder tre av hans barn med namn, och
exponeras därmed.

De dominerande bilderna under rapporteringen kring självmord är givetvis den
döde personen själv. Det kan vara bilder
på personen i porträtt, i någon utemiljö,
bilder på personen i olika sammanhang.
Ofta förekommer samma bild flera gånger under rapporteringen, spegelvänd
mot tidigare tillfälle.

Att visa platsen för självmordet förekommer i kvällspressen i alla de studerade fallen utom ett.
Det enda undantaget är i rapporteringen kring Harry Martinssons död inne på
ett sjukhus.
Annars så visar Aftonbladet Marc Wallenbergs dödsplats i en skog i Huddinge,
Aftonbladet och Expressen visar platsen
vid badhuset där Vilhelm Mobergs hittades död.
Per-Axel Arosenius dödsplats i entrén
till Skattekontoret i Orminge, och Barbro Petterssons hus i London där hon
dog publiceras i Aftonbladet.

Det förekommer också att anhöriga visas på bild, trots att det ska prövas extra noga med vad det innebär av exponering.
Exempelvis i rapporteringen kring Barbro Petterson, Ted Gärdestad, Mikael
Ljungberg, Micke Dubois förekommer
det i Aftonbladet och Expressen bilder
på föräldrar, farföräldrar, före detta
svärföräldrar, syskon och barn. Ted Gärdestads gamla bröllopsbilder, och foton
från tonår, och en period hos en sekt
visas upp i Aftonbladet och Expressen.
Mikael Ljungbergs sambo Katarina
Gustavsson visar bilder från deras Brasiliensemester.
En del av dessa bilder är privata bilder
som används med anhörigs tillåtelse, exempelvis i rapporteringen kring Mikael
Ljungberg.

Senare visar Expressen Ted Gärrdestads
dödsplats på Häggviks pendeltågsstation på bild med rubriken ”Här dog Ted
Gärdestad”. Bild på den psykiatriska
kliniken på Mölndals sjukhus där Mikael Ljungberg dog förekommer i rapporteringen i Expressen.
Aftonbladet och Expressen visar bild på
den källare där Micke Dubois tog livet
sig, och vid Johanna Sällströms död visas i Aftonbladet och Expressen porten
och lägenhetsdörren.
Det finns sålunda likheter och skill-

nader i rapporteringen. Likheter finns
i hur man bildsätter, bland annat i utformningen av sidoartiklar, hur man
presenterar kollegor, gör collage kring
en karriär. Skillnader finns i dels i omfånget, vilket också går igen i texten förstås, dels i närgångenhet. I fallen med
Ted Gärdestads, Mikael Ljungbergs och
Micke Dubois död exponeras anhöriga i
bild i större omfattning än i fallen med
de också mycket omskrivna dödsfallen
kring Marc Wallenberg och Johanna
Sällström. Gärdestad, Ljungberg och
Dubois är också i text de som exponerar
de anhöriga i stor utsträckning, det finns
anhöriga som öppnar sig för medierna.
En stor olikhet är användningen av bilder mellan morgontidningarna Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet, och
kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen.
Huvuddelen av bildmaterialet i Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet utgörs
av karriärbilder, kollegor som uttalar sig
eller porträtt på den döde.
Bara i fallen med Marc Wallenberg och
Vilhelm Moberg visas anhöriga på bild i
morgontidningarna.

Fredrik Oderth

12

SPEGLINGAR AV LJUS OCH MÖRKER

21 november 2008

21 november 2008

SPEGLINGAR AV LJUS OCH MÖRKER

13

Vi har fått ta del av ett manus till en ännu outgiven artikel som självmordsforskaren Michael Westerlund håller på att färdigställa. I artikeln
konkretiserar han den forskning som gjorts huruvida medier kan påverka människors självmordsbeteende.Vi har sammanfattat det han kommit fram till och vad annan forskning säger. Där det inte är utskrivet någon hänvisning till annan forskare är det Michael Westerlund som ska
krediteras.
Vi kan konstatera att den forskning som gjorts om medieframställning om självmord i princip uteslutande handlar om de eventuella spridningseffekter rapporteringen kan ge.

Forskning tyder på självmordssmitta
Redan på 1700-talet oroades man för att unga skulle ta efter
självmordsbeteende och försökte förhindra fruktad epidemi

Skildring av självmord i medier har
länge varit föremål för diskussioner
framför allt därför att det funnits en
rädsla för att beteendet ska imiteras.
Den mesta forskningen inom området
sträcker sig omkring 40 år bakåt i tiden
men redan i slutet av 1700-talet aktualiserades frågan när Wolfang von Goethe gav ut sin roman Den unge Werthers
lidande.

I boken som kom 1774 är den unge
huvudpersonen missmodig och olycklig
av obesvarad kärlek och beslutar sig
därför för att ta sitt liv genom att skjuta
sig. Oron över att självmorden skulle öka
bland unga gjorde att boken förbjöds i
delar av Europa. Att det faktiskt blev en
farsot av självmord har aldrig fastställts
men det fick ändå den amerikanske sociologen D.P Phillips att 1974 mynta uttrycket ”Werthereffekt”. Uttrycket avser
relationen mellan mediers återgivning
av självmordshandlingar och individers
eventuella imitation av dessa beteenden. Phillips studier och andra inom
området hör i princip alla till vad som
brukar kallas socialpsykologisk forskning om mediers effekter på individer.

Inte entydiga resultat
De studier som genomförts visar
inte alla samma resultat men forskningen pekar mot att medierapportering om
självmord i vissa fall kan utlösa självmordsbeteenden. De flesta studier har
dock inte tagit i beaktande vilka individer som är mest påverkbara av rapporteringen och S.K. Littman framhåller i
sina studier att ”imitationssjälvmord”
knappast enbart har att göra med mediepåverkan. Littman menar att personen ifråga redan måste befinna sig i ett
tillstånd där han eller hon är extremt
påverkbar för exempelvis medieframställningar. S. Stack och I. Wasserman
är inne på samma linje och menar att
suicidala imitationseffekter som utgår

från medieframställningar är avsevärt
mer begränsande än vad många forskare påstått. De säger att imitationer
av självmordsbeteende i princip uteslutande uppkommer efter att det rapporteras om kända personer som begår
självmord. De uppenbara effekterna av
framställningen av självmord i medierna skiljer sig alltså till viss del åt i den
forskning som gjorts men de flesta forskare tycks ändå vara överens om att det
verkligen existerar en suicidal ”smitta”
under vissa omständigheter.

Rapportering i tidningar
När det gäller framställning av
självmord i tidningar så finns ett problem att ta i beaktande, nämligen att
länder har olika publicistiska regler
och traditioner och lagstiftning och att
medierapporteringen på grund av detta
kan se olika ut. Alla studier är alltså inte
applicerbara på vilket land som helst.
De flesta studier som gjorts har varit på
självmord i allmänhet, alltså inte specifikt på kändisar, och genom att studera
dödstal och dödsorsaker har man försökt bestämma ett samband mellan tidningars framställning av självmord och
faktiskt självmordsbeteende.
Phillips genomförde 1974 en studie där
han undersökte självmordsfrekvensen
under de månader där dagstidningar i
USA rapporterade om självmordhändelser på förstasidan. Hans resultat
påvisade en märkbar ökning av antalet
självmord i de flesta fall. Phillips kunde
konstatera att ökningen av självmord
korrelerade med mängden publicitet
ett självmordsfall fick på förstasidorna,
dessutom visade det sig att effekten var
starkare för unga än äldre. Flera forskare har använt Phillips forskning som
grund och sedan utvecklat egna studier
med liknande infallsvinkel. I. Wassermans studie från 1984 konstaterade
inte samma resultat som Phillips studie
men däremot visade studierna på en be-

tydande ökning av självmordstal de månader som det publicerades material på
förstasidorna om kändisars självmord.
S. Stacks forskning visar också att framför allt rapportering om artisters och politikers självmord kunde sammankopplas med höjda självmordstal. Både Wassermans och Stacks studier visar, precis
som Phillips, att ökningen av självmorden också står i direkt anknytning till
omfattningen av material som publiceras om ett självmordsfall.
Det bör påpekas att alla tre ovannämnda studier, och även många andra
på ämnet, är gjorda i USA och med amerikanska dagstidningar och man bör
därför vara försiktig om man vill bedöma resultaten ur en svensk synvinkel.

Åtgärder i medier
Eftersom många studier hävdar
ett faktiskt samband mellan mediers
rapportering om självmord och imiterat
självmordsbeteende så har flera organisationer och institutioner i olika länder
sammanställt vissa rekommendationer
för hur medier på ett mer ansvarfullt
sätt bör bete sig i sin självmordsrapportering, allt för att försöka undvika ett
imitationsbeteende.
Studier har också visat att förändringar i mediers rapportering faktiskt har
minskat självmordsfrekvensen i vissa
fall. Studier av Sonneck, Etzersdorfers
och Nagel Kuess visar till exempel att
självmord i Wiens tunnelbana minskade
efter att dagstidningar förändrat sin
rapportering från att vara dramatiskt
och sensationellt skildrade till att istället bli mer sakliga notiser inne i tidningen.
År 2000 lanserade också Världshälsoorganisationen (WHO) riktlinjer för hur
mediernas rapportering om självmord
bör se ut. Preventing Sucide. A Resource
for Media Professionals är titeln på texten och i den går det bland annat att

läsa att tidningarna inte ska publicera
detaljer om hur självmordsmetoden gått
till och att man ihop med nyheten också
ska ge information om vart man som läsare kan vända sig om man själv skulle
ha självmordstankar.

Svårt att dra definitiva
slutsatser
Även om det förekommer mycket
forskning och studier inom ämnet så är
det som sagt svårt att definitivt klargöra
sambandet mellan publicering av självmord och ett eventuellt imitationsbeteende. Men många menar att eftersom en
stor mängd studier stöder ett samband
så bör det anses som bestämt. Dock
finns det en del kritik mot att forskningen har svag teoretisk förankring. Det
gäller framför allt de svårigheter man
haft att på ett bestämt sätt förklara varför mediers publicering överhuvudtaget
skulle ha en påverkan på människors
beteende. Då närmar man sig en annan
slags forskning, forskning som bygger
på det man kallar social inlärningsteori. Den forskningen gränsar också till
vilka direkta effekter massmediers rapportering har på individer i allmänhet.
Gemensamt för detta är att det är svårt
att, trots tusentals undersökningar, bestämma ett kausalt samband mellan
mediers framställning och effekten på
individer. Mycket forskning har alltså
gjorts på sambandet mellan mediernas
framställning av självmord och effekten
den ger i samhället men man får främst
luta sig på tendenser och generalisering
framför att definitivt hävda att det föreligger på ett visst sätt.

Daniel Hultenmo

Riktlinjer för självmordsrapportering
Världshälsoorganisationen, WHO, har
arbetat fram riktlinjer om hur media
bäst rapporterar om självmord. Där
står bland annat att särskild hänsyn bör
visas när en känd människa tagit sitt liv.

Hur man bäst rapporterar när en känd
människa tagit sitt liv har ett eget
stycke i rapporten.
Främst är det på grund av den smittorisk som uppstår när en känd människa
tagit sitt liv, som media bör vara extra
försiktiga i sin rapportering.
Journalister ska undvika att glamorisera självmordet och inte detaljerat skriva

om vilken metod den kända människan
använt för att ta sitt liv. Dessutom bör
media kommentera vilken påverkan
självmordet kan tänkas ha på andra.
Skulle det från början vara oklart vilken
dödsorsaken är, bör media avstå från att
spekulera i om det kan vara självmord,
tills dess att dödsorsaken är fastställd.
Den senaste upplagan av ”Preventing
Suicide A Resource for Media Professionals” kom i år.
Över 50 olika undersökningar ligger till
grund för rapporten, och samtliga visar
att det finns en stor smittorisk när media rapporterar om ett självmord.

I den redovisas olika råd om hur journalister bör gå tillväga i sin rapportering
om självmord.
Enligt riktlinjerna ska media ta tillfället i akt och utbilda publiken om självmord. Media ska undvika språk som
kan sensationalisera eller normalisera
självmord, eller presentera det som en
lösning på problem.
Vidare bör media akta sig för att ge utförliga beskrivningar om hur ett lyckat
självmord eller ett självmordsförsök
gått tillväga, samt avhålla sig från att
detaljerat beskriva platsen där självmordet inträffat.

När det rapporteras om självmord bör
media informera om var man kan söka
hjälp om man själv lider, eller känner
någon som lider, av självmordstankar.
Dessutom bör media vara uppmärksamma på att journalister som rapporterar
om självmord, själva kan bli påverkade
av fallen.

Martin Pettersson

Rätt sätt är olika från fall till fall

Foto: Daniel Hultenmo

Mia Franzén, är fd riksdagsledamot och jobbar idag
som utbildningssamordnare på Västsvenska Nätverket
för Suicidprevention (WNS). Att självmord presenteras på ett lämpligt sätt i medierna ser hon som en
viktig del i förebyggandet av självmord. Delar av den
rapportering som gjordes i samband med våra fall
värnar inte om detta menar hon.

På bordet framför oss ligger flera utskrifter från
Expressen och Aftonbladet. De handlar bland annat om
Mikael ”Svullo” Dubois tragiska bortgång i november
2005. Sättet som de båda tidningarna skildrade dödsfallet riktar Mia Franzén stark kritik mot.
– ”Svullo” är ett praktexemplar. Fel, fel fel. Det var följetong, de upprepade samma nyhet dag efter dag. Mer
och mer detaljer. Man frossade liksom i nyheten. Men
det sålde ju lösnummer, det förstår man ju.
Båda tidningarna beskrev detaljerat hur han gick tillväga när han tog sitt liv, Expressen till och med på
löpsedeln, och just sådan rapporteringen menar Mia
Franzén att man ska undvika, framför allt då för att
minimera risken att personer ska ta efter beteendet.
Än mer vanskligt är det dessutom när det är en känd
person som tagit sitt liv.
– När det är kända personer som tagit sitt liv så är det
ännu större
smittorisk,
framför allt
bland unga.
Man blir gärna ett med
sin idol när
man är ung
och då är
det väldigt
smittsamt,
man vill gärna ta efter
sin idol.
Men
självmordsrapportering är
inget enkelt
territorium,
Foto: Daniel Hultenmo
det är Mia
Franzén medveten om. Ofta går det inte att generalisera hur en lämplig rapportering ska se ut. Då är det
istället lättare att i efterhand peka på vad som inte
varit bra i olika fall, som med Mikael Dubois.
Men att lägga locket på helt är heller inte vägen att
gå.
– Vi som jobbar med suicidprevention vill inte att så-

Ordlista

Suicid är ett medicinskt ord för självmord
Suicidprevention är olika sätt att förebygga eller undvika
suicid
Suicidalitet är att tänka på, planera och genomföra suicid

dana här saker ska tystas ner helt utan det som vi vill
är att allmänheten ska få bättre kännedom om orsakerna bakom, om vad som kan leda fram till sånt här,
vilka riskfaktorer som finns och hur kan man göra för
att stärka sig själv och sina anhöriga.
En rapportering är alltså ok så länge den sker
på rätt sätt. Men hur detta rätta sätt ser ut är svårt
att bestämma, det är något man får fundera på från
fall till fall. Mia Franzén menar att en riktlinje kan
vara att man skriver att det rör sig om ett känslomässigt olycksfall. Att jämföra med till exempel ett trafikolycksfall där man inte går in på de specifika detaljerna
kring själva dödsfallet. Hon tycker dock inte att man
helt ska undvika att skriva om att det rör sig om ett
självmord, men då utan att publicera detaljer om metoden.
Sen kan man också försöka hjälpa de läsare som eventuellt mår dåligt och är påverkbara av en självmordsrapportering genom att ha med saker som inte har med
det faktiska självmordet att göra.
– Det är bra att när man skriver om sånt här, och jag
tycker att man blivit duktigare på detta, att alltid ha
med en informationsruta för den som mår dåligt, vart
hjälp finns och vem man kan prata med. Och sen också
gärna ha med en annan del som är positiv, så att man
väger den negativa nyheten mot någonting som är
positivt. En bra utveckling eller att man till exempel
berättar att man inom idrottsrörelsen funderar på att
stötta unga elitidrottare så att dom psykiskt orkar med
publicitet eller vad det nu kan vara, säger Mia Franzén.

självmord och att man inte ska benämna ett självmord
som ”ett lyckat självmord” utan istället som ”ett genomfört självmord”.
Mia Franzén berättar att dessa riktlinjer har fått
bra fäste ibland annat Norge. Där har man samarbetat
med tidningar, TV och radio och anpassat riktlinjerna
efter norska förhållanden och hennes förhoppning är
att Sverige ska kunna göra något liknande. Men än
så länge är Sverige lite efter, riktlinjerna är ännu inte
så starka ute på redaktionerna som hon skulle önska.
Men riktlinjerna har också lidit en aning av vissa barnskador något som kan förklara att redaktionerna ännu
inte tagit så stor hänsyn till dem.
– Dom var lite tokigt utformade från början, det var
väldigt mycket och det var mer utformat som pekpinnar som att ”ajabaja, gör inte si gör inte så” och det är
ju inte det som är meningen utan meningen är ju att
man ska våga skriva om dom här sakerna men att försöka göra det så rätt som möjligt, berättar hon.
Återigen kommer vi in på rapportering kring Mikael
Dubois självmord. Inte nog med att metoden detaljerat
beskrevs. Även hans barn lyftes fram i offentligheten.
Hans döttrar, den ena så liten som 1,5 år, visades med
på stora bilder och hans 15 åriga son uttalade sig i korta citat. Det är också något som upprör Mia Franzén.
– Man ska tänka sig verkligen noga. Som journalist
när man rapporterar har man ju ett ansvar så att det
inte ska bli ytterligare sten på bördan. Barnen får ju
med sig det här som ett bagage, dom kommer få leva
med att deras pappa valde att ta sitt liv. Dom tar på sig
skuld, det gör alla anhöriga. Skulden är bland det värsta och den här känslan av att bli lämnad, avvisad.
Det finns en hel del som kunde ha gjorts annorlunda
helt enkelt, och om Mia Franzén får som hon vill så
kommer mycket också att göras annorlunda om eller
nästa gång ett självmord lyfts fram i medierna.

Daniel Hultenmo
WNS rekommendationer om hur självmord bör
behandlas i medierna grundar sig till stor del i en
skrift som Världshälsoorgani- Hit kan du vända dig om du behöver hjälp
sationen, WHO, kom ut med år
2000. Flera studier som visar att
Bris, för barn och ungdom, 0200-23 02 30 eller om du hellre skriver - www.bris.se
självmordsbeteende kan imiteras
Nationella hjälplinjen 020-22 00 60
av individer ligger som grund till
Någon att tala med 031-711 24 00
att de formulerade riktlinjer för
Jourhavande präst 112
hur medierna bör förhålla sig till
Kyrkans jourtjänst 031-800 650
självmordsrapportering. Dessa
SPES, för närstående till människor som tagit sitt liv, 08-34 58 73
säger bland annat att man inte
Källa:Västsvenska Nätverket för Suicidprevention
ska skriva ut metoden för ett
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Han tog sitt liv i en
enslig skogsdunge
Efter arbetsdagens slut, den 18 november 1971, tar Marc Wallenberg sin svarta SAAB 90 till sin sommarbostad.
Han hämtar sin älgstudsare och åker
vidare till en enslig plats utanför Stockholm, där han skjuter sig själv i huvudet.
Tidningarna spekulerar i att Marc Wallenberg haft en alldeles för stor arbetsbörda, samt att det funnits en schism
i familjen mellan hans far Marcus, och
hans farbror Jacob.
Detta skulle ligga bakom Marc Wallenbergs beslut att ta sitt liv.

Vilhelm Moberg är död
hittades drunknad
Tidigt på morgonen den 8 augusti, 1973
lämnar Vilhelm Moberg sitt hem på
Väddö, för sin dagliga morgonpromenad.
Det regnar och åskar, och Vilhelm Moberg är klädd i sin blåa pyjamas och ett
par tofflor.
Hans hustru, Margareta, blir orolig när
hennes make varit borta ett par timmar
och polis tillkallas. På eftermiddagen
hittas Vilhelm Moberg död i vattnet,
ett par hundra meter från parets båtbrygga. Polisen konstaterar att han har
drunknat.
Vänner, grannar, kollegor och hans hustru berättar att Vilhelm Moberg verkat
trött på sistone, och att han så sent som
i somras varit inlagd på sjukhus för sin
onda rygg.

Nobelpristagaren Harry Martinson är död
Författaren Harry Martinson är död.
Han blev 73 år gammal. Han hade den
senaste tiden varit sjuk och även misstänksam mot sin omgivning men vad
som ligger bakom dödsfallet är enligt
medierna oklart.

Svensk skådespelare
brände sig till döds
Den 21 mars 1981 beger sig skådespelaren till skattemyndigheten i Nacka.
Han häller bensin över sig själv och tänder sedan eld på sin kropp.
Innan skådespelaren avlider ska han ha
ångrat sig och sprungit genom skatteverkets lokaler som en mänsklig fackla.
Det är en tvist med skatteverket som
ligger till grund för hans beslut att ta
sitt liv. Han ska ha varit skyldig 7000
kr i skatt och inte fått uppskov med betalningen.

Ronnie Pettersons
änka hittad död
Barbro Petterson, änka till före detta
Formel 1-stjärnan Ronnie Petterson, hittades den 19 december 1987 död i badrummet i sitt hem utanför London. Det
var hennes make som hade hittat henne
drunknad i badkaret när han kommit
hem. Barbro Petterson ska ha medicnierat men hennes före detta svärfar Bengt
Petterson säger att det inte rör sig om
ett självmord utan att det var en fruktansvärd olycka.
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Som att balansera på en tunn lina
De senaste åren har flera kända svenskars självmord beskrivits i media på ett
sätt som lämnar få detaljer över till
fantasin. En journalistik har trätt fram
som lämnar ut anhöriga, ibland barn till
den döde till offentligheten. Detta trots
att det finns etiska regler som är tänkta
att skydda dem från exponering just
vid katastrofer som liknande. Hur ska
vi förstå de otydliga konturerna av det
skyddet?
Publiceringsreglerna i de etiska reglerna
för press, TV och radio, i avsnittet ”Respektera den personliga integriteten” säger bland annat exempelvis:
7. Överväg noga publicitet som kan
kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök
särskilt av hänsyn till anhöriga och vad
ovan sagts om privatlivets helgd.
9. Visa alltid brotts- och olycksoffer och
deras anhöriga största möjliga hänsyn.
Pröva noga publicering av namn och
bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.
Per-Arne Jigenius är tidigare chefredaktör och ansvarig utgivare för GT och Göteborgs-Posten, tidigare Allmänhetens
pressombudsman, PO samt ledamot av
Granskningsnämnden för radio och tv.
En person med en lång erfarenhet av
bedömningar i arbetet med pressetik
sålunda. Per-Arne Jigenius menar att
de flesta som drabbas av en publicitetsskada saknar kunskaper och tillräcklig
motivation för att orka driva saken till
domstol. Så PO ska vara kvar, det är
gratis för den drabbade och behöver inte
leda till mer publicitet för den berörde.
Per-Arne Jigenius upplever att de etiska
principerna kring publicering av självmord följs av pressen, självregleringen
fungerar med andra ord. Hur ser han
då på hur pressen följer publiceringsreglerna när offentliga personer begår
självmord.
– Jag menar att principfrågan är klar i
den meningen att den är allmänt accepterad i media. Alla pressetiska regler är
kanske inte lika självklart omfattade av
media, men det är i princip klart att man
inte skriver om självmord begångna av
personer som inte är av ett stort allmänintresse. Sedan i praktiken uppkommer
frågan var man ska dra gränsen nedåt,
vilka som är av allmänintresse, säger
Per-Arne Jigenius.

Allmänintresset som
alibi
I en debattartikel på DN Debatt 2006
menade Per-Arne Jigenius att: En majoritet av landets publicister tolkar de
pressetiska reglerna på ett alltför snävt
sätt. Man avstår många gånger från
att publicera relevanta uppgifter av
stort allmänintresse genom felaktiga eller överdrivna hänvisningar till vad de
pressetiska spelreglerna kräver. För egen
del har jag fått intrycket att utgivare alltför ofta gör det enkelt för sig genom att
hänvisa till pressetiken när de av andra
skäl väljer att avstå från kontroversiella
publiceringar.
(Kränkt privatliv kräver lag om skydd

mot medier, Per-Arne Jigenius, DN Debatt 29/7 2006)
Frågan kring publiceringar av självmord
är enligt Per-Arne Jigenius om personen
i fråga kan bedömas vara en tillräcklig
offentlig person så att allmänintresset
kring personen motiverar publicering.
Det skulle innebära att om man bedöms
vara en offentlig person, så har man i
praktiken fått minskade möjligheter
att
undgå
exponering i
pressen.Även
som död.
En
vanlig
privatperson
som
väljer
att ta livet av
sig däremot
kommer med
all sannolikhet att undgå
att omskrivas
i pressen, då
det saknas
allmänintresse. I det
fallet finns
ett
starkt
skydd, kring
namnpublicering, detaljer, i skyddet
av de anhöriga.
Per-Arne Jigenius säger
att gränsen
för att bedömas vara
en offentlig
person har
sänkts något
och man har
även vidgat
kretsen
en
del. Där det
på 1970- talet framför
allt var näringslivsfolk,
politiker som
betraktades
som offentliga personer,
och
senare
även kulturpersonligheter räknades in, betraktas nu på 2000talet även underhållare och artister som
offentliga personer.
– Det är naturligt att man frågar om
personen har ett stort allmänintresse.
Till exempel Marc Wallenberg var ett
sådant exempel. Vad gäller stora näringslivspersoner och stora framstående
politiker är det självklart. Likadant med
vissa framstående kulturpersoner, När
man sedan kommer in på idrottsmän,
underhållare och liknande så blir det
mer en flytande gräns. Det är inte alls
uppenbart vad som är ett allmänt kändisskap, säger Per-Arne Jigenius.

Den anhörige som alibi
Hur skyddade är då de anhöriga i rapporteringen? Det är lätt att ställa sig
frågande till rapporteringen kring till
exempelvis Ted Gärdestads död, eller
Mikael Ljungbergs, Micke Dubois och
Johanna Sällströms död. Anhöriga som
syntes på bild och kom till tals i artiklar bara timmar efter ett dödsfall. Det

blev som läsare lätt att få bilden av den
anhörige som stark medaktör i rapporteringen. Men hur etisk var rapporteringen egentligen?
Principen med den svenska pressetiken
är att om en berörd eller en närstående
har reagerat på en publicering så tar PO
upp klagomålet. Men däremot tar PO
inte hänsyn till vad andra icke berörda
anser. Ibland inträffar det fenomenet
att anhöriga inte vill påtala eller anser

sig kränkta av det som den enskilde läsaren tycker borde vara kränkande för
dem. Men då är det deras bedömning
som gäller och inte din, enligt Per-Arne
Jigenius.
I de ovan nämnda fallen så medverkade
i kvällspressen anhöriga på bild och text.
De berättade om den avlidne och beskrev
den som dött. De beskrev problematiken
kring dödsfallet och delade med sig av
sina privata bilder. Vad finns det för risker med en sådan journalistik?
– Diskussionen i fråga om Mikael Ljungbergs död har väl närmast gällt hur
medierna skall hantera anhöriga som
gärna vill framträda i media. Att du som
anhörig vill framträda inför offentligheten ger ju inte mig som redaktör någon
självklar rätt att exponera dig. Det kan
bli mycket påtagligt i självmordsfall.
Ska man verkligen låta en fästmö eller
en fru framföra de där uppgifterna. Är
det relevant att offentliggöra de? Är personen överhuvudtaget i skick att göra
det, säger Per-Arne Jigenius.
Samma frågor har kommit fram i ka-

tastrofjournalistik till exempel vid dödbranden i Backa, Där reagerade enskilda läsare och uppmärksammade PO på
rapporteringen. Denne kontaktade i sin
tur anhöriga till offren. Dessa visade sig
inte vilja klaga på publiceringen. Det är
ett faktum att väldigt få klagomål på
självmordpubliceringar inkommer till
PO.
En enkel tolkning av det skulle enligt
Per-Arne Jigenius vara att det visar att

relativt få anhöriga faktiskt känner sig
utsatta av publiceringen kring deras anhörigas självmord.
Det skulle i sin tur betyda att den etablerade pressen gör korrekta val kring
att inte exponera personer utan allmänintresse som begår självmord, och därmed skydda de anhöriga.
Däremot i de fall där den etablerade
pressen väljer att exponera ett självmord
så finns det grund för det i ett starkt allmänintresse och då känner inte de anhöriga anledning att klaga på publiceringen. Som läsare kan man inte låta bli
att undra över det etiska med att släppa
fram anhöriga i något slags chock eller
trauma i nyhetsrapporteringen kring
självmord.
– Risken är att en släkting på det här
sättet antingen är omdömeslös eller vill
få offentlighet själv. För redaktören och
för journalisten gäller det att försöka få
en bild om mediet utnyttjas, säger PerArne Jigenius.

I Fallet med Micke Dubois död i november
2005 så publicerades i Aftonbladet och
Expressen bland annat närgångna bilder
på hans barn, ett och ett halvt, sju och 15
år gamla då de sörjde sin döda pappa vid
en minnesceremoni. Deras mor, den före
detta sambon var aktiv i rapporteringen.
Det publicerades detaljer kring hur, och
bilder på var dödsfallet ägde rum. Läsaren fick veta att den döde spridit ut bilder på barnen på källargolvet och sedan
hängt sig på
platsen.
Hur är det
möjligt att
artiklarna
kunde komma ut som
en
etiskt
godkänd
journalistisk
produkt med
det innehållet? Hur var
det möjligt
att en PO
inte reagerar över en
sådan kall
journalistik?
Enligt PerArne Jigenius som själv
inte var PO
under den
perioden
så
skulle
antagligen
inte Pres�sens Opinionsnämnd
finna
publiceringen
vara emot
pressetiken.
Micke Dubois fick ändå
anses vara
en tillräckligt offentlig person.
Det fanns
problem,
till
exempel tog den
före detta
sambon stor
plats i rapporteringen och öppnade upp
sitt privatliv. Det kan finnas många motiv att hon uttalade sig, men hon valde
trots allt offentligheten.
– Om vi nu som enskilda personer tycker
att det här går för långt, så har vi dilemmat att de personer som är nära den
döde inte tycker att det går för långt, det
är ett etiskt dilemma. Frågan är då om
vi ska ha ett system där PO bedömer
vad som är god smak enligt den allmänna publiken eller ska vi ha en PO institution som tar hänsyn till den berördes
klagomål. Det finns goda argument som
talar för båda varianterna, säger PerArne Jigenius.

Pressetiken som alibi
För att den gången skjuta rapporteringen av Micke Dubois död rejält över gränsen så att den var etiskt klandervärd
tror Per-Arne Jigenius att rapporteringen till exempel behövt innehålla integritetskränkande uppgifter om att Micke

Dubois drevs till självmord av personer
som han var skyldig pengar. Då skulle
andra personer figurerat i artikeln och
blivit berörda. Det hade påverkat bedömningen. Är det alltså vi vanliga tidningsläsare som ska avgöra vad som är
bra eller dålig journalistik? Eller ska
Pressens Opinionsnämnd ansvara för
det fortsättningsvis också.
Två olika pressetiska ansvarssystem exemplifieras i bedömningen i artiklarna
kring Micke Dubois död. Det finns ju
andra pressetiska bedömningar att göra
också.
En faktor i dagens medielandskap är att
där den etablerade pressen avstår att
publicera, så flyter uppgifterna omkring
på annat håll, till exempel i olika forum
på nätet. Tämligen snabbt kan man ta
del av spekulationer och antaganden. Så
var fallet med Johanna Sällströms död.
Detta ska inte spela någon roll för publiceringen i pressen eftersom den ansvarige utgivaren ändå måste bedöma sin
egen publicering självständigt. Men vad
innebär det för risker inför pressetiken
i framtiden i Sverige när det gäller rapporteringen kring självmord?
– Det leder till en risk att framför allt
kvällspressen luckras upp och själva tar
in nyheten med hänvisningen att en sak
är offentlig på annat håll och då bör de
också kunna offentliggöra göra det. Men
man kommer att fortsätta att respektera principerna. Möjligen kommer kretsen vidgats något ytterligare, gränserna
förskjutas något marginellt. Huvudprincipen tror jag kommer att respekteras,
säger Per-Arne Jigenius.
Ett exempel på en mer balanserad journalistik som visat sig i senare rapportering av självmord i pressen är förekomsten av faktarutor och sidoartiklar. De
redogör för suicidforskning, ger telefonnummer till organisationer som sysslar
med självmordsprevention och vänder
sig till de som är i riskzonen. Detta är
enligt Per-Arne Jigenius ett exempel på
en trend som hade varit otänkbart för 20
år sedan att publicera.
– Man skrev inte om självmord som en
verksamhetsform förr, Det skulle innebära att man måste skriva om självmord
som en potentiell möjlighet och som en
faktor i samhället, vilket var otänkbart.
Däremot kunde man skriva om enstaka
faktiska självmord av speciella skäl
säger Per-Arne Jigenius.
Kan rapporteringen av självmord i media inspirera andra till att begå självmord måste också då frågan ställas
pressetiskt hur mycket media ska ta
hänsyn till spridningsriskerna?
Per-Arne Jigenius tror inte man behöver
fundera på vad som är en risk för självmord, eftersom han inte tror att självmord låter styra sig av medierna. Det
mediala dilemmat är att det finns sajter
där läsaren kan få detaljerad information om hur man på olika sätt kan begå
självmord, rent tekniskt och hur olika
medel fungerar osv.
Enligt Per-Arne Jigenius är det alldeles
självklart att ingen tidning som stödjer
pressetiken skulle kunna publicera något liknande. Men det finns där, och det
finns tillgängligt.
Fredrik Oderth

Nyheter i korthet

Artisten Ted Gärdestad är död
Ted Gärdestad dog den 22 juni 1997 på
Häggviks pendelstation i Sollentuna.
Hans bror Kenneth Gärdestad berättar att han tog sitt liv genom att hoppa
framför ett tåg. Ted Gärdestad ska ha
haft psykiska problem en längre tid och
till slut orkade han inte längre. Ryktena om att Ted låg bakom mordet på
Olof Palme ska ha varit startskottet till
en depression som han aldrig tog sig

OS-hjälten Mikael
Ljungberg tog sitt liv
Guldmedaljören från OS i Aten Mikael Ljungberg tog sitt liv den 17 november 2004. Han ska under en längre
tid ha varit deprimerad. Inom loppet
av två år har hans mamma gått bort,
och hans hustru sedan tio år, lämnat
honom. Dessutom tog han illa vid sig
av den starka kritik som riktades mot
honom mot att svenska brottningsförbundet utsett honom till ny sportchef
på förbundet.
Hans familj gjorde flera försök att få
honom inlagd på sjukhus, men Mikael
Ljungberg vägrade. Men till slut kommer Mikael Ljungberg till psykavdelningen på Mölndals sjukhus.
Ett par timmar senare tar han sitt liv
genom att hänga sig själv med ett lakan inne på toaletten.
Mikael Ljungberg blev 34 år gammal.

Svullo död - han orkade inte leva längre
Den andra december 2005 hittades artisten Mikael ”Svullo” Dubois död. Han
hade tagit sitt liv. Dubois, framför allt
känd under artistnamnet Svullo, blev
46 år gammal.
Hans exsambo Gitte Nilsson att han
en längre tid mått fruktansvärt dåligt.
Han ska ha vårdats på en psykiatrisk
avdelning på Huddinge sjukhus och
där uttalat självmordstankar men ändå
blev han utskriven därifrån. Gitte Nilsson riktade stark kritik mot psykvården
som honm menade inte tog hans sjukdom på allvar. Efter separationen från
Gitte Nilsson ett par månader innan
gled Mikael Dubois allt längre in i den
depression som till slut ledde till hans
död.

Skådespelaren Johanna Sällström död
Natten till den 14 februari 2007 hittades Johanna Sällström död i sitt hem
i Malmö.
När läkare och polis kommer till platsen har hon varit död i flera timmar.
Enligt polisen ska inget brott föreligga.
Johanna Sällström ska haft psykiska
problem under en tid. Hon sökte själv
upp en psykiatrisk avdelning för att få
hjälp för sina besvär. Det var under en
permission från sjukhuset som dödsfallet inträffade. Det framkommer i en
ledare i DN att hon tog sitt liv.
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Jonas Ljungberg: En stolt storebrors berättelse
När Jonas Ljungberg själv ser tillbaka på medierapporteringen i efterhand tycker han överlag att den gick
bra till.
– Vi ville ju att det skulle skrivas eftersom vi valde att gå ut med det. Sen
hade media tillräckligt mycket respekt
för familjen, och Mikael som person
att man skrev nästan ingenting negativt.
Men allt är han inte nöjd med.
Den 21 november publicerar Expressen/GT en artikel som handlar om
Mikael Ljungbergs sista dagar innan
han tog sitt liv.
I artikeln går det att läsa hur Mikael
Ljungberg kommit upp till GT:s redaktion. Uppenbart sjuk, ska Mikael
Ljungberg ha berättat saker för journalisterna som inte hade någon verklighetsförankring. Han berättar hur
han känner sig förföljd och jagad.
Artikeln fortsätter med att gå tillbaka
i tiden. Sedan följer en redogörelse av
olika motgångar som Mikael Ljungberg stött på genom åren. Motgångar
som alla kan tänkas ha bidragit till
Ljungbergs depression och självmord.
Jonas Ljungberg tycker idag att just
den artikeln var den absolut värsta
under hela rapporteringen.
– Det kändes som ett övergrepp. Vad
har det för betydelse egentligen? Vi
har ju problem som det är, och att då
behöva bli påmind av media också…,
säger Jonas Ljungberg
Samtidigt förklarar Jonas Ljungberg
att det inte är innehållets sanningshalt han vänder sig mot. Utan om det
fanns ett allmänintresse att behöva
veta att Mikael Ljungberg mått dåligt.
Och i så fall varför han gjorde det.
Om Jonas Ljungberg tycker att Expressen var den tidning som skötte
sig sämst, är han desto nöjdare med
Aftonbladet.

Som en offentlig person kan man
räkna med att ens död kommer att
uppmärksammas i media. Särskilt om
det rör sig om ett självmord.
När Mikael Ljungberg dog 2004 skrevs
det fler artiklar än någonsin.
Närmast sörjande var hans pappa Jan
och hans bror, Jonas.
Jonas berättar här vad han tyckte om
medias rapportering efter sin brors
död.
Nästan exakt fyra år har gått sedan Mikael Ljungberg tog sitt liv.
Redan samma kväll det hände bestämde sig Mikael Ljungbergs bror tillsammans med sin pappa och sin flickvän
att de skulle gå ut och berätta vad som
hade hänt.
–Vi bestämde oss tidigt, att vi kan inte
mörka det här, eftersom Mikael var en
offentlig person. Det går inte att lägga
locket på. Om vi inte gått ut och varit
raka och ärliga så tror jag att det hade
blivit väldigt mycket spekulationer, säger Jonas Ljungberg.
Dessutom tycker han att det var viktigt att för egen del gå ut och berätta
om vad som verkligen hänt för att själv
kunna gå vidare.
Som exempel berättar han att han varit i kontakt med Ted Gärdestads bror,
Kenneth, som berättat för honom hur
familjemedlemmar fortfarande inte riktigt erkänt för sig själva vad som hände
med Ted Gärdestad.
Nästan dubbelt så många artiklar
skrevs om Mikael Ljungbergs självmord, än vad det skrevs om någon av
de åtta andra.
I en knapp vecka efter brottarens död
skrev tidningarna dagligen artiklar rörande Ljungbergs död.
Artiklarna kunde vara allt från nyhetsartiklar som berättade om vad som
hade hänt, till nära och kära som lämnade sina minnesord.

Och särskilt med journalisten Michael
Wagner.
– Vi talades vid, vid många tillfällen och
många av dom diskussionerna vi hade
var ”off the record”. Mycket för att han
skulle kunna bilda sig en uppfattning av
situationen runtomkring.
Det som jag inte ville att han skulle skriva någonting om, det skrev han inte, säger Jonas Ljungberg.
Han berömmer även GP. En tidning där
många av journalisterna hade en nära
relation till Mikael Ljungberg.
I medierapporteringen av Mikael Ljungbergs självmord, är det väldigt många
olika människor som uttalar sig. Familjemedlemmar, vänner, människor från
brottningsvärlden och andra som hade
en relation till OS-hjälten kommer till
tals. Och Jonas Ljungberg tycker det var
bra.
– De som uttalade sig i media, de hade
ju sin bild av Mikael. Det var deras uppfattning som dom ventilerade. Och det
var ju ingen som uttalade sig negativt,
även om inte alla hade exakt samma bild
av Mikael. Men den bilden som dom gav,
det var ju deras bild. Det som dom sa, det
stämde. Någorlunda i alla fall.
I flera av artiklarna tas den svenska
psykvården upp. Många är starkt kritiska och för fram åsikten att det inte görs
tillräckligt mycket för att hjälpa människor som mår dåligt.
Jonas Ljungberg tycker just den biten
var någonting positivt som kom fram i
och med hans brors död.
Bland annat tar han upp det faktum att
det blev en ändring i rutinerna i Västra
Götalandsregionen.
När Mikael Ljungberg lades in för vård
fick han behålla både skosnören och sitt
skärp, trots att han några dagar tidigare
hade försökt ta livet av sig.
Efter den Lex Mariaanmälning som
sjukhuset själva gjorde efter Mikael
Ljungbergs död, ändrades detta. Nu får

patienter som läggs in och har uttalade
självmordstankar inte behålla föremål
som de kan använda för att skada sig
själva.
När Jonas Ljungberg ser tillbaka på
medierapporteringen nu, fyra år senare,
ångrar han ingenting av det han själv
gjorde eller sa.
Han berättar att eftersom hans bror
själv alltid varit en sådan rak och öppen
person, ville familjen vara raka och öppna med vad som hade hänt. Jonas Ljungberg har ända sedan brodern dog pratat
med alla som vill om det som har hänt.
Det blev ett sätt att bearbeta sorgen.
– Var det någon som ringde eller någon
jag träffade på stan som ville prata, så
hade jag absolut inga problem med det.
Det händer fortfarande att folk kommer
fram och frågar hur man känner sig. Det
är absolut inga problem. Jag är fruktansvärt stolt över Mikael. Det som han
stod för och det som han gjorde. Både
som idrottsperson och som människa.
Martin Pettersson

Faksimil av Expressen 21 november 2004

Journalisten berättar om sitt jobbigaste uppdrag
Kenneth Karlsson har jobbat som journalist i 37 år.Trots det var han skakad
då han den 18 november 2004 fick uppdraget att skriva om Mikael Ljungbergs
död. Ett uppdrag han kände sig kluven
inför då han känt och följt Mikael Ljungberg sedan denne var 12 – 13 år gammal.
Han hade också sjukdom i sin egen familj vid tidpunkten. Han valde att genomföra jobbet likväl. Det blev en intervju med Mikael Ljungbergs pappa för
Kenneth Karlsson och ett par artiklar i
Expressen och GT.
– Jag kände ett ansvar inte bara emot
tidningen utan även mot Mikael Ljungberg att få ut berättelsen så ärligt och

rättvist gentemot honom, säger Kenneth
Karlsson.
Med den kunskap han hade om Mikael
Ljungberg kände Kenneth Karlsson att
han skulle kunna göra denne rättvisa i
rapporteringen. Han valde att göra som
han brukar - att direkt ringa till de anhöriga.
– Jag har jobbat så länge att jag tycker
det är lika bra att prata med de berörda
på en gång. Vill dom inte vara med så
vill dom inte. Oftare än vad man tror så
väljer de anhöriga att vara med. Det är
en psykologisk faktor, man behöver ”prata av sig”, säger Kenneth Karlsson.
Kenneth Karlsson anser att hans tidning
då som nu följer de etiska reglerna kring
självmord på ett grundligt sätt, ibland
önskar de anhöriga att det ska skrivas

mer än vad det görs.
Han nämner som exempel ett självmordsfall där den dödes fru ville att
Kenneth Karlsson skulle skriva detaljerat om vad som hänt, namnpublicera och
visa den döde i bild.
Den ansvarige utgivaren stoppade publiceringen den gången.
När det gåller Mikael Ljungbergs död
tycker Kenneth Karlsson idag att rapporteringen på det hela taget blev bra
och ärlig. För egen del beror det på att
hade kunskapen om och respekt för personen han skrev om. Några beslut om
publiceringen var han som journalist
inte inblandad i under rapporteringen.
– Jag hade ingen aning om vad som
skulle publiceras eller inte. Jag gjorde
jobbet, andra gjorde bedömningen kring

publicering, säger Kenneth Karlsson
En speciell händelse hade inträffat ett
par dagar innan självmordet då Mikael
Ljungberg kom upp på GT:s redaktion
kvällstid och ville träffa journalister för
att berätta något viktigt.
Kenneth Karlsson var en de på redaktionen som i ett rum på redaktionen lyssnade till Mikael Ljungberg berättelse.
Det var tydligt att Mikael Ljungberg
inte mådde bra.
– Här kom en av Sveriges största idrottsmän upp och vi upptäckte att han var
sjuk, det blev en chock. Vi hade inte en
aning om det. Det första vi gjorde när
han gått var att ringa de anhöriga och
berätta att han inte mådde bra, säger
Kenneth Karlsson.
Så småningom figurerade Mikael Ljung-

bergs besök på GT den kvällen i ett dokument som publicerades i Expressen
den 21 november med rubriken ”Mikael
Ljungberg avslöjade sin panik efter att
ha läst Da Vinci koden – här är berättelsen om de sista dagarna i hans liv”.
Det är en ingående beskrivning om Mikaels Ljungbergs död, där besöket på GT
finns med, som Kenneth Karlsson inte
direkt var involverad i. Hans vittnesmål
och hans intervjuer förekommer emellertid. Arbetet gjordes av Expressens egna
journalister från Stockholm. Besluten
kring publiceringen togs av Expressens
ansvarige utgivare i Stockholm.
Var det då rätt att publicera uppgifterna
efter Mikael Ljungbergs död? Kenneth
Karlsson säger att han i första läget inte

ville att man skulle skriva om händelsen
på grund av dess innehåll. Han tyckte
inte heller om publiceringen då den ägde
rum.
– Dokumentet är bra skrivet, uppriktigt
och mänskligt. Det berättar sanningen
och inget påhittat. Det är kanske bättre
att få en förklaring av verkligheten, men
jag vet att de anhöriga inte tyckte om
det, säger Kenneth Karlsson.
Efter att jobbat med Mikael Ljungbergs
död fick de inblandade journalisterna på
GT krishantering för att bearbeta sin
upplevelser. Fortfarande ser Kenneth
Karlsson på arbetet med Mikael Ljungbergs död som en mycket jobbig och svår
period.
Fredrik Oderth
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Hultenmo och Pettersson tar till orda
- blåögda funderingar

vi blir mer och
mer intresserade av kändisar.
Ordet kändiskåt är ju mer eller
mindre en vedertagen term som
beskriver just det förhållandet.
Kändisar har väl visserligen att
alltid fascinerat och intresserat allmänheten. Det tisslades
och tasslades förmodligen om
både Platon för över 2000 år sedan i det antika Grekland och
om Henrik den VIII och hans
många kvinnliga erövringar i
1500 talets England.
Men under 2000-talet har den
här nyfikenheten för kändisars
alla förehavanden dragits till
sin spets med utrymme i medier som tar sig helt orimliga proportioner. En stor anledning till
lusten att frossa i saker och ting
som rör kändisar, svenska som
utländska, är säkerligen att det
nuförtiden helt enkelt finns en
stor möjlighet att faktiskt kunna göra det. Man kan bli uppdaterad med en insyn som tidigare
inte varit möjlig. Informationssamhället har modifierats till
att nuförtiden ha nästan lika
många avsändare som mottagare och med Internet, TV och
bloggar så finns det ett ständigt
flöde av aktuella nyheter, skvaller och bilder på kändisar från
hela världen. Det finns kort och
gott goda möjligheter att odla
och förvalta ett intresse för kändisar.
Det känns som

början har gjort
att intresset finns där är omöjligt att svara på. Förmodligen
är det en blandning av en typ av
inneboende mänsklig drift. Det
är som att vi har en slags ådra
av kändistörstande som behöver stimulans, ihop med faktumet att det faktiskt finns där
presenterat för oss, i tidningar,
på TV, på Internet.
Expressen gjorde för några år
sedan ett försök att dra ändra
sin löpsedelsmentalitet och inte
skylta lika mycket med kändisar och sensationsnyheter men
deras upplaga ska ha minskat
av den medvetna förändringen.
Vad som från

dör finns det ett
allmänintresse att få veta detta.
En offentlig person har per definition tagit plats i offentligheten och får därmed räkna med
en annan behandling i medier
än en icke offentlig person. Men
när denna person har dött genom att ha tagit sitt liv så ställs
tidningarna för etiskt dilemma.
Hur ska vi behandla detta?
Här kan man se stora skillnader tidningar emellan.
Kvällspressen är i regel betydligt mer blaskande och detaljerade än vad morgonpressen är.
Medieanalytikern Martin Jönsson som är chef på Svenska
Dagbladets Internetsida berättade för mig att ett nytt slags
problem dök upp i samband med
nyheten att Johanna Sällström
var död. Det var då tidigt känt
i bloggvärlden att det faktiskt
rörde sig om ett självmord men
det var inga officiella uppgifter
När en kändis

som någon tidning ville gå ut
med. Men ihop med Svd:s artikel fanns det länkar till bloggar
med rubriker som avslöjade att
det var självmord.
Martin Jönsson menar att det
blir en egendomlig situation.
Det som står där är sant och det
finns där publicerat men av en
annan avsändare.
Personligen blir jag nyfiken på

hur en person har dött. Men jag
har definitivt inget intresse att
frossa i detaljer hit och dit. För
mig går det inte under kategorin allmänintresse. Men det är
inte upp till mig om jag får veta
det i det initiala nyhetsflödet.
Det bestämmer andra och det är
de som får behandla det etiska
dilemmat med den respekt och
hänsyn som det förtjänar.
Daniel Hultenmo

Det är skillnad på sjukdom och
sjukdom.
Är du hemma med en förkylning är det
en självklarhet att du kan prata om det
med allt och alla.
Är du däremot hemma för att du mår
psykiskt dåligt är du inte lika öppen
med detta.
För vi har alla fått lära oss att psykisk
ohälsa, det är någonting fult.
Tabu.
Det är svaga människor som drabbas.

kommit.

Men ju mer jag läser om de nio människor som tog sina liv, desto mer klart
blir det vilken felaktig föreställning detta är.
Det är människor som var ledande inom
sina områden.
Någon var duktig inom finansvärlden.
Andra skrev prisbelönade texter.
En annan var bäst i världen på brottning, och någon skapade odödliga melodier.
Ovanstående är bara några av de saker
som människor som inte mått bra åstad-

Vid rapporteringen kring de senaste kända människornas död togs den
psykiska ohälsan upp till diskussion.
Detta är någonting ljust som kommit av
tragedierna.
För vågar vi inte erkänna problemet och
tala öppet om det, kommer bilden av
människor med psykiska problem aldrig
att förändras.
Det är en av mediers viktigaste uppgifter.
Kanske den allra viktigaste.
Våga lyfta fram och diskutera obekväma
problem.
Inte låtsas som om att de inte existerar.
Forskning har visat att medier inte får
människor att tycka saker.
Men de får människor att tycka OM saker.

När någon utav dessa, någon som borde
”ha allt”, inte orkar leva längre borde vi
inse att depressioner och självmordstankar är något som kan drabba precis vem
som helst.
Precis som en förkylning kan.
Därför borde det inte vara så fult att erkänna att man mår dåligt.
I själen.
Men ändå är det så.

Skulle då människor på arbetsplatser och skolor läsa om psykisk ohälsa i tidningar och höra om det på radio
och i TV, så skulle det kanske bli ett öppnare klimat gällande frågan.
Kanske skulle någon våga erkänna att
denne faktiskt mått psykiskt dåligt.
Och någon annan skulle kanske erkänna att den gör det nu.
Jag tror det skulle öka förståelsen för
den människan.
Även om någon som mår psykiskt dåligt
kanske inte vill diskutera det med allt
och alla, så kan vetskapen om det vara
nog.
För lika lite som en människa som är
förkyld och hängig, men ändå kommer
till jobbet, kan prestera maximalt där.
Lika lite kan en människa som för tillfället inte mår helt bra i hjärtat göra
det.
Då skulle vi kanske också få se att den
personen är precis som vem som helst.
För säkerligen finns det någon i din absoluta närhet som inte mår bra.
Kanske är denne förkyld.
Men kanske sitter sjukdomen någon annanstans.
Någonstans där två värktabletter inte
hjälper.
Mikael Ljungbergs bror, Jonas
Ljungberg, delar jag flera åsikter med.
Kanske denna mer än någon annan:
Man ska inte behöva skämmas över att
man inte mår bra i själen.

Martin Pettersson
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End of discussion..?
Vad är det då som har framkommit i vår studie? Det
finns stora skillnader i rapporteringen mellan de morgontidningar och de kvällstidningar som vi valt att
granska. Skillnader som kan sammanfattas med hänsyn
kontra allmänintresse. Morgonpressen har snarast gått
mot ett större hänsynstagande över tid. Man skriver
kortfattat under en kort tid, och lämnar orsakerna till
dödsfallet därhän. Ett märkligt undantag är då Dagens
Nyheter som enda tidning på ledarplats berättade att
Johanna Sällström begått självmord.
Före detta Pressombudsmannen Thorsten Cars menar
att publicerar man självmord så beror det antingen på
slarv eller noggranna överväganden. Och om morgonpressen går mot större hänsyn så är utvecklingen
inom kvällspressen det motsatta i rapporteringen av
självmord i vår studie. Kvällspressen skriver mest och
under längre tid. Det finns också en närgångenhet i
kvällspressens bevakning där reportrar snabbt söker
upp anhöriga. Dessa kommer till tals och exponeras
även på bild.
Vi har sett exempel på anhöriga som avböjer publicering liksom anhöriga som öppet berättar om sitt privatliv. Vi anar att fenomenet med den anhörige som görs
till alibi för publicering har betydelse för hur ingående
kvällspressen väljer att gå i sin rapportering.
När till exempel i fallen med Mikael Ljungbergs och
Mikael Dubois död de före detta samborna Katarina
Gustavson och Gitte Nilsson väl öppnat sig för Aftonbladet och Expressen så är det som om dessa svarat:
– Är ni med i leken får ni leken tåla!

och Dave Lepards.
Hans- Gunnar Axberger, JO och f.d. PO, konstaterar
att det som belyses också måste vara relevant i förhållande till personens ställning i offentligheten. Var det så
i fallet med Micke Dubois exempelvis? Det återstår att
se om denna trend fortsätter.
Skildringar av självmord i media har länge varit tabu av
olika skäl, bland annat därför att det funnits en rädsla
för att beteendet ska imiteras. Suicidforskarna S. Stack
och I. Wasserman säger att imitationer av självmordsbeteende i princip uteslutande uppkommer efter att det
rapporteras om kända personer som begår självmord.
Enligt dem existerar det en suicidal ”smitta” under
vissa omständigheter. Vid de senare omskrivna självmorden i vår studie så finns exempel på att tidningar
försökt att balansera innehållet i rapporteringen efter
de rekommendationer som gjorts av suicidforskare
och intresseorganisationer. Förekomsten av faktarutor,
experter som kommer till tals i artiklar har ökat, liksom
uppgifter om hur man som privatperson kan ta kontakt
med föreningar eller söka vård har ökat.

Slutligen är vi inte mer än åskådare och som sådana är
det omöjligt att slå fast skarpa gränser mellan vad som
varit fel och rätt att publicera i de fall som vi granskat.
Vi sitter med vår egen magkänsla och den ger oss signaler om vad vi upplever. Per-Arne Jigenius berör det
när han frågar om det är de anhörigas känslor eller våra
som läsare som ska avgöra vad som bra eller dålig journalistik i fallet med när självmord bedöms pressetiskt.
Vi känner stor ödmjukhet för de anhöriga till de avDet finns också en tydlig utveckling i vilka som betrak- lidna som figurerat i de artiklar vi studerat. Det är med
tas som offentliga personer och därmed omfattas av
stor respekt för dessa personer som vi avslutar detta
allmänintresse. För fyrtio år sen behövde man vara stor arbete.
i näringslivet, eller en känd politiker för att omfattas
och motivera en publicering. När en akademiledamot
Göteborg, november 2008
som Hjalmar Gullberg begick självmord 1961, eller
Fredrik Oderth, Daniel Hultenmo, Martin Petterson
en TV och media - personlighet som Marianne Höök
tog livet av sig 1970, så avslöjades ingenting. Jämför vi
detta med Ted Gärdestads, Mikael Ljungbergs, Micke
Dubois, eller Johanna Sällströms död så ser vi att något
har hänt vad det gäller bedömningen av allmänintresse.
Det senaste åren har fler liknande självmord publicerats, exempelvis John Nödtveidts, Anders Göthbergs
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Muntliga källor
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Intervjuer
Intervju med Mia Franzén, Stockholm, 7 november 2008
Intervju med Per-Arne Jigenius, Göteborg, 11 november 2008
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Intervju med Jonas Ljungberg, Särö, 14 november 2008
Intervju med Kenneth Carlsson, telefonintervju 18 november 2008

Metod
Vi har valt att göra en studie av rapporteringen kring ett antal kända svenska personer
självmord i fyra dagstidningar.
Vi hade ett par svenska självmord i medvetandet redan från början, de andra upptäckte vi
under upptakten. En del valdes bort för att det skrev väldigt lite, eller för att de låg för nära ett
annat fall i tid. Vi visste inte i det läget om det skrivits mycket eller lite om de personer vi
hade valt. De personer vi valde undersöka rapporteringen kring blev:
-

Marc Wallenberg
Vilhelm Moberg
Harry Martinsson
Per-Axel Arosenius
Barbro Pettersson
Ted Gärdestad
Mikael Ljungberg
Micke Dubois
Johanna Sällström

I fråga om metod bestämde vi rätt omgående att göra en kvalitativ innehållsanalys, fast med
kvantitativa inslag. Den skulle också kryddas med ett par intervjuer i materialet med tanke på
att detta skulle presenteras som ett magasin. Förhoppningen var att få fram ett material som
utöver det rent kvantitativa kunde ge en annan förståelse för ämnet och ringa in intressanta
frågor. Med det kvantitativa skulle vi också få tillgång till ett lättöverskådligt material för att
på det viset kunna presentera skillnader eller likheter till exempel.
Rent praktiskt gick vi till väga så att vi först skapade blanketter med frågor att besvara kring
artiklarna. Vi valde att undersöka hur man rapporterade artikel för artikel under en period på
tio dagar efter det att självmordet första gången publicerades i den första tidningen.
De tidningar vi valde att undersöka var Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska
Dagbladet då de har bevakning över hela landet.
Frågorna som vi valde ut till blanketten var:
-

Hur beskrivs dödsfallet, detaljer?
Nämns ordet självmord?
Vilka kommer till tals ?
Har man talat med anhöriga?
Finns bilder, vad visar de?
Nämns psykisk ohälsa eller andra problem?
Hur förhåller sig rapporteringen till de pressetiska reglerna?
Vem får beskriva problematiken?
Är artikeln med på förstasidan?
Hur lyder rubrikerna?

Svaren skulle vara så neutrala och detaljerade som möjligt.
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Materialet, tidningsartiklarna fanns på mikrofilm på Kurs och Tidningsbiblioteket i Göteborg.
Vi skannade genom materialet i undersökningen under en två veckors period, ett ganska
tidskrävande arbete.
Då det var gjort hade vi en första överblick över materialet, kring likheter och skillnader och
omfattning. Vi kunde börja ringa in vilka intervjuer som kunde vara relevanta.
Samtidigt så skapade vi en kodbok, och kodade därefter in materialet i SPSS. Det som vi
skymtade innan blev nu mer överskådligt.
Vi analyserade därefter materialet från blanketterna och skrev om det till en sammanfattande
och helhetsskapande text. Då det var gjort så hade vi ett material som vi kunde börja jobba
med. Utifrån denna sammanfattande text jobbades den slutliga magasinstexten fram.
Samtidigt genomförde vi våra intervjuer och läste relevant litteratur.
Vi har inte haft några direkta problem, även om vårt arbetssätt varit tidskrävande, mest vid
mikrofilmsläsarna.
Förhoppningsvis så har det resulterat i ett material som kan säga något om vårt ämne.
Att få personer att ställa upp på intervju har inte varit svårt, journalister och till med avlidnas
anhöriga har bidragit med viktiga erfarenheter. Kanske är det som vi gissar ett angeläget
ämne?
Vi har inte haft någon formell uppdelning under arbetets gång, förutom att vi märkt att den
som skannat in materialet ofta har bäst överblick över det, så det har fått styra en del och
antagligen sparat tid.
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Abstract
Titel: Speglingar av ljus och mörker. Bilden av kändissjälvmord i den etablerade dagspressen
Författare: Martin Pettersson, Daniel Hultenmo, Fredrik Oderth
Kurs: Göteborgs Universitet: Institutionen för journalistik och masskommunikation
(JMG). Journalistprogrammet, journalistgranskning
Termin: Höstterminen 2008
Syfte: Att studera rapporteringen av nio kända svenskars självmord i fyra svenska tidningar.
Metod: Kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag, djupintervjuer
Material: Kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag, intervjuer med suicidforskare,
f.d. pressombudsman och chefredaktör, anhörig till person som begått självmord, journalist
utförda under hösten 2008.
Relevant litteratur, tidigare forskning och artiklar
Huvudresultat: Från att det tidigare varit enbart mycket offentliga personer med
allmänintresse som omskrevs vid självmord, så har gränserna flyttats successivt så att det i
kvällspressen, Aftonbladet och Expressen, skrivs även om idrottare och artister, även sådana
personer som inte räknas till mycket offentliga. Pressen namnpublicerar och självmorden
beskrivs detaljerat på ett ingående sätt, där mycket av den dödes privatliv öppnas upp.
I samband med en sådan rapportering så exponeras anhöriga i text och bild. Ibland är det en
anhörig som öppnar upp sitt privatliv med den döde, och blir den som beskiver
problematiken. Detta faktum tillsammans med att med att den döde var av stort allmänintresse
motivera att den döde och de anhöriga exponeras. Det är inte självklart var gränserna går
pressetiskt, känslan i magen säger en sak men publiceringsreglerna tillåter en annan.
Anhörigas uppfattning möter ansvarige utgivarens, journalistens och till sist läsaren och
allmänheten. Det är stora skillnader i rapporteringen mellan morgontidningarna i studien och
kvällstidningarna.
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Abstract
Title: Speglingar av ljus och mörker. Bilden av kändissjälvmord i den etablerade dagspressen

Authors: Fredrik Oderth, Daniel Hultenmo, Martin Pettersson
Course: University of Gothenburg: The Department of Journalism and Mass Communication.

Term: Autumn term 2008

Purpose: To study how four daily newspapers report in the coverage of nine Swedish public
Figures suicide.
Method: Qualitative content analysis with interviews
Data: Qualitative content analysis with quantitative features. The study contains interviews
with a researcher of suicide behaviour, a former press agent and chief editor, a relative, and a
journalist. The interviews are done under November 2008.
Result: In the study differences appear between the evening papers and the morning papers
in terms of the amount of articles, the exposure and consideration of relatives. The evening
papers in the study appears to estimate the general interest in the public figures higher then
the morning papers do. Evening papers publish more and at longer time. During some
coverage relatives open up their private life for the media. In these cases it appears that the
coverage gets more intrusive and intense. In some cases media expose even children in the
coverage of the public figures in the study. How do the daily papers coverage relate to the
Swedish tradition of ethical guidelines of journalism when they comment suicide in media.
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Kodschema Artiklarna
1. Person
1. Marc Wallenberg
2. Vilhelm Moberg
3. Harry Martinsson
4. Per Axel Arosenius
5. Barbro Peterson
6. Ted Gärdestad
7. Mikael Ljungberg
8.Mikael Dubois
9. Johanna Sällström
2. Tidning
1. Aftonbladet
2. DN
3. Expressen
4. Svenska Dagbladet
3. Nyhetsrapporteringsdag
1. Dag 1
2. Dag 2
3. Dag 3
4. Dag 4
5. Dag 5 +
4. Typ av artikel
1. Nyhetsartikel
2. Sidoartikel
3. Minnesartikel
4. Övrigt
5. Namn på person i rubriken
0. Nej
1. Ja
6. Hur benämns dödsorsaken?
1. Självmord
2. Omskrivning av självmord
3. Dödskonstaterande/förutsätter att personen är avliden
4. Ej relevant. Artikeln handlar om annat.
7. Kommer någon till tals?
0. Nej
1. Ja
8. Kommer vittne till tals?
0. Nej
1. Ja
9. Kommer huvudpersonen till tals?
0. Nej
1. Ja
10. Kommer anhörig till tals?
0. Nej
1. Ja
11. Kommer vän/kollega till tals?
0. Nej
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1. Ja
12. Kommer polis till tals?
0. Nej
1. Ja
13. Kommer expert till tals?
0. Nej
1. Ja
14. Kommer någon annan till tals?
0. Nej
1. Ja
15. Är det bild till artikeln?
0. Nej
1. Ja
16. Är det bild på huvudpersonen?
0. Nej
1. Ja
17. Är det bild på anhörig?
0. Nej
1. Ja
18. Är det bild från dödsplatsen?
0. Nej
1. Ja
19. Är det bild på vän/kollega?
0. Nej
1. Ja
20. Är det bild på annat?
0. Nej
1. Ja
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Kodschema Förstasidorna
1. Person
1. Marc Wallenberg
2. Vilhelm Moberg
3. Harry Martinsson
4. Per Axel Arosenius
5. Barbro Peterson
6. Ted Gärdestad
7. Mikael Ljungberg
8.Mikael Dubois
9. Johanna Sällström
2. Tidning
1. Aftonbladet
2. DN
3. Expressen
4. Svenska Dagbladet
3. Huvudnyhet på första sidan?
0. Nej
1. Ja
4. Namn i rubriken?
0. Nej
1. Ja
5.Dödsorsak i rubriken?
0. Nej
1. Ja
6. Bild på ettan?
0. Nej
1. Ja
7. Nyhetsrapporteringsdag
1. Dag 1
2. Dag 2
3. Dag 3
4. Dag 4+

