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Abstract 
 

More than 800 000 people take their own lives every year, this effects over five million 

people – family, friends and acquaintances. To report about this requires knowledge and 

careful consideration about how and what to write, therefore it is crucial to understand how 

journalists and news chiefs talk and think about their suicide reporting. And why they do or 

do not report about suicide. Therefore, four journalists and two news chiefs from two 

different newspapers have discussed 15 questions about their suicide reporting in group 

interviews at each editorial office. During these interviews it became clear that journalists and 

news chiefs discuss suicide reporting more often when a suicide actually happens, but seldom 

otherwise. This behaviour is more or less explainable in terms of social responsibility theory, 

news valuation theory and the theory of professionalism. Some conclusions drawn from this 

was that research in this area must continue and that media theories are insufficient when it 

comes to suicide reporting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Dagens Nyheter, dagstidning, lokaltidning, medieetik, Papageno-effekten, 

pressetiska riktlinjer, självmordsrapportering, suicidalt beteende, Werther-effekten, Östgöta 

Correspondenten 



3 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ............................................................................................................................... 5	
1.1 Syfte och frågeställning ....................................................................................................... 6	
1.2 Definitioner .......................................................................................................................... 7	
1.3 Övriga definitioner ............................................................................................................... 8	
2. Bakgrund .............................................................................................................................. 8	
2.1 Självmordsstatistik ur ett globalt perspektiv ........................................................................ 8	
2.2 Självmordsstatistik ur ett svenskt perspektiv ....................................................................... 9	
2.3 Självmordsrapportering ur ett globalt perspektiv ................................................................ 9	
2.4 Självmordsrapportering ur ett svenskt perspektiv .............................................................. 10	
2.5 Självmordsrapportering ur pressombudsmannens perspektiv ........................................... 11	
3. Tidigare forskning ............................................................................................................. 12	
4. Teoretiska ramar och utgångspunkter ............................................................................ 16	
4.1 Social ansvarsteori ............................................................................................................. 16	

4.2 Nyhetsvärdering ................................................................................................................. 17	
4.3 Professionalisering ............................................................................................................. 18	
5. Metod .................................................................................................................................. 20	
5.1 Kvalitativa intervjuer ......................................................................................................... 20	
5.2 Urval och avgränsningar .................................................................................................... 22	
5.3 Observation och tolkning ................................................................................................... 22	
5.4 Metoddiskussion och etiska överväganden ........................................................................ 22	
5.5 Reproduktion av begrepp ................................................................................................... 24	
6. Resultat ............................................................................................................................... 24	
6.1 Östgöta Correspondenten ................................................................................................... 24	
6.2 Dagens Nyheter .................................................................................................................. 29	
7. Analys .................................................................................................................................. 34	
7.1 Östgöta Correspondenten ................................................................................................... 34	
7.2 Dagens Nyheter .................................................................................................................. 37	
7.3 Gemensam analys av Östgöta Correspondenten och Dagens Nyheter .............................. 40	
8. Slutsatser och diskussion ................................................................................................... 42	
8.1 Förslag till vidare forskning ............................................................................................... 47	
9. Referenser ........................................................................................................................... 50	

9.1 Tryckta referenser .............................................................................................................. 50	
9.2 Elektroniska referenser ...................................................................................................... 51	



4 

9.3 Intervjuer ............................................................................................................................ 53	
10. Bilagor ............................................................................................................................... 54	
10.1 Diskussionsfrågor till redaktionerna ................................................................................ 54	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

1. Inledning 
 

Suicides are preventable. Even so, every 40 seconds a person dies by suicide somewhere in the world 
and many more attempt suicide. (World Health Organization 2014) 

 

Varje år tar över 800 000 människor sitt liv på olika platser i världen. Över fem miljoner 

människor blir direkt berörda av deras död – familj, vänner och bekanta (IASP, WHO 2017, s 

11). Som ringar på vattnet berörs otaliga människor utanför den närmaste kretsen. I dessa 

ringar finns även vi författare med på olika sätt, dels som åskådare men också som berörda 

medmänniskor av den mest svårbegripliga av företeelser – den att människor tappar bort sin 

egen vilja att leva. Att undersöka medias roll kring rapportering av något så stigmatiserat 

känns högst angeläget då ett sätt att minska stigmatisering just är att prata om det. Med tanke 

på hur många som varje dag brottas med självmordstankar är det viktigt att försöka förstå 

vilken yttre påverkan media kan ha på människors innersta känslor, men också hur 

journalister diskuterar kring sin etiska roll gällande självmordsrapportering. 

 

Titeln “Att rapportera om den onödiga döden” valdes med tanke på att självmord går att 

förebygga och inte borde kännas som den enda vägen att gå i en situation som känns 

outhärdlig. Kunskap om hur det går att förebygga självmord finns. Det handlar bland annat 

om på vilket sätt människor med suicidala tankar bör bemötas för att minimera risken för 

impulsiva handlingar i kritiska perioder av deras liv. 

 

Med onödigt åsyftas framför allt unga människor som borde äga möjligheten att se fram emot 

livet med tillförsikt, men som av olika anledningar tappat livsgnistan. En tid i livet då allt 

känns som en evighet. Kärlek, sorg, glädje och hat. Att allt känns som en evighet måste vara 

outhärdligt om det enda som syns är ett evigt mörker. Här åsyftas även äldre som borde njuta 

av ålderns höst, men också människor mitt i livet som borde ägna tiden åt jobb och familj 

istället för att söka efter en anledning till att inte leva. Det som gör självmord onödiga är det 

faktum att det finns andra vägar att gå när livet känns svårt än att ta sitt liv, oavsett ålder.  

 

Självmord har länge varit belagt med stark tabu och hög skam i samhället, även om samtalet 

om och kring dess komplexa orsaker fått allt större plats i samhällsdebatten. I det mediala 

rummet har tabut tagit formen av tystnad med hänvisning till de pressetiska riktlinjerna, 

främst i §8 Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt 

av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd (SJF 2018). Men är den 
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meningen tillräcklig för att journalister och chefer ska veta hur de bör förhålla sig till 

självmordsrapportering? Har redaktioner egna lokala skriftliga riktlinjer om hur de bör 

hantera rapportering om självmord? Och hur diskuteras rapportering som sådan på 

redaktionen? 

 

Forskning visar att olika typer av rapportering om självmord kan bidra till att människor blir 

inspirerade till att ta sitt liv, vilket kallas Werther-effekten (IASP, WHO 2017, s 11). Den 

visar också att viss typ av rapportering istället uppmuntrar människor till att söka hjälp och 

finna andra lösningar på en jobbig situation, vilket kallas Papageno-effekten (ibid). Med 

andra ord finns ett samhällsansvar som redaktioner bör ta hänsyn till vid denna typ av 

rapportering, vilket leder till etiska dilemman på redaktionerna. Frågan är hur journalister och 

chefer ser på den etiska diskussion som förs på sin redaktion gällande självmordsrapportering 

och vad det betyder i termer av professionalisering?  

 

I uppsatsen undersöks hur två tidningsredaktioner, en lokaltidning och en rikstäckande 

dagstidning, hanterar självmord som ämne. Som metod används kvalitativa gruppintervjuer 

som därefter analyseras – samt diskussion om resultatet, tillika slutsatser.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur några medarbetare på en lokaltidning, Östgöta 

Correspondenten i Linköping, och en rikstäckande dagstidning, Dagens Nyheter i Stockholm, 

pratar om självmord, men även hur de ser på sin hantering av ämnet på redaktionen. 

 

Vår centrala frågeställning är: 

 

● Hur ser journalister och chefer på den etiska diskussion som förs på sin redaktion 

gällande självmordsrapportering och vad betyder det i termer av professionalisering?  

 

För att utforska denna fråga har följande mer konkreta underfrågor formulerats:  

 

● Lutar sig redaktionerna endast mot de pressetiska riktlinjerna gällande rapportering om 

självmord eller finns det ytterligare skriftliga riktlinjer kring hur självmordsrapportering 

bör hanteras på respektive redaktion? Om ja, hur ser dessa riktlinjer ut? 
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● Har redaktionerna något samarbete med ideella organisationer som inriktar sig på att 

förebygga självmord och öka allmänhetens förståelse av bakomliggande orsaker? Om ja, 

på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

 

● Vilka likheter och skillnader finns i hur redaktionernas diskussion kring 

självmordsrapportering ser ut? 

 

1.2 Definitioner 
 

Ett problem med definitioner är att det inte finns en tydlig gränsdragning mellan 

självmordsbeteende, självmordsförsök eller självskadebeteende. I denna uppsats används 

därför definitioner från World Health Organization (WHO) som arbetar med att förbättra 

människors hälsa på global nivå. Detta problematiseras ytterligare i WHO:s rapport där 

självskadebeteende räknas in under icke medvetna självmordsförsök. Förklaringen till detta är 

att självskadebeteende kan leda till döden utan att det var den ursprungliga tanken, alltså en 

konsekvens av självskadebeteendet. Av samma orsak räknas därför icke medvetna 

självmordshandlingar och självskadebeteende som oplanerat gett dödlig utgång in under 

självmord (World Health Organization 2014, s 15). 

 

Självmord: att genom medveten handling döda sig själv. 

 

Självmordsförsök: all form av icke dödligt suicidalt beteende och självskadebeteende som 

kan eller inte kan ha dödlig utgång. 

 

Suicidalt beteende: med detta menas självmordstankar, idealisering kring självmord, planer 

på självmord (konkreta eller icke konkreta), självmordsförsök eller medveten 

självmordshandling. 

 

Papageno-effekt: har fått sitt namn efter karaktären Papageno i Trollflöjten av Mozart. 

Karaktären som först övervägde att ta sitt liv, men fick hjälp att se andra lösningar på sin 

hjärtesorg (IASP, WHO 2017, s 11). Thomas Niederkrotenthaler med kollegor var de första 

att finna ett samband mellan artiklar som gav råd om hur en tar sig ur en kris och minskat 

antal självmord (ibid: s 22–23). 
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Werther-effekt: ett uttryck för det imitationsbeteende som kan kopplas ihop med oansvarig 

medierapportering kring självmord eller suicidalt beteende. Beteendet sägs ha uppkommit 

första gången i slutet av 1700-talet då Goethes Den unge Werthers lidanden publicerades och 

omedvetet bidrog till att unga män tog sitt liv på liknande sätt som Werthers karaktär i boken. 

David P. Phillips myntade uttrycket 1974 efter sin retrospektiva studie om sambandet mellan 

mediers förstasidor med artiklar om självmord och antalet självmord samma månad. Studien 

som sträcker sig över en tjugoårsperiod är den första av sitt slag som påvisar ett 

imitationsbeteende till följd av mediepubliceringar och har sedan dess replikerats ett 

hundratal gånger med likartat resultat (IASP, WHO 2017, s 21). 

 

1.3 Övriga definitioner 
 

Blåljusnyhet: syftar i den här uppsatsen på snabb nyhetsrapportering gällande olyckor och 

händelser som på ett eller annat sätt berör många människor. Några exempel är trafikolyckor, 

stopp i tågtrafiken eller skottlossningar.  

 

Rapportering om företeelsen självmord: syftar i den här uppsatsen på fördjupad 

rapportering om självmord som fenomen. Några exempel är artikelserier och reportage 

utifrån anhörigas perspektiv, men även artiklar som tar upp självmordsstatistik.   

 

2. Bakgrund  
 

2.1 Självmordsstatistik ur ett globalt perspektiv  
 

Självmord är fortfarande olagligt i ett flertal länder vilket gör att WHO:s statistik innehåller 

ett stort mörkertal. Det kan även uppstå tvivel om att det kan bero på olyckor eller ha annan 

orsak. Alla länder har heller inte en pålitlig administration vad gäller registrering av dödsfall 

eller dödsorsak, vilket bidrar till osäkra siffror (World Health Organization 2014, s 10). 

  

Globalt sett är självmord den näst vanligaste dödsorsaken för män i åldern 15–29 år. Varje 

person som tar sitt liv har även i de flesta fall ett eller flera självmordsförsök bakom sig, 

något som kan ses som en högriskfaktor i suicidalt beteende. Den största andelen av alla 

självmord sker i sydöstra Asien, 25,9 procent, jämfört med 4,3 procent i Europa (World 

Health Organization 2014, s 20). 
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2.2 Självmordsstatistik ur ett svenskt perspektiv 

  

I Sverige tar fler än 1 500 människor sitt liv varje år, det är över fyra per dag (Suicide Zero 

u.å./a). Antalet självmord i Sverige har under de senaste femton åren minskat med omkring 

20 procent, förutom bland ungdomar och unga vuxna. Bland personer i åldern 15–24 år har 

en ökning skett med cirka en procent per år sedan 1994 (Karolinska Institutet 2018). Varje år 

tar omkring 40 till 50 ungdomar under 20 år sitt liv, av dessa är fem personer under 15 år. 

Bland män mellan 15 och 44 år är självmord den främsta dödsorsaken (Karolinska Institutet 

2015). Under 2016 dog 190 personer i åldern 15 till 29 år genom att ta sitt liv, vilket även gör 

det till den näst vanligaste dödsorsaken i den åldersgruppen (Folkhälsomyndigheten 2018).  

 

2.3 Självmordsrapportering ur ett globalt perspektiv 
 

Från ett internationellt perspektiv har International Association for Suicide Prevention (IASP) 

och World Health Organisation (WHO) skrivit rapporten Preventing suicide: a resource for 

media professionals – update 2017. Den visar att ansvarsfull medierapportering kan minska 

risken för självmord, Papageno-effekten, medan icke ansvarsfull medierapportering kan öka 

risken, Werther-effekten (IASP, WHO 2017, s 11). I rapporten fastslås att medierna kan 

sprida pedagogisk information, men också felaktig information. Med felaktig menas 

exempelvis myter om självmord. Risken att sårbara personer ska gå från suicidala tankar till 

att ta sitt liv är större om rapporteringen är omfattande, framträdande, sensationell och 

beskriver metod eller plats när någon tagit sitt liv. Samma sak gäller vid rapportering om 

självmord där personer med hög social status har tagit sitt liv eller är lätta för gemene man att 

identifiera sig med (ibid). World Health Organisation har framtagit etiska riktlinjer om hur 

media bör och inte bör rapportera om självmord:  

 
Dos:  

● Do provide accurate information about where to seek help 

● Do educate the public about the facts of suicide and suicide prevention, without spreading myths 
● Do report stories of how to cope with life stressors or suicidal thoughts, and how to get help 
● Do apply particular caution when reporting celebrity suicides 
● Do apply caution when interviewing bereaved family or friends 
● Do recognize that media professionals themselves may be affected by stories about suicide 
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Don’ts: 
● Don’t place stories about suicide prominently and don't unduly repeat such stories 
● Don’t use language which sensationalizes or normalizes suicide, or presents it as a constructive 

solution to problems 
● Don’t explicitly describe the method used 
● Don’t provide details about the site/location 
● Don’t use sensational headlines 
● Don’t use photographs, video footage or social media links 

(IASP, WHO 2017, s 10) 

 

2.4 Självmordsrapportering ur ett svenskt perspektiv 

 

2013 grundades den svenska ideella organisationen Suicide Zero av Alfred Skogsberg och 

Ludmilla Rosengren för att sprida kunskap om hur självmord kan förebyggas. Alfred 

Skogsberg berättar via mejl att deras arbetssätt är inspirerat av Greenpeace och Läkare utan 

gränser. Deras mål är att minska antalet självmord. De anser att det talas för lite om det trots 

att det är ett högst angeläget samhällsproblem.1 Bakgrunden till viljan att grunda 

organisationen bygger på personliga erfarenheter av närstående som tagit sitt liv.2  

 

Suicide Zero menar att självmord är förvånande osynligt i mediebevakningen och att en orsak 

kan vara de pressetiska riktlinjerna. Vidare menar de att många journalister inte rapporterar 

om det av integritetsskäl, men också av rädsla för att inspirera människor till att ta sitt liv 

(Suicide Zero u.å./a). De skriver också följande om hur en möjlig medierapportering om 

självmord skulle kunna se ut: 

 
I stället för att skapa identifikation med den som tagit sitt liv kan man fokusera på dem som blir kvar. 
När efterlevande sätter ord på det de varit med om är det omöjligt att inte bli berörd. Hur har de tagit 
sig igenom sorgen? Vilket stöd har de fått? Hur har vänner och bekanta reagerat? Dessa berättelser är 
starka. Och de vittnar om hur mycket bättre vi alla måste bli på att förstå psykisk ohälsa.  

(Suicide Zero u.å./a)  
 

                                                
1 Skogsberg, Alfred. Generalsekreterare Suicide Zero. Mejl. 2018–11–26.  
2 I mejlkontakten med Alfred Skogsberg framkommer att såväl Ludmilla som han själv förlorat varsin 
närstående. Detta ledde till att de “ville skapa mening i en meningslös död” och kom på idén att starta en 
organisation som arbetar kommunikativt med självmordsförebyggande frågor.  



11 

2014 instiftade Suicide Zero ett journalistpris för bästa rapportering om självmord.3 2017 

gick priset till Svenska Dagbladets journalist Matilda Shayn efter en artikelserie om att äldre 

personer är en utsatt grupp. Motiveringen löd:  

 
SvD har i en ambitiös artikelserie uppmärksammat det faktum att äldre är en särskilt utsatt grupp när 
det gäller självmord, något som sällan framkommer när medier rapporterar om tragedierna. Journalisten 

Matilda Shayn har närmat sig ämnet med gedigen research, med stor nyfikenhet och med insikten om 
att vi måste lyfta att så många äldre tar sitt liv, och konsekvenserna det för med sig. 
(Suicide Zero u.å./b) 

 

Enligt medieforskaren Michael Westerlund skiljer sig svensk media överlag från andra 

länder, åtminstone utanför Norden, vad gäller utvecklingen av ansvarsfull rapportering om 

självmord och suicidalt beteende. Detta genom att svenska medier oftare vänder sig till 

forskare i ämnet.4 Idag ökar den tematiska rapporteringen kring självmord som fenomen efter 

några år med ytterst minimal rapportering. Ett exempel är sensationsartade artiklar kring 

Micke Dubois död 2005 (Westerlund 2010, s 13). Historiskt sett var rapporteringen mer 

sensationsartad i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet (ibid: s 15–19). Något som 

möjligen kan hänga ihop med att självmord avkriminaliserades år 1864, men fortfarande 

ansågs som något skamfullt. Människor som tog sitt liv fick postumt utstå allmän befläckelse 

och nesligt bemötande i form av begravning utanför kyrkomuren eller på galgbacken (ibid). 

 

Efter hot om censur från svenska staten i början av 1900-talet minskade rapporteringen till att 

nästan helt utebli. Westerlund beskriver det som att det skapades en sorts tystnad i media 

under närmare 100 år. Detta förklarar han som ett dilemma för media, att vid sidan av att 

självmordsämnet varit tydligt tabubelagt och stigmatiserat, också varit svårt för medier att 

rapportera om då det saknats någon att “skylla på”. Detta eftersom offer och förövare ses som 

en och samma person. Mot denna bakgrund är det intressant att forska kring hur journalister 

idag resonerar om självmordsrapportering. 

 

2.5 Självmordsrapportering ur pressombudsmannens perspektiv 
 

Enligt den åttonde paragrafen ur publicitetsreglerna bör media iaktta stor försiktighet vid 

publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan 

                                                
3 Skogsberg, Alfred. Generalsekreterare Suicide Zero. Mejl. 2018–11–28.  
4 Westerlund, Michael. Telefonsamtal. 2018–11–29. 
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sagts om privatlivets helgd (SJF 2018). Allmänhetens Pressombudsman Ola Sigvardsson 

utgår från att punkten om självmordsrapportering varit en del av de pressetiska riktlinjerna 

under en mycket lång tid. Enligt honom kan regeln ses som ett gott råd till de utgivare som 

berör frågan eftersom den kan bidra till reflektion för vad självmordsrapportering kan betyda 

för de efterlevande.5  

 

Vidare berättar Sigvardsson att en bör skilja på rapportering av enskilda människors 

självmord respektive samhällsrapportering kring självmord som fenomen. Enligt honom finns 

det skäl att vara försiktig i det enskilda fallet eftersom de efterlevande ska omfattas av 

omtanke. Om en enskild person tagit sitt liv och det finns ett allmänintresse i att personen 

avlidit, behöver det enligt honom inte stå hur personen dött, utan istället mer allmänt att 

personen är död.6 

 

Samtidigt understryker Sigvardsson att det är en viktig journalistisk uppgift att rapportera om 

självmord ur ett allmänt perspektiv, något som visar på spänningar mellan allmänintresse och 

personlig integritet. Han berättar att flera medier ägnat stor kraft åt att rapportera om det, 

bland annat genom artikelserier och radioprogram. Hans uppfattning är att medierna generellt 

sett hanterar frågan väl eftersom det inte finns särskilt många fällningar i Pressens 

Opinionsnämnd. Då det finns få exempel på övertramp menar han att det inte funnits några 

omfattande skäl för att dra igång en pressetisk debatt kring självmordsrapportering. Skulle det 

däremot visa sig finnas belägg för att utformningen av den åttonde paragrafen i 

publicitetsreglerna (SJF 2018) leder till underrapportering av frågan, anser Sigvardsson att 

det finns skäl att ta upp den till pressetisk debatt.7  

 

3. Tidigare forskning 
 

Forskning om och kring självmordsrapportering har till största del utförts i USA, men även i 

Australien, en del europeiska länder och Asien. Fokus har främst legat på kvantitativa studier, 

vilket gör att innehållsanalyser och andra kvalitativa studier gällande journalistiskt arbete 

generellt sett saknas (Wigorts Yngvesson 2006, s 17; Sinyor et al. 2018, s 901–902; 

Westerlund 2010, s 55–58). När det gäller Sverige och övriga Norden saknas studier på 

                                                
5 Sigvardsson, Ola. Allmänhetens Pressombudsman. Telefonsamtal. 2018–11–19.  
6 Sigvardsson, Ola. Allmänhetens Pressombudsman. Telefonsamtal. 2018–11–19.  
7 Sigvardsson, Ola. Allmänhetens Pressombudsman. Telefonsamtal. 2018–11–19.  
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området.8 Överlag bör därför forskningsresultat tolkas försiktigt eftersom skillnaderna mellan 

olika länder och kulturer gör att resultat inte kan överföras rakt av (Westerlund 2010, s 57). 

 

Mellan sommaren 2014 och vintern 2015 intervjuade Beam med kollegor 50 amerikanska 

journalister kring deras resonemang om beslutet att rapportera om självmord eller inte (Beam, 

R. A., John, S. L. & Yaqub, M. M. 2017). Deras resultat visar på att merparten av 

journalisterna inte tvekade att rapportera om dödsfall när orsaken var mord, bilolycka eller 

väderfenomen, men att de tvekade när orsaken var självmord, med hänvisning till risken för 

imitationsbeteende. De baserade även sin diskussion på nyhetsvärdering och social 

ansvarsteori. Studien visar att kopplingen till psykisk ohälsa ökar stigmat kring självmord, 

vilket är svårt att prata om, men även svårt att rapportera om. De fann även att journalister 

följde sin professionella instinkt genom att berätta, förklara och förtydliga ett komplicerat 

fenomen snarare än att medvetet gå emot direktiv om hur självmordsrapportering bör se ut. 

 

De första iakttagelserna av ökat suicidalt beteende kopplat till publikationer om självmord 

sägs vara Goethes publicering av brevromanen Den unge Werthers lidanden9, något som inte 

med all säkerhet är klarlagt. Påståendet inspirerade dock David P. Phillips att göra en 

retrospektiv studie över sambandet mellan mediers publiceringar på första sidan under en viss 

tid och antalet självmord under samma period (Phillips 1974). Studien sträcker sig från 1947 

till 1968 och omfattar publicerade artiklar i Storbritannien och USA. Phillips jämförde 

tidningarnas artiklar med antal registrerade självmord en månad före, månaden under och en 

månad efter publiceringen av artiklarna. Idén för studien kom från Ku Klux Klan-ledaren 

Daniel Burrors död 1965, då han tog sitt liv efter att media publicerat en artikel om hans 

judiska bakgrund. Phillips noterade att antalet registrerade självmord månaden innan var 

signifikant lägre än månaden under och efter publiceringen. I studien myntade han uttrycket 

Werther-effekten, vilket troligen även var kritik mot E. Durkheim (som 1951 avfärdade teorin 

om att Goethes roman skulle inspirerat människor att ta sitt liv) (Phillips 1974, s 340). 

Durkheim hävdade å sin sida att de skulle tagit sitt liv oavsett yttre påverkan. 

 

Phillips studie har replikerats ett hundratal gånger med liknande resultat, vilket visar på en 

koppling mellan mediepubliceringar och antalet människor som tar sitt liv. Exakt vad 

                                                
8 Westerlund, Michael. Filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap. Telefonsamtal. 2018–11–29. 
9 Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), tysk nationalskald, skrev Den unge Werthers lidanden när han var 
blott 25 år gammal. Brevromanen publicerades anonymt 1774 (Norstedts u.å./a). Den baseras på Goethes egna 
olyckliga kärlek och sägs ha inspirerat ett stort antal män att avsluta sitt liv på samma sätt som karaktären 
Werther i boken (Norstedts u.å./b). Den sägs även ha varit Napoleons favoritbok, han ska ha läst den sju gånger 
(Norstedts u.å./a).   
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människor påverkas av eller hur är inte helt klarlagt. Westerlund förklarar att just studier om 

medias direkta påverkan på om människor tar sitt liv eller inte ska tolkas med försiktighet.10 

Han menar att även om studierna visar på imitationsbeteende tar de inte upp vilka som löper 

störst risk att påverkas, eller i vilket tillstånd personen som påverkas eller inte påverkas 

befinner sig i (Westerlund 2010, s 54–55). Vidare berättar han att det saknas longitudinella 

studier vad gäller mediepubliceringar och sambandet med suicidalt beteende. Det finns ytterst 

få kvalitativa innehållsanalyser som skulle kunna belysa vad i texter som kan leda till störst 

påverkan i någon riktning.11  

 

2009 replikerade Niederkrotenthaler med kollegor David P. Phillips studie om mediers 

påverkan på suicidalt beteende genom att jämföra publiceringar om människor som tagit sitt 

liv och som namngivits i artikeln, med 179 registrerade självmord i Österrike under perioden 

1996–2006 (Niederkrotenthaler et al. 2009). Deras material omfattade 13 av Österrikes 

största och landstäckande dagstidningar. Resultat av deras retrospektiva studie påvisade 

signifikant samband mellan publiceringar av artiklar om självmord där den döde var känd – 

och en ökning av självmord. Niederkrotenthaler med kollegor menar att ju mer en läsare kan 

identifiera sig med den person som tagit sitt liv och ju mer detaljer som beskrivs kring 

metoden, desto större är risken för ökat imitationsbeteende (ibid). Studien tar dock ingen 

hänsyn till vilka som löper störst risk att påverkas eller i vilket tillstånd personerna som tagit 

sitt liv under studieperioden befunnit sig i. 

 

Motsatsen till Werther-effekten kallas Papageno-effekten. Termen myntades av 

Niederkrotenthaler med kollegor 2010 när de genomförde en innehållsanalys av 497 artiklar 

som på något vis handlade om självmord (exempelvis idealisering, statistik, enskilda fall och 

preventiv information) och samband med ökning eller minskning gällande registrerade 

självmord under perioden 1 januari till 30 juni 2005 (Niederkrotenthaler et al. 2010). Deras 

studie kan vara den enda som mäter produktkvaliteten i medieproduktion, något de själva 

nämner eftersom de inte hittat en liknande studie (ibid: s 9). Deras resultat visar på samband 

mellan minskat antal självmord och rapportering om självmordsföreställningar, det som även 

kallas idealisering av självmord.  

 

De kunde även se ett samband mellan ökat antal självmord under perioder då artiklar handlat 

om enskilda människor som tagit sitt liv och främst om metoden nämnts. Men också när 

                                                
10 Westerlund, Michael. Telefonsamtal. 2018–11–29. 
11 Westerlund, Michael. Telefonsamtal. 2018–11–29. 
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statistik eller upprepade myter kring självmord nämnts i artiklarna (Niederkrotenthaler et al. 

2010). Niederkrotenthaler med kollegor menar främst att media kan bidra till att förebygga 

självmord, men också att kunskap om hur ansvarsfull rapportering påverkar människor har 

stora brister (ibid). 

 

Med anledning av att tidigare forskning visar på samband mellan att media rapporterar om 

självmord och minskat eller ökat antal människor som tar sitt liv, men att det saknas kunskap 

om vad som påverkar eller på vilket sätt, genomförde Sinyor med kollegor en 

observationsstudie i Toronto (Sinyor et al. 2018). De jämförde specifika delar i 6 367 artiklar 

om självmord som publicerats i kanadensisk media mellan 2011 och 2014 med hur många 

självmord som registrerats sju dagar efter publicering. Deras resultat visade på samband 

mellan ökat antal självmord, till exempel när ordet “självmord” och/eller metoden nämnts i 

rubriken samt med artiklar som handlade om självmordspakter. De fann även samband 

mellan minskat antal självmord när artiklarna handlade om enskilda människor som tagit sitt 

liv eller om människor med negativa karaktärsegenskaper, till exempel kriminalitet. 

 

När det kommer till forskning och journalistik menar Strachal att de kan ses som två 

motpoler, men att de båda har ett mål om att upplysa och utbilda allmänheten. Ett 

förhållningssätt som han studerade genom att låta forskare och journalister förklara sitt eget 

arbete, men även genom att resonera kring synen på den andres. Han menar bland annat att de 

har en gemensam agenda, att öka kunskapen hos allmänheten, men använder olika metoder 

för att nå dit (Strachal 2009, s 10–17). Samtidigt menar han att forskning visat sig ha problem 

med trovärdigheten på grund av att ny kunskap ständigt framkommer, vilket är relevant när 

det gäller journalisters vilja eller ovilja att vända sig till forskning för information (Strachal 

2009, s 136–145). 

 

Då tidigare forskning visar på koppling mellan medias rapportering och antalet självmord, 

men inte hur eller varför, finns anledning att utforska den biten ytterligare. Det finns även en 

brist på forskning kring den etiska debatten i ämnet. Syftet med denna uppsats är därför att 

granska hur diskussionen kring rapporteringen kan se ut och hur journalister och nyhetschefer 

tänker i frågan. 
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4. Teoretiska ramar och utgångspunkter 

 

Utifrån gällande frågeställning och ämne har social ansvarsteori, nyhetsvärderingsteori samt 

professionaliseringsteorier ansetts relevanta för uppsatsen. Gällande all typ av 

nyhetsjournalistik har medierna ett ansvar för vad som publiceras och därför kan den sociala 

ansvarsteorin förklara varför publiceringsbesluten ser ut som de gör. När det gäller 

nyhetsvärderingsteori kan den förklara varför vissa nyheter värderas högre än andra, 

exempelvis varför viss typ av självmordsrapportering blir som den blir. Den sistnämnda, 

professionalisering, kan bidra med förståelse kring hur den journalistiska rollen och dess 

förändring påverkar hur det redaktionella arbetet ser ut.  

 

En fjärde teoretisk inriktning är representations- och gestaltningsteori (så kallad framing). 

Hur självmord blir betydelsefullt i ett specifikt journalistiskt sammanhang är beroende av 

vilket perspektiv som används eller snarare från vems perspektiv ett självmord skildras. 

Suicide Zeros arbete kan bland annat förstås utifrån ett sådant teoretiskt perspektiv. Vår 

uppfattning är dock att detta är tämligen självklart och inte så analytiskt relevant för det 

material vi behandlar i denna uppsats och har därför valt att inte gå djupare in på detta 

teoripaket.     

 

4.1 Social ansvarsteori 
 

Etikforskaren Susanne Wigorts Yngvesson menar att social ansvarsteori kan liknas vid en 

liberalism som har rättvisan som en slags ledfyr (Wigorts Yngvesson 2006, s 40). 

Övergripligt sett syftar teorin till att journalister och redaktioner ska ta ansvar för olika typer 

av konsekvenser som en publicering skulle kunna leda till. Det kan innebära att redaktionen 

antingen väljer att avstå från att publicera en nyhet eller att publicera för att uppnå eller 

motverka en viss effekt. Om den sociala ansvarsteorin tillämpas eller inte kan bero på hur den 

enskilda journalisten och redaktionen ser på termer som rättvisa och demokrati (Hammarlin 

& Wigorts Yngvesson 2015, s 103). Teorin ställs ofta mot konsekvensneutralitet. Den senare 

syftar till att en inte bör ta hänsyn till konsekvenserna av en publicering – förutsatt att 

nyheten är sann och relevant (ibid).  
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Den sociala ansvarsteorin kan delas in i tre delar och beskrivas som radikal, måttlig eller 

konservativ social ansvarsteori (Wigorts Yngvesson 2006, s 40–41). Wigorts Yngvesson har 

formulerat tre punkter som kan beskriva teorins tre olika modeller:  

 
1. Visa hänsyn – avstå från att publicera om det vållar stor skada. 
2. Publicera det som bidrar till ett bättre och mer rättvist samhälle. 

3. Ta ansvar även för oförutsebara publicistiska konsekvenser. 
(Wigorts Yngvesson 2006, s 41) 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att den sociala ansvarsteorins tre modeller hänger ihop 

på det sätt att värden som sanning och objektivitet får backa undan till gagn för rättvisa, 

relevans och hänsyn (Wigorts Yngvesson 2006, s 40–47). De pressetiska riktlinjerna och 

förhållningen till dessa är ett exempel på hur den sociala ansvarsteoretiska inställningen kan 

se ut i det journalistiska arbetet (Hammarlin & Wigorts Yngvesson 2015, s 103–104).  

 

4.2 Nyhetsvärdering 
 

Nyhetsvärdering handlar om hur olika typer av möjliga nyheter värderas i det journalistiska 

arbetet utifrån vissa specifika kriterier (Nord & Strömbäck 2005; Shoemaker & Cohen 2006 

& Strömbäck 2008 se Strömbäck 2015, s 154). Medieforskaren Marina Ghersetti har utifrån 

medieforskning sammanfattat fyra nyhetsvärderingskriterier; sensation och avvikelser, 

förenkling, närhet till publiken och elitcentrering (Ghersetti 2012, s 212).  

 

Sensations- och avvikelsekriteriet syftar till att oväntade, oförutsedda och ovanliga händelser 

gör att de lättare får utrymme i medierna. Några andra exempel som ofta prioriteras högre än 

händelser av mer samhällelig karaktär är de som exempelvis berör sex, olyckor, 

rättsskandaler och kändisar. Händelser av sensationell karaktär innehåller ofta negativa 

aspekter och forskning visar att händelser som leder till negativa konsekvenser är 

överrepresenterade i nyhetsrapporteringen. Det går däremot inte att säga att sensationsnyheter 

alltid innehåller negativa inslag, ett exempel på det är när det rapporteras om “goda 

sportresultat” (Ghersetti 2012, s 213).  

 

Ghersettis andra nyhetsvärderingskriterium kallas förenkling. Det avser att nyheter på olika 

sätt är formade som enkla berättelser istället för att vara en beskrivning av ett omständigt 

skeende. Kriteriet syftar till att nyheterna snarare ska ge en aspekt av saken än flera 
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(Andersson Odén m.fl. 2005; Ghersetti 2000; Hvitfelt & Mattsson 1992 & Hvitfelt 1985 se 

Ghersetti 2012, s 214). Att nyheter är utformade på det här sättet kan göra dem mer 

begripliga och därmed lättare väcka publikens intresse. Samtidigt gör det att händelser som är 

entydiga och okomplicerade värderas högre än invecklade och dubbelbottnade händelser som 

kräver flera aspekter av saken (Ghersetti 2012, s 214).  

 

Vad gäller närhet till publiken syftar det till att händelsers tidsmässiga, geografiska och 

kulturella avstånd till publiken har en avgörande effekt om en händelse överhuvudtaget 

uppmärksammas, hur det i sådana fall görs och i vilken omfattning (Prakke 1969 se Ghersetti 

2012, s 212). Händelser som nyss ägt rum och som utspelar sig på en plats i närheten av 

mediepubliken (och som de kan relatera till) kan genom dess aktualitet ha större chans än 

andra händelser att värderas högre i den redaktionella arbetsprocessen (Ghersetti 2012, s 

213). 

 

Ghersettis fjärde och sista kriterium elitcentrering handlar om att människor med högre social 

status i samhället värderas högre i medierapporteringen än andra människor. Några exempel 

är personer inom den politiska, ekonomiska, idrottsliga och kulturella eliten (Gans 1979; 

Hvitfelt 1985 & Sahlstrand 2000 se Ghersetti 2012, s 213). En förklaring till detta är att dessa 

personer sitter på höga positioner och kan ha tillgång till den information som media vill 

komma åt. En annan förklaring är att deras livsstil avviker från hur livsstilen förhåller sig hos 

“vanliga människor”. Det kan till exempel handla om musiker, idrottsutövare samt 

kungligheter, och behöver således inte enbart syfta till personer i traditionella maktpositioner. 

Även om elitpersoner värderas högre rapporteras det också om “vanliga människor”. Sådan 

rapportering syftar framför allt till människor som exempelvis drabbats av orättvisa, plågor 

eller en olycka (Ghersetti 2012, s 213–214).  

 

4.3 Professionalisering 
 

Under 1900-talet utvecklades journalistiken alltmer mot en profession med tydligare 

regelverk, egna utbildningar, gemensam etik och yrkesregler (Nygren 2015, s 63), samtidigt 

som tanken på journalistik gick från att “upplysa” till att “undervisa” läsarna (Strachal 2009, 

s 11). Precis som alla professioner utvecklades logiker som skulle styra arbetet, i det här fallet 

tre stycken. Medieforskaren Gunnar Nygren listar och beskriver dem på det här sättet: den 

byråkratiska logiken (när lagar och regler styr), marknadslogiken (när marknaden, tillgång 

och efterfrågan, styr) och den professionella logiken (när en profession har ett 
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“kunskapsmonopol” som bara yrkespersoner har tillträde till) (Nygren 2015, s 63–65). 

Journalistiken har inte kunnat bli en renodlad profession eftersom yttrandefriheten, som är en 

av grundstenarna i journalistik, tillåter alla att yttra sig. Däremot är den en semiprofession 

eftersom den omges av normer, pressetiska regler och har professionella utbildningar (ibid).  

 

När det gäller förändring inom professionalisering talar bland annat Nygren om 

deprofessionalisering och menar på att förändring ofta kan ses som försämring då stabilitet 

ses som betryggande när det kommer till institutioner och fält (Nygren 2008 se Örnebring & 

Nygren 2015, s 501). Medieforskaren Jenny Wiik menar att det under den utvecklingen 

utkristalliserades fyra element inom journalistiken som profession: den egna professionella 

identiteten, alltmer liberala ideal, en tudelad publikorientering och förändrad hållning till 

den offentliga sfären (Wiik 2010, s 205–207). 

 

Gällande den professionella identiteten grundas den på tre ideal som förenar journalistkåren: 

att granska, förklara och låta flera röster få komma till tals (ibid). Det liberala idealet har 

förändrats på så sätt att objektivitet och neutralitet stärkts (ibid). Den tudelade 

publikorienteringen visar sig genom att journalistiken både är professionellt orienterad men 

även kommersiellt, där den senare saknar den legitimitet som professionalisering har. Även 

om journalistiken också handlar om att roa och ge nya upplevelser har den informativa delen 

av yrket blivit mer accepterad (ibid). Den fjärde biten om förändrad hållning till den 

offentliga sfären är den mest komplicerade förändringen. Wiik menar att journalister både 

visar ett aktivt och ett passivt förhållningssätt, exempelvis allmän opinion, vilket tyder på hur 

komplext det är att ställa sig objektiv till och granska ämnen som på samma gång engagerar 

journalister (ibid). 

 

Vidare förklarar Wiik att utvecklingen av journalistiken som profession även påverkas av 

kön, utbildning och typ av medieföretag, där kön haft störst påverkan. Under perioden 1989–

2005 ökade antalet kvinnor i branschen från en tredjedel till att vara hälften av alla 

journalister, något som kan kopplas till ökningen av sociala reportage (ibid). Ekonomiska 

krav kan ses som ytterligare påverkan då konkurrensen mellan traditionell och kommersiell 

media ökar. Hon menar att två olika diskurser anas inom medieföretagen, en management-

inriktad och en professionellt inriktad diskurs, där den första är mer kommersiellt förankrad 

(ibid). Minst påverkan ses utbildning ha haft genom åren eftersom det mer visar sig som 

symboliskt kunskapskapital och som en rekryteringsplattform. Wiik menar att journalister 

med akademisk utbildning snarare anpassar sig till gruppen när de ansluter sig till en 
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redaktion än tvärtom. De bär med andra ord inte med sig ytterligare utveckling av 

journalistiken som profession, utan följer redan etablerade tankesätt (ibid).   

 

Gällande journalisternas källor är de av central betydelse för journalistikens utformning 

eftersom de bidrar med information samt får “stå i fokus för bevakningen” (Wiik 2007, s 

119). Wiik menar att relationen mellan journalister och källor är en av de mekanismer som 

formar journalistikens autonomi. Hon poängterar också att relationen är knepig med tanke på 

att källor både ska granskas och bibehållas (ibid). Men hur ser journalisterna på sin relation 

till sina källor, i det här fallet brotts- och olycksoffer? Det beror på vem du frågar. Svaren 

skiljer sig nämligen åt mellan journalister som jobbar på kvällstidningar respektive på 

storstädernas morgontidningar.  

 

I en undersökning gjord mellan 1989–2005 (se Wiik 2007, s 120) framkommer att 

kvällstidningsjournalisterna inte i lika stor omfattning som journalisterna på storstädernas 

morgontidningar anser att de brister i hänsynen till brotts- och olycksoffer. 43 % av den första 

gruppen anser att hänsynen brister, medan 74 % av den andra gruppen anser samma sak. 

Wiik konstaterar att detta är intressant med anledning av att “det ofta är just kvällspressen 

som pekas ut som utnyttjande av brotts- och olycksoffer” och säger vidare: “I flera fall har de 

fått förklara sina beslut då både kollegor och allmänhet tycker att de har gått över gränsen” 

(ibid).  

 

Slutligen kan konstateras att de tre valda teoretiska utgångspunkterna kan bidra med 

förklaringar till varför redaktionernas syn på den etiska diskussionen gällande 

självmordsrapportering ser ut som den gör. Samtliga utgångspunkter går att härröra till den 

journalistiska arbetsprocessen: ansvaret för sina publiceringar, varför vissa nyheter värderas 

högre än andra, men också vilken betydelse kunskapsmonopolet kan ha för rapporteringen.    

 

5. Metod 
 

5.1 Kvalitativa intervjuer 
 

För att studera hur den etiska diskussionen gällande självmordsrapportering ser ut på två 

olika tidningar tillämpas i denna studie kvalitativa intervjuer som metod. Tre redaktionella 

medarbetare på Östgöta Correspondenten respektive Dagens Nyheter har deltagit i varsin 
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kvalitativ semistrukturerad gruppintervju. En nyhetschef och två journalister på vardera 

redaktion, två män och en kvinna, valdes ut på respektive redaktion. Därmed är 

könsfördelningen densamma i de båda intervjugrupperna. Genom att välja semistrukturerade 

intervjuer istället för strukturerade gavs möjligheten att följa upp svar från intervjupersonerna 

med frågor som låg utanför intervjuguiden (Aspers 2011, s 142–144).  

 

Intervjuerna ägde rum vid två tillfällen under hösten 2018 och tog 49 minuter (Östgöta 

Correspondenten) respektive 44 minuter (Dagens Nyheter) räknat i effektiv intervjutid. För- 

och eftersnack är inte medräknat. I båda fallen kontaktades först nyhetscheferna via mejl och 

sedan via telefon på respektive tidning, och som sedan gav förslag på två journalister var som 

eventuellt skulle kunna medverka. Därefter togs kontakt med dessa för att förklara syftet med 

undersökningen. När samtliga valt att medverka bokades en intervju in på vardera tidning. 

För att underlätta för intervjupersonerna utfördes de på tidningarnas redaktioner.  

 

Till en början övervägdes att göra enskilda kvalitativa intervjuer, men då undersökningen 

handlar om hur redaktionerna hanterar frågan och hur den etiska diskussionen kan se ut på 

redaktionerna ansågs gruppdiskussion lämpligare som metod. Då gavs även en större 

möjlighet att skriva in kroppen i själva intervjun (Kvale & Brinkman 2014, s 131). Med 

kroppen menas här intervjupersonernas kroppsspråk vilket kan visa hur de ställer sig till 

intervjufrågorna och om de med sitt kroppsspråk visar på samspel eller dissonans i sina 

uttalanden. En stor del av intervjuer är verbala, men de är även till stor del icke-verbala där 

kroppen både hos intervjuaren och intervjupersonen kan ge djupare mening till intervjun 

(ibid). 

 

Innan intervjuerna ägde rum utformades 15 diskussionsfrågor som intervjupersonerna sedan 

fick diskutera utifrån. Författarna till denna uppsats berättade kort om vad undersökningen 

gick ut på. Därefter ställdes diskussionsfrågorna i ordningsföljd och i vissa fall även 

följdfrågor för att förtydliga deras ståndpunkter. Förutom de 15 diskussionsfrågorna och 

eventuella följdfrågor tillfrågades redaktionerna om de bortsett från de pressetiska riktlinjerna 

har andra skriftliga riktlinjer om hur de ska rapportera om självmord. Under intervjuerna 

antecknade båda författarna vad som sades och den ena även intervjupersonernas 

kroppsspråk. Intervjuerna spelades dessutom in med hjälp av två mobiltelefoner.12  

                                                
12 Inspelningarna finns sparade hos bägge författare till den här uppsatsen. Eftersom det under intervjuerna 
framkommit känsliga uppgifter i form av exempel på självmordsfall transkriberas inte filerna och bifogas 
därmed inte i uppsatsen. På begäran kan filerna lämnas ut digitalt i forskningssyfte.   
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När grupperna diskuterat igenom diskussionsfrågorna gavs de möjlighet att tillägga sådant 

som de inte fått frågor om, alternativt andra synpunkter och tankar. Därefter avslutades 

intervjuerna.  

 

5.2 Urval och avgränsningar 
 

Studien fokuserar på hur den etiska diskussionen gällande självmordsrapportering ser ut på 

redaktionerna till en lokal dagstidning, Östgöta Correspondenten, och till en rikstäckande 

dagstidning, Dagens Nyheter. För att avgränsa undersökningen och få tiden att räcka till har 

fokus legat på de tre utvalda medarbetarna och inte på hela redaktionen. Däremot hade det 

också varit intressant att höra hur de ansvariga utgivarna resonerar kring 

självmordsrapportering. Mer om den aspekten kan läsas under 8.1 Förslag till vidare 

forskning.  

 

5.3 Observation och tolkning 

 

Metoden att genomföra gruppintervjuer gav möjligheten att observera både 

intervjupersonerna och metoden i sig vid det enskilda tillfället. Observation tillåter tolkning, 

vilket är svårt att genomföra då tolkning inte är enkelriktat i samtal. Wigorts Yngvesson 

menar att det hela tiden finns en underliggande risk för bias. Både för att tolkning inte har 

fasta riktlinjer, men även för att intervjupersonerna till viss del kommer att spegla det som 

frågeställaren ger sken av, medan frågeställaren kommer tolka det som intervjupersonerna 

vill att denne ska veta. Inget av detta visar hela bilden av ett forskningsområde (Wigorts 

Yngvesson 2006, s 17–18). Hon beskriver också att tolkningen är flexibel: “Till det flexibla 

hör också att tolkning inte enbart går åt ett håll, från forskaren till den intervjuade, utan även 

åt motsatt håll. Tolkning präglas både av deras och min förförståelse av begrepp och 

sammanhang. Det finns därför anledning att kontinuerligt tolka och ifrågasätta det forskande 

subjektet – alltså mig själv – och resultaten av samtalen” (ibid). 

 

5.4 Metoddiskussion och etiska överväganden 
 

All forskning med kvalitativa metoder har den exklusiva om än problematiska fördelen att det 

ofta innefattar människor med känslor, åsikter och sätt att bete sig. Detta håller 

forskningsarbetets etiska överväganden ständigt levande (Kvale & Brinkman 2014, s 111–
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117). Av denna anledning krävs att även författarnas känslor, åsikter och sätt att bete sig 

begrundas. Det är av största vikt att ha eventuell stress inför en intervju, risken att vilja fråga 

samma saker vid båda intervjuerna och därmed påverka intervjupersonernas val av svar, i 

åtanke. Därtill att samtliga, både författarna och intervjupersonerna befinner sig i samma 

bransch – journalistiken – vilket kan påverka objektiviteten (Kvale & Brinkman 2014, s 111–

112).  
 

Samtliga intervjupersoner har frivilligt deltagit i intervjuerna och gett sitt samtycke till 

inspelning av dessa. Intervjupersonerna har anonymiserats med tanke på de känsliga 

uppgifter som innefattas av rapportering om självmord. De har även haft möjlighet att lämna 

intervjun när de önskat, vilket även skedde under intervjun med Östgöta Correspondenten då 

journalist 1 efter cirka 30 minuter var tvungen att avbryta med anledning av jobb. Alla har 

även informerats om syftet med uppsatsen samt den valda metoden. Däremot delades inte 

diskussionsfrågorna ut varken innan eller under intervjutillfället. Intervjupersonerna fick 

frågorna upplästa under intervjun. Valet att inte ge ut frågorna innan eller under intervjun 

grundades på att fokus hos intervjupersonerna skulle ligga på att fundera över svaret på 

aktuell fråga och inte fundera över alla frågor på en gång (Bryman 2011, s 131–139). 
 

Ett etiskt dilemma som vi fått ta hänsyn till är risken för identifiering med intervjupersoner, 

det som i antropologiska termer kallas go native (Kvale & Brinkman 2014, s 111–112) – att 

riskera att halka ur sin professionella roll och tolka ur intervjupersonernas perspektiv. Dels 

för att en av författarna till den här uppsatsen under tiden för det här forskningsarbetet jobbat 

som vikarie på den lokala dagstidning som undersökts, eller rättare sagt på alla de tidningar 

som ingår i det företag som Östgöta Correspondenten tillhör. Men även för att båda 

författarna är journalister liksom även intervjupersonerna. När den kvalitativa intervjun 

genomfördes på såväl Östgöta Correspondenten som Dagens Nyheter medverkade båda 

författarna. På detta sätt har vi sökt säkerställa att frågorna och svaren under 

intervjutillfällena inte ska ha blivit påverkade. 

 

Ytterligare ett dilemma uppenbarade sig under intervju två, den med Dagens Nyheter, där 

påverkan från den tidigare intervjun med Östgöta Correspondenten observerades. Det var 

svårt att slå bort den tidigare intervjusituationen och gå in med ett helt öppet sinne. Något 

som visade sig genom att intervjufrågorna stundom fick en sekundär plats, medan frågor 

inspirerade av tidigare intervjusvar observerades. Resultatet av intervjun med Dagens 

Nyheter visar ingen påverkan av detta, däremot är aspekten av tidigare erfarenheter något 
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som bör beaktas i forskningssammanhang samt hur forskare själva påverkas (Wigorts 

Yngvesson 2006, s 17–18). Ett sätt att undvika detta kan vara genom att variera rollerna i 

intervjusammanhang, något som inte kunde genomföras denna gång eftersom det 

uppenbarade sig under pågående intervju. 

 

Efter att intervjuerna genomförts på bägge redaktioner diskuterades skillnader och likheter 

mellan de båda intervjusituationerna, men också huruvida frågeställarna påverkats och om det 

i sin tur kan ha påverkat intervjusituationen rent generellt. Reflektionerna från diskussionen 

kring intervjuerna ledde till ett utökat etiskt avsnitt i uppsatsen då intervjuer inom det egna 

fältet var svårt att hantera utan risk att påverka. En ytterst viktig och intressant bit i 

forskningsarbetet där tillfälle gavs att observera även oss själva som deltagare.  

 

5.5 Reproduktion av begrepp 
 

En stor problematik kring självmordsrapportering är återupplivande av myter och 

reproduktion av negativa publiceringar. Av två orsaker har exempel på dålig rapportering om 

självmord inte skrivits ut i löpande text. Främst för att det bidrar till negativ spridning av 

begrepp (IASP, WHO 2017, s 10), men även av hänsyn till anhöriga som lever med minnet 

av förlorade nära och kära som artiklarna handlar om (Kvale & Brinkman 2014, s 116). 

 

6. Resultat 
 

I det som följer presenterar vi resultatet av vår undersökning. Vi inleder med svaren som 

framkommit under intervjun med medarbetare vid Östgöta Correspondenten och går sedan 

över till Dagens Nyheter. Överlag följer resultatet en kronologisk ordning utifrån de specifika 

diskussionsfrågornas ordningsföljd. Några undantag finns och det gäller bland annat när 

intervjupersonerna hunnit diskutera en fråga, trots att den ännu inte ställts. När frågan väl 

ställts har dessa svar oftast kopplats samman med det intervjupersonerna sagt tidigare.  

 

6.1 Östgöta Correspondenten 
 

Samtliga tre intervjupersoner berättar att de inte har använt organisationer för att rådfråga om 

hur de bör skriva om självmord. Nyhetschefen berättar att hen överhuvudtaget inte känner till 

den möjligheten och inte har reflekterat kring att ta in andra organisationer för att avgöra om 
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de ska skriva om självmord eller inte. Journalist 1 säger att det snarare handlar om att 

organisationerna kommer till tals om de redan bestämt sig för att skriva om det. Detta genom 

att problematisera ämnet eller bidra med sakkunskap. Enligt journalist 1 ses det som deras 

eget ansvar om något bör publiceras eller inte. “Det känns konstigt att fråga någon annan om 

vad vi ska skriva”, säger journalist 1 samtidigt som hen lutar sig framåt över bordet, mot de 

övriga intervjupersonerna som sitter en stol bort, med armarna korslagda framför sig på 

bordsytan. Nyhetschefen poängterar att en också bör urskilja vilken typ av 

självmordsrapportering det handlar om. Antingen snabba nyheter, så kallade blåljusnyheter 

eller om en skriver om ett case, exempelvis en fördjupad artikel om självmordsfrågan i sig. 

Journalist 2 känner inte till möjligheten att rådfråga organisationer.  

 

Journalist 1 berättar också att det skett en förändring jämfört med hur journalisterna 

rapporterade om självmord för 20 år sedan – och låter kroppen mjukt sjunka tillbaka i stolen. 

Armarna fortfarande korslagda i famnen. Hen fortsätter att berätta hur hen varit med under 

den tid då de aldrig skrev blåljusnyheter om självmord, till exempel vid ett tågstopp som 

berodde på att någon tagit sitt liv. Nu upplever hen att det rapporteras om denna typ av 

momentana nyheter om tågstoppet lett till förseningar där andra människor blivit drabbade. 

Hen ger exemplet att om människor sett att det kommit blåljus till en plats där ett tåg står still 

kan dessa personer förstå att det eventuellt handlar om ett självmord. I artikeln skriver de inte 

ut att någon tagit sitt liv, däremot rapporterar de om incidenten i sig och hur det påverkar 

resenärerna.  

 

Journalist 1 klargör också att media hela tiden rapporterat om självmord som 

samhällsfenomen, men tidigare varit försiktigare vid blåljusrapportering. Först konstaterar 

samtliga intervjupersoner att de inte varit med om att tidningen skrivit om någon person som 

tagit sitt liv i Linköping. Kort därefter uppger dock journalist 2 att hen skrivit en artikel om 

en person som tagit sitt liv i en annan del av länet. Journalist 1 och nyhetschefen tittar då mot 

journalist 2 och efter en kort stund bekräftar de vad journalist 2 säger genom både ord och 

nickanden. 

 

Vad gäller den pressetiska regeln (§8) om självmordsrapportering anser journalist 2 att den är 

rimligt utformad eftersom självmord är en jobbig situation för anhöriga och att en bör iaktta 

stor försiktighet vid sådan rapportering. Hen anser också att redaktionen tillämpar regeln på 

det sättet, och får medhåll från de andra två intervjupersonerna som nickar. Journalist 1 säger 

att det också kan vara svårt för journalisterna att rapportera om självmord eftersom de oftast 
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inte har någon större kunskap om fenomenet och tycker därmed att den åttonde paragrafen i 

publicitetsreglerna kan vara bra att förhålla sig till. Trots att kunskap tycks efterfrågas är de 

skeptiska till att vända sig utanför huset med frågor om hur de bör rapportera om självmord.    

 

Nyhetschefen, som alltjämt sitter avslappnat med armarna längs stolens armstöd, tycker att 

regeln är “jättebra” och att den även känns etablerad hos polisen. Det gör det enklare för 

redaktionen att veta hur händelsen ska hanteras. Hen ger exemplet om en händelse där 

polisen berättade att det handlade om ett självmord. Nyhetschefen tog då beslutet att inte 

skriva om fallet med motiveringen att nästan inga människor sett händelsen. Om det istället 

handlar om att någon hotar att ta sitt liv, anser nyhetschefen att det i vissa fall kan vara läge 

att skriva om det om många människor sett vad som pågått. Nyhetschefen kallar detta för ett 

“avstick”, men tycker att det finns en bra fingertoppskänsla i organisationen för att hantera 

sådana fall. Journalist 2 berättar om en incident som ägde rum i centrala Linköping där någon 

hotade med att ta sitt liv, men där hen tillsammans med ansvarig arbetsledare beslutade för att 

inte skriva om det.  

 

Gällande nyhetsvärdering förklarar nyhetschefen att de enbart skriver blåljusnyheter om 

självmord “i nödfall”. Det skulle vara ifall uppståndelsen till händelsen är stor och tidningen 

behöver förklara vad som har hänt, “men det kanske inte är något vi jublar över att få skriva 

om”. Ska det skrivas om självmord och en hittat ett bra grepp på hur det ska göras, anser 

nyhetschefen att det ska göras eftersom “alla är intresserade”. Återigen påpekar hen att det 

handlar om två olika typer av självmordsrapportering. Journalist 2 ger förslaget att prata med 

en anhörig några år efter att händelsen ägt rum och göra en artikel om det. Nyhetschefen ger 

exemplet att skriva om en verksamhet som startats upp av en förälder vars barn tagit sitt liv.  

 

Hur redaktionen får reda på att det handlar om ett självmord kan vara olika. Journalist 1 säger 

att det kan handla om att anhöriga inför polisen berättat att de misstänker det och att polisen i 

sin tur berättar det för journalisten. Journalist 2 tycker att polisen ofta är snabba med att 

berätta det.  

 

Beträffande hur ett case gällande självmord skulle kunna hanteras på ett morgonmöte anser 

nyhetschefen att det finns god kunskap om hur en journalistiskt förhåller sig till olika typer av 

rapportering, men också hur en bemöter andra människor som varit med om svåra saker. Hen 

ger förslaget att problematisering och “att prata om det” skulle vara rimligt i hur caset kan 

hanteras på ett morgonmöte. Gällande integritet anser nyhetschefen att de redaktionella 
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medarbetarna är öppna inför varandra på ett morgonmöte och därmed hade berättat vem caset 

i sådana fall var.  

 

Vad gäller vilka medarbetare som deltar i diskussionen kring självmordsrapportering berättar 

nyhetschefen att hen tycker att det är viktigt att de anställda journalisterna deltar i sådana 

diskussioner och problematiserar frågan. Journalist 1, som först lutar sig fram mot bordet, 

därefter bak mot stolsryggen och sedan framåt igen, tillägger att: “som helhet tror jag att 

själva poängen är att om man ska diskutera någonting som ska göras så ska ju alla vara med”. 

Nyhetschefen fortsätter: “i den här gruppen så är det ju vissa som tar mer socialt ansvar”.  

 

Vid självmordsrapportering berättar nyhetschefen att den ansvarige utgivaren nästan alltid 

deltar i diskussionerna, inte för att alltid lägga sig i hur de ska hantera frågan, men att denne 

behöver ha kännedom om att redaktionen tänkt skriva om självmord. Journalist 2 är den som 

sitter mest passiv av de tre intervjupersonerna, med händerna samlade i knät, mellan 

journalist 1 och nyhetschefen.  

 

Journalist 2 ger exempel på en händelse där en person tog sitt liv och där polisen uppmanade 

redaktionen att avvakta en timme med publiceringen tills anhöriga var underrättade. 

Redaktionen beslutade att skriva om händelsen, bistå polisen i önskemålet gällande 

publiceringstid och att den ansvariga utgivaren skulle läsa igenom texten. “Jag minns att jag 

skrev den väldigt väldigt försiktigt, men att den tvättades rejält, den tvättades ned 

jättemycket. Det gick att urskilja att personen hade liksom åsamkat sig själv skador så att 

personen hade liksom avlidit. Men det var väldigt svårt.”, säger journalist 2 och tittar på 

nyhetschefen som sakta nickar tillbaka. Hen surfade efteråt in på Aftonbladet och såg samma 

nyhet där. “Samma nyhet stod med jättestor puff så här: Mördare sköt sig själv i huvudet”, 

säger hen. Nyhetschefen säger att anledningen till att tidningarna kan ha tänkt olika grundar 

sig i att de har olika utgivare.  

 

Vad som avgör om en artikel gällande självmord blir publicerad eller inte, beror enligt 

nyhetschefen på allmänintresset. Hen resonerar som så att om inget allmänintresse finns ska 

de inte skriva om det, särskilt inte om det handlar om ett självmord. Dessutom poängterar hen 

att trots att allmänheten kanske redan vet att det handlar om ett självmord, innebär det inte 

per automatik att tidningen ska skriva det. På följdfrågan om de upplever att det finns en 

tystnadskultur kring självmordsrapportering (att en inte rapporterar om det på grund av 

svårigheter i hur en bör göra) anser nyhetschefen och journalist 1 att det varit så tidigare, men 
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att det tack vare tydligare direktiv från deras utgivare känns stabilt när de idag tar beslut om 

de ska skriva om det eller inte.  

 

Nyhetschefen berättar att hen är ganska ny i sin roll som chef och inte har någon uppfattning 

om de skriver mer om självmord idag jämfört med tidigare. Däremot anser hen att det är 

lättare att rapportera om det eftersom det idag finns tydliga direktiv. Journalist 2 säger att det 

finns en rutin och ett arbetssätt i hur de bör förhålla sig och att det skapar trygghet i arbetet.  

Nyhetschefen tror att självmordsrapporteringen framöver kan komma att se annorlunda ut i 

takt med att alternativa medier gör entré. Hen syftar exempelvis på webbtidningar som har en 

annan typ av pressetik än de traditionella. Uppfattningen är att det kan komma att bli 

vanligare att dessa medier lämnar ut mer information än de traditionella. Om och i sådana fall 

hur det skulle påverka de traditionella medierna och den tidning hen är nyhetschef för finns 

det ingen uppfattning om.  

 

Samtliga medarbetare konstaterar att direktiven ser olika ut beroende på vilken tidning en 

jobbar på. Journalist 2 förklarar att deras redaktion kommer närmre människor till skillnad 

från en rikstäckande tidning som inte har ett lokalt perspektiv. Journalist 1 säger att 

redaktionen lika gärna skulle kunna möta anhöriga på gatan och därmed behöver ta en annan 

typ av ansvar. Nyhetschefen konstaterar att utgivarna på en rikstäckande tidning är “längre 

ifrån ansvaret” och tror därmed inte att de tar ett lika stort ansvar.  

 

Var någonstans i tidningen som nyheten blir publicerad beror på vilken typ av 

självmordsrapportering det handlar om. Journalist 1 säger att ett feature-reportage om 

företeelsen självmord troligen skulle hamna som ett uppslag en bit in i papperstidningen 

tillsammans med en eventuell puff på förstasidan, medan blåljusnyheter hamnar på 

nyhetsplats. Enligt nyhetschefen får en blåljusnyhet alltid större utrymme i digitala kanaler 

eftersom det händer “just nu” och därmed har ett stort allmänintresse. Vidare berättar hen att 

en artikelserie om självmord kan få en framskjuten placering i digitala kanaler, men att den 

typen av artiklar inte kan driva samma typ av trafik. Vad gäller papperstidningen berättar hen 

att artikelserien eller “den välskrivna artikeln” alltid får större utrymme, till skillnad från en 

blåljusnyhet som oftast hamnar i en spalt.  

 

Nyhetschefen berättar att en blåljusnyhet om ett självmord inte utformas som en 

sensationsnyhet med en stor rubrik där det står att någon tagit sitt liv. “Vi skulle aldrig driva 

trafik på det sättet. Vi vill följa de pressetiska reglerna och ha hög trovärdighet i det vi gör”. 
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Finns det ett allmänintresse handlar det enligt nyhetschefen om att rapportera om insatsen och 

i sådana fall längre ned i artikeln skriva att det handlar om ett självmordsfall, förutsatt att 

anhöriga är underrättade. Nyhetschefens ambition är att det till artiklar som handlar om 

självmord ska finnas en faktaruta med information om var läsare kan vända sig med 

självmordsfrågor, men kan inte garantera att det alltid finns en sådan ruta.   

 

På frågan om hur redaktionen hanterar en känd persons självmord berättar journalist 2 att de 

sällan skriver om kända personers självmord om personen inte är från lokaltidningens 

spridningsområde. Journalist 1 säger att en artikel om en känd persons självmord enbart 

skulle kunna skrivas om det ska göras en artikelserie om självmord i stort. Nyhetschefen 

menar att en kommer långt ifrån händelsen om det handlar om en känd person som har tagit 

sitt liv och säger att en i det fallet skulle kunna göra en enkät med människor om händelsen. 

Journalist 1 berättar att tidningen några år tillbaka gjorde en artikelserie om självmord.  

 

Vad gäller blåljusnyheter beträffande självmord anser nyhetschefen att det uteslutande är 

polisen som får komma till tals, inte anhöriga eller andra organisationer eftersom sådana 

artiklar inte problematiserar ämnet utan enbart berättar vad som har hänt. När det gäller 

rapportering av företeelsen självmord är det oftast anhöriga som får komma till tals, men 

även personer som försökt ta sitt liv eller haft självmordstankar. Nyhetschefen anser att dessa 

personer ska sättas i centrum. Hen betonar dock vikten av att båda föräldrarna till en avliden 

ska ha gett sitt medgivande till en publicering, även om det bara är den ena föräldern som vill 

prata med tidningen. Utan båda föräldrars medgivande ställer sig nyhetschefen tveksam till 

publicering eftersom det inte känns ansvarsfullt. Dessutom menar hen att olika typer av 

experter kan få komma till tals i sådana artiklar för att ge tyngd åt ämnet.  

 

6.2 Dagens Nyheter 
 

Journalist 2 berättar att tidningen i varje enskilt fall inte brukar kontakta organisationer vid 

självmordsrapportering. Däremot används dessa organisationer ibland som bakgrundskällor 

när de generellt rapporterar om självmord. Journalist 1 säger: “ganska ofta när vi skriver om 

självmord så har vi ändå så att säga kontakt med en organisation. Man kan skriva om 

självmord på olika sätt, man kan skriva om företeelsen, då har man ju självklart med det, men 

man kan också skriva en artikel där det förekommer en person som tagit sitt liv och man 

kanske pratar med anhöriga i något sammanhang”. Vidare utvecklar journalist 1 att 

redaktionen “rådgjort med proffs på olika organisationer” och menar att de har vissa sätt de 
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förhåller sig till vid rapportering om självmord. Hen nämner också att det finns 

internationella riktlinjer som tar upp att de inte bör beskriva detaljer kring ett självmord, utan 

istället bör fokusera på anhörigas reaktioner.  

 

Vad gäller om redaktionen bör eller inte bör publicera en artikel om självmord anser 

nyhetschefen att det är svårt att delegera sådana beslut till en organisation och menar att det 

är redaktionen som bär ansvaret för beslutet. Däremot poängterar hen att kunskap från dessa 

organisationer kan hjälpa dem att komma i kontakt med intressanta case. Nyhetschefen tycker 

att det är sunt att inte låta organisationer bidra med publicistiska beslut, men att det är rimligt 

att låta dessa organisationer komma till tals om redaktionen bestämt sig för att göra en 

nyhetsberättelse om företeelsen självmord.  

 

Journalist 1 berättar att grunden för redaktionen är de pressetiska riktlinjerna, men att de 

också tänker på den forskning som tar upp att en inte bör ge detaljerade beskrivningar vid 

rapportering om självmord. Nyhetschefen anser att den åttonde paragrafen i 

publicitetsreglerna är “toppen utifrån den vetenskap som fanns när den formulerades”. Hen 

säger också att det fortfarande finns en etablerad bild av att rapporteringen om självmord 

riskerar att öka suicidförsöken, men är osäker på huruvida det är klarlagt.  

 

Nyhetschefen säger att det skett en viss uppluckring i rapporteringen om självmord (hen 

anser att det oftare rapporteras om självmord), särskilt när det handlar om specifika 

kändisfall. Hen nämner två kända personer från Sverige som tog sitt liv under 2018, där det 

till en början “var oförklarliga dödsfall av välkända och folkkära personer […] som haft en 

stor roll i svenskt kulturliv […], och där det i den akuta nyhetsrapporteringsfasen inte var så 

tydligt att det var självmord i något av fallen, egentligen i någon tidning. Men sen så har vi ju 

en ny tillvaro där en ung människa som har självmordstankar och där den här typen av 

personers fall eller sådär skulle möjligen kunna spela in i det. […] Den hittar ju information 

på väldigt många andra platser än genom Dagens Nyheter, så frågan är då vilken nytta vi gör 

i att eventuellt stävja en ökad suicidrisk”, säger nyhetschefen och kastar ett öga på 

mobiltelefonen eftersom skärmen lyser upp, men väljer att inte plocka upp den.  

 

Vidare menar nyhetschefen att det inte är Dagens Nyheters roll att ge djupa 

detaljbeskrivningar om självmord, men att det finns andra tidningar som väljer att gå längre. 

Däremot har hen uppfattningen att tidningen något oftare försöker berätta när någon tagit sitt 

liv, men är samtidigt osäker: “Men jag vet inte. Det är de här anslående fallen som jag tänker 
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på, men det är ju väldigt specifika. Jag skulle inte säga att det satts en ny standard, utan det är 

snarare två väldigt uppenbara undantag”, säger nyhetschefen och syftar på två av de mest 

uppmärksammade självmordsfallen i Sverige under 2018. Journalist 1 har uppfattningen att 

det inte skett någon förändring och menar att sådan rapportering förekommit tidigare. 

Journalist 2 bryter här in genom att först luta sig mot bordet och gestikulera med händerna, 

för att sedan förklara att det tidigare varit skambelagt att berätta att någon tagit sitt liv, men 

att det skett en förändring på senare år. Även om det fortfarande är tragiskt menar hen att det 

inte är ett lika stort tabu – och tittar på journalist 1 som nickar bekräftande.  

 

Med tanke på de två uppmärksammade fallen har journalist 2 uppfattningen att redaktionen 

initialt var försiktig i rapporteringen med tanke på de anhöriga. Nyhetschefen berättar också 

att det kan finnas omskrivningar i fall där någon tagit sitt liv. Hen ger exemplet att det kan 

stå: “Han har lämnat ett brev efter sig.” och att läsarna därmed förstår vilken som är 

dödsorsaken, men att det sällan skrivs ut klart och tydligt att det handlar om ett självmord.  

 

Redaktionen har inga specifikt framtagna skriftliga riktlinjer kring hur de bör rapportera om 

självmord, utan lutar sig mot de pressetiska riktlinjerna. På följdfrågan om det snarare 

handlar om en diskussion som förs om hur de bör agera svarar journalist 1: “Ja, absolut”, 

medan nyhetschefen inte kan minnas att en sådan diskussion förekommit under hens tre och 

ett halvt år som nyhetschef. Hen tittar mot övriga intervjupersoner som visar medhåll genom 

att nicka.  

 

Journalist 2 berättar att det finns tre “säkerhetsmurar” som en bör ta sig över för att överlag 

kunna publicera artiklar, och gestikulerar med händerna. Hen syftar på den enskilda 

journalisten, redaktören och den ansvarige utgivaren. Om redaktionen bestämt sig för att 

skriva om självmord berättar journalist 1 att den del av Dagens Nyheters redaktion som 

arbetar med fördjupande journalistik (kallat “Insidan”) öppet i hela gruppen kan diskutera hur 

de bör skriva, men att det sällan sker. Detta eftersom: “Vi har ju en gemensam grund på något 

sätt. Vi behöver inte diskutera normalt om hur mycket ska man, utan vi håller ju på det här till 

exempel just att man inte berättar en massa detaljer”. På följdfrågan om en ansvarig utgivare 

alltid är med i diskussionerna svarar samtliga att så inte är fallet. Det beror enligt journalist 2 

på att de har en gemensam värdegrund. Nyhetschefen säger att en diskussion gällande 

självmord kan tas med en utgivare om det gäller en namnpublicering, men att den ansvarige 

utgivaren överlag delegerat det ansvaret på redaktionen “som han i det här fallet litar på”.  
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Nyhetschefen anser att fördjupade artiklar och artikelserier är det bästa sättet att rapportera 

om självmord. Hen lyfter fram att det arbetet görs väldigt bra på Dagens Nyheters redaktion 

som jobbar med fördjupande journalistik. Journalist 1 förtydligar att de inte jobbar med 

nyheter på ett traditionellt sätt, utan istället gör fördjupningar. Hen berättar vidare, medan 

journalist 2 nickar i tyst medhåll, att det ur deras perspektiv är viktigt att skriva om självmord 

eftersom det är ett samhällsproblem, men att de aldrig gör en nyhet av det inträffade.  

 

Nyhetschefen menar att ett enskilt självmord sällan är en nyhet, men att ett enskilt mord är 

det. Hen ger exemplet att om allt fler unga tar sitt liv skulle en artikel om det kunna vara en 

nyhet eftersom det är en “samhällsfråga som är värd att nyhetsvärdera ganska högt. Men 

däremot det enskilda självmordet bär ju väldigt sällan nyhetskraft”. Handlar det om att en 

persons dödsfall är en nyhet menar hen att dödsorsaken på ett eller annat vis ingår i den 

nyheten, till exempel om en folkvald politiker skulle ta sitt liv. Då menar nyhetschefen att det 

kan finnas skäl att berätta dödsorsaken för läsaren.  

 

Vid ett självmord som får till följd att det drabbar andra människor, till exempel genom stopp 

i tågtrafiken, anser inte nyhetschefen att det är relevant att berätta vad orsaken är mer än att 

det handlar om en olycka. Överlag ser hen sällan en blåljusnyhet om ett självmord som en 

stor nyhet. Skulle det däremot hända en dag i veckan hade nyhetsrapporteringen möjligen sett 

annorlunda ut.  

 

På frågan vad som avgör om det är värt eller inte värt att publicera en artikel om ett case 

utifrån företeelsen självmord svarar journalist 2 att det beror på om nyheten är relevant och 

“bra”, eller om den anhöriga orkar med en publicering: “Orkar en förälder eller syster med en 

publicering i Dagens Nyheter på nätet där det är hundratusentals människor liksom?”, frågar 

sig journalist 2 och slår ut med händerna till synes frustrerat. “Förstår man effekterna av det? 

Det är sådana saker man får ta hänsyn till”, inflikar nyhetschefen och fortsätter: “I grund och 

botten handlar det om så här: tror vi att den berättelsen vi har nosat rätt på är värd att berätta? 

Och sen så gör vi en intervju eller en serie intervjuer och skriver ihop en text. […] Det ska 

oerhört mycket till om det inte skulle publiceras. Det är ju nästan bara om de som deltar 

känner att nej fan det här blev inget bra”, säger hen.   

 

Gällande hur redaktionen får reda på att det handlar om ett självmord berättar nyhetschefen 

att det kan vara polisens länskommunikationscentral som delger den informationen. Hen 
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säger: “[…] svarar nog att det är ett misstänkt självmordsförsök […], eller vi misstänker inget 

brott. Det kan också vara en sådan där omskrivning som man återger”.  

 

När Dagens Nyheter skriver om företeelsen självmord berättar intervjupersonerna att 

materialet främst publiceras på “Insidan”. Nyhetschefen berättar att en sådan artikel även kan 

hamna på förstasidan om det skulle vara “dagens viktigaste berättelse”. Låt säga att en 

nyhetsartikel som bygger på ny självmordsstatistik publiceras på nyhetsplats och att det 

därtill finns en fördjupad artikel med ett tillhörande case – då menar journalist 2 att även den 

fördjupade artikeln kan hamna på nyhetsplats istället för på “Insidan”.  

 

Nyhetschefen säger att det oftast är fler som vill läsa om en känd persons självmord än om en 

icke känd persons. Om familjen till en känd person några dagar efter dennes död går ut med 

ett pressmeddelande där dödsorsaken står beskriven, kan redaktionen välja att publicera 

brevet i sin helhet. Nyhetschefen anser att det kan ses som en nyhet om ett allmänt känt 

dödsfall får en förklaring.  

 

Vad gäller vilka som får komma till tals i självmordsrapportering svarar nyhetschefen att det 

främst är anhöriga och polisen. Journalist 2 inflikar med att det även kan handla om kollegor, 

medan nyhetschefen är mer skeptisk till det eftersom det är de faktiska omständigheterna som 

är viktigast och därmed personerna som kan svara på det. 

 

Under kort tid anser inte nyhetschefen att självmordsrapporteringen förändrats. Journalist 2 

tror att det har blivit vanligare att skriva om företeelsen självmord och säger: “Min erfarenhet 

från lokaltidningar är den också att man väjer inte. Förut blev det inte ens en notis, utan det 

stod kanske att man hade dött, men det nämndes inte orsaken”. Nyhetschefen säger att 

journalistbranschen har professionaliserats, att fler publiceringar “pumpas ut” varje dag och 

att det inte är förvånande om de blivit bättre på att rapportera om känsliga frågor. Journalist 1 

menar att självmordsfrågan blivit mer uppmärksammad i samhället genom att det kommit 

rapporter, gjorts undersökningar och publicerats böcker i ämnet. Journalist 2 tycker sig också 

ha relativt god kunskap i ämnet eftersom hen kommit i kontakt med det under många år, 

något som journalist 1 bekräftar genom att nicka.  

 

När intervjupersonerna får sia om hur självmordsrapporteringen kommer att se ut i framtiden 

tror journalist 2 att den kommer att se ut som den gör idag: att anhöriga får komma till tals 

och att det görs fördjupningar i ämnet. Nyhetschefen nämner att medier som inte följer de 
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pressetiska riktlinjerna kan komma att trycka på de traditionella medierna och att 

rapporteringen på det sättet skulle kunna förändras. Hen ger förslaget att om en känd person 

tar sitt liv kan detaljer kring det bli vanligare. Nyhetschefen utesluter inte att utvecklingen 

kan gå åt två håll, där traditionella medier fortsätter att vara noggranna och försiktiga, medan 

det blir vanligare med nyetablerad media som är mindre noggranna. “Jag tror absolut att det 

finns en snaskighet, en sensationalism”, säger hen och tittar åter på övriga intervjupersoner 

som nickar.  

 

Nyhetschefen har ingen uppfattning om att det finns en större skillnad mellan etablerade 

dagstidningar och kvällstidningar gällande självmordsrapportering, och tror att 

diskussionerna och ambitionerna ser likadana ut hos deras seriösa konkurrenter. En skillnad 

som möjligtvis skulle kunna bryta igenom är att nyhetsflödet går olika fort på olika tidningar. 

Hen nämner att Dagens Nyheter inte har “hastighet som främsta tävlingsgren”, och lutar sig 

framåt och fortsätter: “Vi ska inte vinna på hastighet. Vi ska vinna på kvalitet”.  

 

Innan intervjun avslutas säger nyhetschefen: “Jag tror aldrig att vi har haft ett sådant här långt 

samtal om självmordsjournalistik. Det kan också säga någonting om att frågan inte är 

jättehögt på agendan, av olika skäl. Grundskälet tror jag faktiskt är det krassa som vi var inne 

på förut – att ett enskilt dödsfall (om det inte är ett mord eller en mycket känd person som så 

att säga saknas från arenan för väldigt många människor) – det är ingen nyhet”. Därefter 

lyfter hen upp sin mobil, som regelbundet lyst upp av notiser under intervjun, och scrollar 

igenom dem. 

 

7. Analys 
 

7.1 Östgöta Correspondenten 
 

Under intervjun utkristalliserades åsikter om journalisters kunskapsmonopol och deras syn på 

sitt sätt att arbeta med självmordsrapportering. Genomgående under intervjun hävdade 

intervjupersonerna att deras sätt att rapportera förbättrats genom åren, att de fått tydligare 

direktiv från ansvariga utgivare samt att de själva förstått hur de ska rapportera på bästa sätt. 

Dock utan att några förklaringar till denna utveckling gavs eller kunde påvisas i skrift. 
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Efter intervjun mejlade nyhetschefen över de lokala skriftliga riktlinjer som hen hänvisat till 

under intervjun och som tolkades som särskilda riktlinjer vid självmordsrapportering. Dessa 

visade sig dock vara generella gällande nyhetsrapportering i allmänhet. Redaktionen har med 

andra ord inga skriftligt angivna riktlinjer för självmordsrapportering, förutom de pressetiska 

riktlinjerna. 

 

Kroppsspråksobservationerna gav generellt lite då intervjupersonerna sällan 

använde kroppsspråk i samtalet. Dessutom diskuterade de sällan med varandra, utan riktade 

mest sina svar till frågeställarna. Journalist 2 och nyhetschefen såg ut att vara mest 

avslappnade i sitt kroppsspråk. Journalist 1 verkade något mer rastlös då hen ofta flyttade sin 

sittställning, korsade armarna och regelbundet rörde vid sitt hår. 

 

Samtliga intervjupersoner menar att den åttonde paragrafen i publicitetsreglerna är bra att 

förhålla sig till med tanke på det publicistiska ansvaret. Något som kan vara förankrat i den 

sociala ansvarsteorin är deras beslut att avstå från publicering som kan få negativa 

konsekvenser för den enskilde individen (Wigorts Yngvesson 2006, s 40). Nyhetschefens 

förklaring till beslutet att avstå från publicering utvecklar hen med: “Vi skulle aldrig driva 

trafik på det sättet. Vi vill följa de pressetiska reglerna och ha hög trovärdighet i det vi gör”. 

Ett uttalande som egentligen går emot Ghersettis nyhetsvärderingsteori; sensations- och 

avvikelsekriteriet, vilket syftar till att oväntade, oförutsedda och ovanliga händelser får större 

utrymme i media (Ghersetti 2012, s 213), medan Östgöta Correspondenten inte ger oväntade 

händelser som självmord ett ökat medieutrymme, förutom i sällsynta fall. Dock faller 

uttalandet väl ihop med professionaliseringsteorier, exempelvis vad gäller den tudelade 

publikorienteringen där kommersialisering och professionalisering ständigt ger journalister 

en kluven syn på sitt uppdrag (Wiik 2010, s 205–207).  

 

I det här fallet är det snarare tvärtom, rapportering om självmord släcks ofta ner av 

redaktionerna med hänvisning till avsaknad av allmänintresse. Som exempel nämner 

nyhetschefen att de kan tvingas förklara händelser som fått stor uppståndelse bland 

allmänheten, till exempel genom stor uppslutning av utryckningsfordon på allmän plats. Vid 

sådana händelser kan redaktionen välja att belysa vad som lett till uppståndelsen, men skriver 

inte ut i tydliga ordalag att det handlar om suicidalt beteende. Det kan ses som ett sätt att 

försöka förenkla en komplicerad situation utan att vinkla rapporteringen åt ett visst håll eller 

använda sig av flera perspektiv (Andersson Odén m.fl. 2005; Ghersetti 2000; Hvitfelt & 

Mattsson 1992 & Hvitfelt 1985 se Ghersetti 2012, s 214).  
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Dock anas en kontrovers i nyhetschefens argument för att inte ge artiklar där självmord är 

händelsens ursprung en framträdande plats i deras publiceringar. Beslutet att inte sätta artiklar 

som handlar om självmord på förstasidan eller på framträdande plats i tidningen gäller främst 

blåljusnyheter som publiceras i papperstidningen, med hänvisning till bristande 

allmänintresse. För webbtidningen resonerar nyhetschefen tvärtom och berättar att 

blåljusnyheter ofta får en mer framträdande plats med hänvisning till just allmänintresset, 

oavsett om grunden till nyheten är just självmord eller misstänkt självmord. En komplicerad 

syn på nyhetsvärdering som skulle kunna kopplas till de ökade ekonomiska kraven på dagens 

media, där kommersialisering ständigt är närvarande och utmanar traditionell media (Wiik 

2010, s 205–207).  

 

Samtidigt är redaktionen mån om att skilja på artiklar om företeelsen självmord och 

momentan rapportering om olyckor eller händelser som kan vara en konsekvens av ett 

suicidalt beteende. I motsats till det mer vanliga sättet att hantera nyhetshändelser enligt 

Ghersettis närhetskriterium – då händelser geografiskt nära läsaren får mer utrymme (Prakke 

1969 se Ghersetti 2012, s 212) – får händelser kring självmord enligt intervjupersonerna 

mindre utrymme i lokal media om händelsen är geografiskt nära läsaren. Som exempel nämns 

en händelse som på lokal nivå hanterades ytterst varsamt, men i motsats till det blåstes upp 

till ett löp med svarta rubriker av en rikstäckande kvällstidning, Aftonbladet.  

 

Journalist 1 nämner också att de skulle kunna träffa på anhöriga på gatan till någon som tagit 

sitt liv, och menar därför att de måste ta ett större ansvar än de tidningar som huserar på 

nationell nivå. Det kan förklaras utifrån den sociala ansvarsteorin och ses som att sanningen 

får backa undan till fördel för hänsynen (Wigorts Yngvesson 2006, s 40–47) och att det blir 

mer påtagligt i en lokaljournalistisk kontext. Nyhetschefens konstaterande att utgivarna på en 

rikstäckande tidning är “längre ifrån ansvaret” och uppfattning att de inte tar ett lika stort 

ansvar (bland annat i samband med att journalist 2 säger sig ha sett att Aftonbladet blåst upp 

en artikel) skulle kunna förklaras utifrån professionaliseringsteorier. Wiik konstaterar att 

majoriteten av kvällstidningsjournalisterna inte tycker att de tar för lite hänsyn till 

olycksoffer, trots att dessa tidningar ofta pekas ut som utnyttjande av brotts- och olycksoffer 

och i flera fall gått över gränsen (Wiik 2007, s 120). En utförligare beskrivning av hur detta 

resonemang hänger ihop med professionalisering återfinns i 7.3 Gemensam analys.  

 

När det gäller det fjärde elementet i Ghersettis nyhetsvärderingsteori; elitcentrering (Gans 

1979; Hvitfelt 1985 & Sahlstrand 2000 se Ghersetti 2012, s 213), förklarar journalist 1 att de 
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sällan skriver om självmord som innefattar personer med hög social status, men att de kan 

använda en sådan händelse som underlag för att skriva informativt kring suicidalt beteende, 

till exempel genom en artikelserie. Intervjupersonerna ger exemplet att anhöriga till någon 

som tagit sitt liv skulle kunna få komma till tals i sådan rapportering.  

 

På frågan om de tar hjälp av ideella organisationer som arbetar med självmordsprevention 

märks ett uns indignation i deras svar, som att de tolkar det som att de borde be om råd om 

hur de ska sköta sitt jobb. Trots att intervjupersonerna senare nämner att de själva saknar 

kunskap i ämnet ser de inte nyttan med att rådfråga ideella organisationer om hur de bör 

rapportera om självmord. Nyhetschefen nämner dock att det idag jämfört med tidigare är mer 

standard att hänvisa till olika organisationer som jobbar med självmordsprevention genom 

faktarutor i artiklar som handlar om självmord. På frågan varför det är mer standard idag 

svarar hen: “för att vi blir bättre och bättre”. Sammantaget hänger svaret ihop med 

professionalisering och det kunskapsmonopol som den professionella logiken bygger på, till 

exempel att journalistiken har egna yrkesregler (Nygren 2015, s 63–65). 

 

Vidare anser journalist 1 att sakkunskap om självmordsfrågan i sig kan hämtas från dessa 

organisationer, alternativt om ämnet behöver problematiseras. Nyhetschefen och journalist 2 

säger att de inte känner till att sådana organisationer finns. I slutet av intervjun visar journalist 

2 dock intresse för just organisationernas riktlinjer och den forskning som finns gällande 

medias påverkan på suicidalt beteende.  

 

7.2 Dagens Nyheter 
 

Ett generellt intryck av intervjun på Dagens Nyheter är att den var livlig och engagerad då 

journalister och nyhetschef ofta talade i munnen på varandra för att få fram vad de ville få 

sagt. Volymen på samtalet steg ofta hos samtliga i rummet. Intervjupersonerna växlade 

mellan att luta sig tillbaka i sina stolar eller att luta sig fram som för att “kasta sig” in i 

diskussionen, utan att för den sakens skull visa tecken på irritation eller indignation – snarare 

frustration över att inte få komma till tals. Genom hela intervjun är det främst journalist 2 

som visar tecken på frustration och vilja att bryta sig in i diskussionen, både med kroppen och 

genom muntliga inlägg. Intervjupersonerna gav tillsammans och var för sig ett samlat intryck 

av trygghet inom ämnet, vilket de förklarade med att de jobbat länge och djupgående med 

självmordsrapportering genom åren. 
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Riktlinjerna som Dagens Nyheter lutar sig mot är endast de pressetiska riktlinjerna som de 

anser rätt tillförlitliga för gränsdragning, de säger bestämt att de inte har några lokala 

skriftliga riktlinjer utöver de pressetiska. Journalist 1 nämner däremot att de är medvetna om 

de internationella rekommendationerna, samtliga bekräftar detta vilket ger intrycket att de 

även lutar sig mot deras riktlinjer när de skriver om självmord och/eller suicidalt beteende. 

Här går det att dra paralleller till den sociala ansvarsteorin (Wigorts Yngvesson 2006, s 40) 

genom deras sätt att lyssna till organisationer som dagligen arbetar med 

självmordsprevention, men också genom att hela tiden värdera vad som är en nyhet. De säger 

själva att självmord är en “samhällsfråga som är värd att nyhetsvärdera ganska högt. Men 

däremot det enskilda självmordet bär ju väldigt sällan nyhetskraft”. Ett förhållningssätt som 

troligen styrs av den byråkratiska logiken, där lagar och regler styr. I detta fall främst 

pressetiken. Det kan även handla om den professionella logiken, att välja seriös journalistik 

framför sensationsjournalistik, där den andra mer handlar om att roa än att upplysa (Nygren 

2015, s 63–65). 

 

Nyhetschefen berättar att Dagens Nyheter inte har hastighet som sitt främsta syfte när de 

arbetar med nyheter, utan istället fokuserar på kvalitén. Detta stämmer in på Wiiks 

påståenden kring professionaliseringsteorier på så sätt att professionalisering anses ge ökad 

legitimitet, i motsats till kommersialisering som syftar till att roa sina läsare (Wiik 2010, s 

205–207). Den förstnämnda ser ut att ligga högt i fokus på Dagens Nyheter.  

 

Vidare nämner nyhetschefen att: “Jag tror absolut att det finns en snaskighet, en 

sensationalism” och syftar på nyetablerade medier som inte följer de pressetiska riktlinjerna. 

Hen menar att icke traditionella medier skriver mer sensationsartat om självmord än de 

traditionella. Detta kan förklaras genom sensations- och avvikelsekriteriet där enskilda 

händelser som olyckor och ovanliga situationer anses ha en större prioritering än breda 

nyheter med samhälleligt intresse (Ghersetti 2012, s 213). Här argumenterar 

intervjupersonerna emot Ghersetti genom att oftast välja bort att skriva om det enskilda 

självmordet, men istället om samhällsfenomenet självmord i sig. Det menar de har ett högre 

allmänintresse.  

 

När det gäller självmord som fenomen berättar journalist 2 (som flera gånger, till synes 

frustrerat, försöker bryta sig in i diskussionen genom att luta sig framåt och försöka påbörja 

en mening medan övriga intervjupersoner pratar) att det tidigare fanns en stor skam över 

självmord som företeelse, att skulden lades hos familjen, vilket ökade stigmatiseringen hos 
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såväl den döde som dennes familj. Under intervjun framkommer vetskapen att de känner till 

att självmord inte har en klar orsak, något de ofta väljer att försöka belysa i artiklar som lyfter 

upp familjer som drabbats av att en familjemedlem tagit sitt liv.  

 

Dagens Nyheters sätt att rapportera om självmord går inte att förklara genom Ghersettis teori 

om förenkling. Enligt Ghersetti blir en enskild och snabbt uppkommen händelse oftare till en 

nyhet snarare än ett långdraget och komplicerat förlopp (Andersson Odén m.fl. 2005; 

Ghersetti 2000; Hvitfelt & Mattsson 1992 & Hvitfelt 1985 se Ghersetti 2012, s 214). Här 

väljer Dagens Nyheter att göra tvärtom genom att inte förenkla självmord som fenomen utan 

istället låta det vara komplicerat. Detta genom att i deras rapportering lyfta fram 

bakomliggande orsaker, exempelvis från anhöriga eller organisationer som möter människor 

med suicidala tankar. Deras sätt att arbeta kan möjligen förklaras med professionalisering 

och det Wiik menar med tudelad publikorientering, där kommersiellt innehåll som mer 

handlar om att roa, tävlar mot informativt innehåll och mer “seriös” journalistik (Wiik 2010, s 

205–207). Det kan även kopplas ihop med det Strachal säger om att journalister gått ifrån att 

upplysa sina läsare till att undervisa dem, vilket fördjupande journalistik handlar om – att 

utöka kunskapen i ett ämne hos sina läsare (Strachal 2009, s 11).  

 

Nyhetschefen berättar att de mer eller mindre aldrig skriver om momentana händelser som 

härrör till självmord, exempelvis tågstopp. Något som även det kan tolkas som ett avsteg från 

traditionell nyhetsvärdering utifrån Ghersettis närhetskriterium (Ghersetti 2012, s 212–213) 

då händelser som nyss inträffat eller pågår geografiskt nära läsaren anses ha högre 

nyhetsvärde. Det är även ett avsteg från tesen om att nyheter som kan beröra människor nära 

har ett större nyhetsvärde (ibid). 

 

När det gäller Ghersettis fjärde kriterium elitcentrering nämner intervjupersonerna att det är 

mer sannolikt att de skriver om en enskild person med högre social status som tagit sitt liv än 

en för allmänheten okänd person. Här nämner de två av de mest uppmärksammade 

självmordsfallen från 2018 som exempel (Ghersetti 2012, s 213–214).  

 

På frågan om de rådgör med organisationer som jobbar med självmordsprevention svarar 

samtliga att de vänder sig till dessa för bakgrundsinformation och faktabas medan 

publicistiska beslut helt vilar på redaktionen. De nämner även att de känner till deras 

internationella rekommendationer, men nyhetschefen säger även att “deras 

publiceringsrekommendationer kanske jag ändå skulle vara lite försiktig med att följa”, vilket 
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kan ses som något motsägelsefullt. Organisationernas rekommendationer lutar sig mot 

forskning och en sak Strachal nämner är den kluvna tilliten till forskning, mycket eftersom 

forskning kan ha brister, men även för att journalistik och forskning inte har samma riktlinjer, 

gränsdragningar eller vinkel på ämnen (Strachal 2009, s 136–145). Vidare berättar 

intervjupersonerna att organisationerna även kan bidra med personer och berättelser som kan 

vara intressanta att skriva om.  

 

7.3 Gemensam analys av Östgöta Correspondenten och Dagens Nyheter 
 

Gemensamt för både Östgöta Correspondenten och Dagens Nyheter är att de anser att §8 

Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn 

till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd (SJF 2018) är en bra regel att förhålla 

sig till. Deras förhållningssätt till regeln kan förklaras med hjälp av den sociala ansvarsteorin 

eftersom såväl regeln som teorin bygger på att avstå publicering som kan vålla stor skada 

(Wigorts Yngvesson 2006, s 41).  

 

Vidare anser båda redaktioner att etablerade medier generellt har utvecklats vad gäller 

rapportering kring fenomenet självmord och att det inte är lika tabu som för över 20 år sedan. 

Detta kan förklaras utifrån professionaliseringsteorier genom att journalister ofta vänder sig 

till forskare gällande forskningsrön och fakta. Experter får till exempel allt oftare uttala sig i 

medierna vid större händelser som krigsutveckling, inför val och vid naturkatastrofer, men 

även när människor tar sitt liv (Strachal 2009, s 10–17; Wiik 2010, s 205–207). Journalist 1 

på Dagens Nyheter tycker sig däremot inte se att de rapporterar oftare om självmord nu 

jämfört med förut. Det är dock inte helt klarlagt vilken sorts rapportering de associerar till.  

 

När det gäller intervjusituationen talar nyhetscheferna på respektive redaktion mest, utan att 

för den sakens skull ta över utrymmet från de medverkande journalisterna. Generellt sett ger 

intervjupersonerna ett lugnt intryck under intervjuerna, även om journalist 1 på Östgöta 

Correspondenten verkar något rastlös, men det kan hända att det mer beror på vad som 

händer i det dagliga arbetet än vad som sker under intervjun. En markant skillnad var dock att 

diskussionen i stort sett uteblev under intervjun med Östgöta Correspondenten då det utöver 

svaren på intervjufrågorna inte blev något riktigt meningsutbyte. Detta skiljde sig åt från 

intervjun med Dagens Nyheter där den var mycket livlig och hade högre samtalsnivå. 
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Observationerna av kroppsspråket under intervjuerna gav ytterst lite, men de lyfte dock fram 

en del viktiga skillnader, framför allt att intervjupersonerna på Östgöta Correspondenten var 

restriktiva i sitt kroppsspråk till skillnad från de på Dagens Nyheter. På Östgöta 

Correspondenten var det främst journalist 1 som visade på rastlöshet, till synes gällande något 

som inte hade med intervjun att göra. Hen avslutade även intervjun i förtid med hänvisning 

till att annat kallade. När det gäller Dagens Nyheter var den mest påtagliga observationen hur 

nyhetschefen relaterade till sin mobil under intervjun. Under hela samtalets gång lystes 

skärmen upp av notiser, vilket hen noterade. Men det var först när intervjun avslutats som 

hen valde att lyfta upp mobilen för att scrolla igenom notiserna. 

 

Ingen av redaktionerna vill rådgöra med organisationer som arbetar med 

självmordsprevention om hur de bör rapportera om självmord. Ansvaret om de ska och i så 

fall hur de ska rapportera om självmord anser båda redaktionerna faller under det 

publicistiska ansvaret. Dagens Nyheters nyhetschef menar att det vore fel att gömma sig 

bakom en organisation vad gäller beslut om publicering och säger att de “vill ta ansvar fullt 

ut”. Båda redaktionerna anser dock att organisationerna är viktiga för sin expertis, vilket kan 

kopplas till professionaliseringsteorier.  

 

Gällande vetskapen om internationella riktlinjer skiljer sig kunskapen åt. Östgöta 

Correspondenten ställer sig delvis ovetandes till att dessa riktlinjer existerar, medan Dagens 

Nyheter säger att de är medvetna om dessa och även tar till sig råden i sin publicistiska 

verksamhet.  

 

Även när det kommer till lokala skriftliga riktlinjer finns skillnader. Östgöta Correspondenten 

anser sig ha lokala skriftliga riktlinjer som reglerar självmordsrapportering, något som vid 

närmare granskning visar sig vara lokala men generella riktlinjer gällande nyhetspublicering i 

allmänhet. Dagens Nyheter säger bestämt att de inte har utformat lokala skriftliga riktlinjer 

kring självmordsrapportering.  

 

En större skillnad är hur de olika redaktionerna jobbar mot ansvarig utgivare vid rapportering 

om självmord. På Östgöta Correspondenten är den ansvarige utgivaren som regel alltid med i 

diskussionen med hänvisning till att den har det yttersta ansvaret och den övergripande 

kunskapen om hur sådan rapportering ska gå till. Dagens Nyheter har i de flesta fall inte med 

den ansvarige utgivaren i diskussionen, vilket de förklarar med att de känner sig trygga med 

den värdegrund som redaktionen bygger på. Den ansvarige utgivaren finns enbart med i 
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diskussionerna i särskilda fall, främst vid namnpublicering av den döde. Det kan vara ett 

tecken på det Wiik menar med organisatorisk och professionell diskurs, som hon ser som 

utveckling inom medieföretagen, där organisatorisk diskurs har mer styrning och ett mer 

kommersiellt tänk, medan den professionella diskursen mer styrs av allmänintresse och 

autonomi (Wiik 2010, s 205–207).  

 

Synen på blåljusnyheter kopplat till självmord eller suicidalt beteende skiljer sig radikalt. 

Östgöta Correspondenten anser att de är viktiga i det dagliga nyhetsflödet, framför allt på 

webben eftersom händelsen pågår när nyheten publiceras och läsarna ofta håller sig 

uppdaterade via sin mobiltelefon. Något som kan förklaras med sensations- och 

avvikelsekriteriet (Ghersetti 2012, s 213). Dagens Nyheter å andra sidan skriver i de flesta fall 

inte blåljusnyheter med hänvisning till lågt nyhetsvärde och resonerar emot samma kriterium 

(ibid).   

 

En annan skillnad är även synen på hur andra medier överlag hanterar 

självmordsrapportering. Östgöta Correspondenten anser att det finns en skillnad mellan 

kvällstidningar och dagstidningar, där de menar att kvällstidningarna skriver mer 

sensationsartat när de rapporterar om självmord. Resonemanget kan förklaras utifrån 

professionalisering på så sätt att relationen mellan journalister och brotts- och olycksoffer är 

en del av de mekanismer som formar journalistikens autonomi (Wiik 2007, s 119). Wiiks 

konstaterande att kvällstidningsjournalister inte i lika stor omfattning som journalisterna på 

storstädernas morgontidningar tycker att de brister i hänsynen till brotts- och olycksoffer – 

trots att de anses som utnyttjande av dessa (Wiik 2007, s 120) – ger en slags tyngd och ökad 

förståelse i det resonemang som framkommer under intervjun med Östgöta Correspondenten. 

Dagens Nyheter säger sig inte se att en sådan skillnad finns, men menar att det finns en 

skillnad mellan etablerade medier och icke etablerade. De menar att icke etablerade medier 

inte följer de pressetiska riktlinjerna på samma vis som etablerade medier. 

 

8. Slutsatser och diskussion 
 

Varken Östgöta Correspondenten eller Dagens Nyheter använder sig av särskilda skriftliga 

riktlinjer för självmordsrapportering. Den första anser sig ha sådana, men vid en närmare titt 

visar de sig vara generella för allt journalistiskt arbete. Dagens Nyheter har redan från början 

en bestämd uppfattning om att redaktionen inte använder sig av särskilda skriftliga riktlinjer. 

Båda redaktionerna anser att den åttonde paragrafen i publicitetsreglerna är användbar och 
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väljer att tillämpa den i sitt arbete. Om en jämför hur de båda redaktionerna reflekterar kring 

egna riktlinjer och värdegrund är uppfattningen att intervjupersonerna på Dagens Nyheter är 

något tryggare i frågan. Nu säger det troligen mer om medieföretagens skillnader och deras 

organisatoriska upplägg än de enskilda journalisternas. Det är även intressant att Östgöta 

Correspondenten säger sig ha särskilda skriftliga riktlinjer för självmordsrapportering, trots 

att de inte har några. Kan det bero på att de missuppfattade frågan eller att de missuppfattat 

innebörden av sina lokala riktlinjer? Eller kanske svarade de mot en social norm om att de 

borde ha sådana?  

 

Båda redaktioners handlande går att förstå i termer av social ansvarsteori genom att de ofta 

väljer att inte publicera artiklar om enskilda självmord av hänsyn till anhöriga, men även på 

grund av risken för att påverka känsliga personer. Dock gör Östgöta Correspondenten 

skillnad på blåljusnyheter i papperstidning kontra webben när det gäller placering och 

utrymme. Detta med hänvisning till allmänintresse i båda fallen. Även kriteriet förenkling kan 

förklara deras handlande eftersom båda redaktionerna jobbar med att försöka förtydliga 

fenomenet självmord som sådant och även bidra med information om var människor med 

suicidala tankar eller anhöriga kan söka hjälp. Här känns det onekligen rimligt att 

konsekvensneutralitet uteblir då ämnet som sådant är svårt att förhålla sig neutral till, något 

som intervjupersonernas hänsyn till anhöriga visar på. Det går helt enkelt inte att enbart 

publicera en artikel som har sin bas i ämnet självmord utan att reflektera över redaktionens 

etiska ansvar. 

 

När det gäller redaktionernas önskan om att bidra med kunskap till läsarna och att låta bli att 

tänka kommersiellt, men istället professionellt, kan direkta paralleller dras till 

professionaliseringsteorier. Detta genom att de snarare väljer att se på sig själva som mer 

ansvarsfulla i sin rapportering än ekonomiskt vinstdrivande. Den professionella logiken 

kontrar således med marknadslogiken.  

 

Det går även att delvis förstå när det gäller elitcentrering då Dagens Nyheter resonerar som 

så att allmänintresset är högre om en person med hög social status tagit sitt liv än en person 

som allmänheten inte känner till. Östgöta Correspondenten resonerar inte på samma sätt; 

finns det ingen lokal förankring spelar det i de flesta fall ingen roll vilken status personen har 

i samhället. Det handlar troligtvis om att deras spridningsområde är olika, vilket troligen även 

är kopplat till de olika medieföretagens inriktningar.  
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Deras handlande kan dock inte förstås utifrån sensations- och avvikelsekriteriet då självmord 

som enskild händelse, trots att det i vissa fall både kan ses som ovanligt, oväntat och 

oförutsett, inte får en framträdande plats i rapporteringen hos någon av tidningarna. Det går 

heller inte att applicera närhetskriteriet då båda redaktionerna hellre låter bli att skriva om 

enskilda personer utan hög social status som tagit sitt liv. Svårigheten att applicera alla 

Ghersettis kriterier på intervjupersonernas diskussion visar istället på brister inom de teorier 

som ligger till grund för journalistikforskning. 

 

Kan det vara så att den medielogik som nyhetsvärdering grundar sig på har svårt att hantera 

komplexa ämnen, exempelvis självmord som idag inte anses vara en ovanlig händelse i sig 

utan mer en allvarlig konsekvens kopplat till psykisk ohälsa? 

 

Under intervjuerna framkommer att ingen av redaktionerna har något regelbundet samarbete 

med ideella organisationer som jobbar med självmordsprevention. Organisationerna används 

främst när det gäller att få fram fakta kring självmord, men inte direkt när redaktionen fått 

kännedom om ett självmordsfall. Båda anser att ideella organisationer inte behöver rådfrågas 

gällande publicistiska beslut som rör självmordsrapportering. Bland annat säger journalist 1 

på Östgöta Correspondenten: “Det känns konstigt att fråga någon annan om vad vi ska 

skriva”. Nyhetschefen på Dagens Nyheter uttrycker sig något liknande genom att de själva 

vill ta ansvar för sina publiceringar och inte överlåta ansvaret åt någon annan. Bådas svar kan 

därför kopplas till kunskapsmonopolet gällande professionalisering, det vill säga den aspekt 

av professionaliseringsteori som handlar om att professionella gränser vidmakthålls genom 

att ha makt över kunskap.  

 

Här går också att dra paralleller till deprofessionalisering och att journalistyrket är under 

ständig utveckling med antydan på försämring (Nygren 2008 se Örnebring & Nygren 2015, s 

501). Detta eftersom redaktionerna inte vill be om råd kring hur en publicering bör se ut, trots 

att den ena redaktionen medger att de har bristande kunskap om självmord och dess 

bakomliggande orsaker. Men det handlar också om att antalet multimediajournalister ökar, 

medan spetskompetens inte är lika efterfrågat inom nyhetsjournalistik som inom sport-, 

kultur-, politik- och ekonomijournalistik. Där är spetskompetens inte bara att föredra, utan 

ofta ett krav. Varför skulle ämnen som hanterar kroppen och psykisk hälsa/ohälsa ha lägre 

krav inom nyhetsjournalistik? Men vad händer då om aktörer som Suicide Zero kommer in på 

banan och gör anspråk på kunskap om kniviga frågor? Vad händer om de försöker påverka 

journalistiken genom att erbjuda perspektiv, insikter eller tjänster för att försöka sätta 
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dagordningen för journalisterna? Det är en fråga som är viktig att ha i åtanke när 

journalistiken utvecklas och om den ska kunna behålla sin profession.  

 

Det talas ofta om ökade ekonomiska krav och ökad publiceringshastighet som en orsak till 

förändringen mot ökat antal multimediajournalister, vilket även homogeniserar media. 

Samtidigt går det inte att kräva att alla journalister ska ha spetskompetens inom ett ämne 

eftersom det skulle göra branschen osmidig och kostsam, särskilt med tanke på att 

nyhetsjournalistik ska omfatta övergripande samhällsfrågor. Det går heller inte att förutse 

vilken spetskompetens som kommer att vara kontinuerligt användbar inom nyhetsjournalistik.  

 

Gällande diskussionen kring självmordsrapportering anser båda redaktionerna att enskilda 

självmordsfall och rapportering om självmord som fenomen är skilda saker, och därför ska 

ses som olika sorters rapportering. En skarp skillnad är att Östgöta Correspondenten ofta 

kopplar ihop enskilda självmordsfall med blåljusnyheter och momentana händelser, medan 

Dagens Nyheter anser att enskilda fall är en aspekt av komplexiteten kring fenomenet 

självmord. Dagens Nyheter skriver sällan momentana nyheter, så kallade blåljusnyheter, utan 

att fördjupa sig i bakomliggande problematik. Vad gäller enskilda personer säger Östgöta 

Correspondenten att de inte skriver om dessa, förutsatt att det inte handlar om elitpersoner 

med lokal anknytning till deras spridningsområde. Dagens Nyheter å sin sida skriver om 

elitpersoner, oavsett lokal anknytning, vilket kanske inte är särskilt konstigt med tanke på att 

det är en rikstäckande dagstidning.  

 

En annan tydlig skillnad gäller inblandning av ansvarig utgivare. På Östgöta Correspondenten 

är denne som regel alltid med i diskussionen, medan Dagens Nyheter endast tar med ansvarig 

utgivare om den dödes namn kommer att publiceras. Det är intressant eftersom redaktionens 

värdegrund borde vara mer förankrad hos alla på redaktionen än enbart hos ansvarig utgivare 

för att kunna ses som en stabil värdegrund. Här diskuterar Dagens Nyheter i stort sett 

tvärtom, vilket ger intryck av att de har en mer redaktionellt förankrad värdegrund. 

 

Deras syn på kvällstidningar och hur de i sin tur rapporterar om självmord skiljer sig åt. 

Östgöta Correspondenten anser att kvällstidningar inte tar sitt ansvar fullt ut, medan Dagens 

Nyheter tycker att de gör det. Vad gäller icke traditionella medier anser Dagens Nyheter att 

de ytterst sällan följer de pressetiska riktlinjerna. När det gäller synen på andra mediers 

publiceringar bör en ha i åtanke att personliga åsikter och erfarenheter kan påverka 

uppfattningen. Samtidigt hade det krävts en större studie av något slag, möjligtvis med en 
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annan metod, alternativt ytterligare diskussionsfrågor, för att kunna fastslå vad deras syn 

grundar sig i och varför den enligt vår uppfattning i det här fallet skiljer sig åt.  

 

Observationerna av kroppsspråket gav som nämnt i den gemensamma analysen sammantaget 

väldigt lite, men med intressanta skillnader i intervjuerna på respektive redaktion. På Östgöta 

Correspondenten uteblev diskussionen nästan helt då intervjupersonerna svarade mer direkt 

på frågorna, medan situationen på Dagens Nyheter var den motsatta då diskussionen både var 

högljudd och livlig. Skillnaden kan tyda på att den senare redaktionen diskuterar liknande 

frågor något oftare, vilket även sammanfaller med deras inriktning på fördjupande 

journalistik. 

 

De två tillfällen som utmärkte sig mest gällande kroppsspråket var när journalist 1 på Östgöta 

Correspondenten visade på rastlöshet och även avslutade intervjun i förtid med hänvisning till 

att det var annat hen behövde göra. Det kan både tolkas som att diskussionen inte kändes 

viktig, men även att något annat för stunden hade högre prioritet. Den andra mest talande 

observationen skedde på Dagens Nyheter i och med nyhetschefens hanterande av sin mobil 

under intervjun. Dess skärm lystes regelbundet upp av notiser, som nyhetschefen sneglade på, 

men det var först när intervjun avslutades som hen lyfte upp mobilen för att kolla dessa. Inte 

en enda gång lät han sin uppmärksamhet flyttas från ämnet som diskuterades. Skillnaden 

mellan journalist 1 på Östgöta Correspondenten och nyhetschefen på Dagens Nyheter är 

deras olika positioner, något som kan avgöra deras möjlighet att delegera ansvar under den 

tid intervjun pågick. Det går inte att säga att journalist 1 tog lättare på diskussionen då det är 

okänt vad som drog uppmärksamheten från rummet, men det visar än mer tydligt hur svårt 

det är att tolka människors beteenden när en inte har alla detaljer om deras vardag i handen.  

 

När det gäller internationella riktlinjer skiljer sig kunskapen åt. Intervjupersonerna på Östgöta 

Correspondenten känner inte helt till att de finns, medan de på Dagens Nyheter både säger sig 

vara medvetna om dessa och använda sig av dem i sin publicistiska verksamhet. Det kan ses 

som en brist att internationella riktlinjer inte är helt förankrade hos Östgöta Correspondenten 

eftersom dessa skulle kunna stärka deras värdegrund, men också bidra till minskad osäkerhet 

kring hur rapportering om självmord bör se ut. Det skulle även kunna öka synen på 

journalistiken som seriös. 
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8.1 Förslag till vidare forskning 
 

Något som framkommit under uppsatsarbetet och även nämndes i tidigare forskning är 

bristen på longitudinella studier gällande självmordsrapportering i nordiska medier och dess 

påverkan vad gäller suicidalt beteende över en längre tid. Flest studier har genomförts i USA, 

Australien, vissa europeiska länder och Asien, medan det i Norden och Sverige är brist på 

liknande studier.13 Eftersom det gör att forskningsresultat blir svåra att tillämpa på svensk och 

nordisk forskning, då våra länder och kulturer skiljer sig åt (Westerlund 2010, s 57), föreslås 

därför longitudinella studier gällande självmordsrapportering i nordiska medier för att 

ytterligare öka förståelsen av hur media kan bidra eller minska suicidalt beteende. 

 

Förslag på ytterligare forskning är att göra kvalitativa intervjuer med medarbetare på 

redaktioner över hela Sverige för att få ett större perspektiv och en större kunskap om hur 

självmordsfrågan i det redaktionella arbetet hanteras nationellt. Då finns en möjlighet att 

kunna tydliggöra skillnader mellan olika typer av tidningar samt om den etiska diskussionen 

ser olika ut beroende på var i landet tidningen har sitt säte.  

 

Kvalitativa intervjuer med ansvariga utgivare på olika redaktioner runt om i landet kan också 

ses som ett alternativ. I den här uppsatsen har det framkommit att nyhetschefen på den 

undersökta lokaltidningen har ett stort ansvar, men att självmordsfrågan ofta om inte alltid 

diskuteras tillsammans med den som är ansvarig utgivare. Eftersom denna uppsats syftar till 

enskilda journalisters och nyhetschefers perspektiv skulle en undersökning där flertalet 

ansvariga utgivare medverkar kunna öka kunskapen och förståelsen för den etiska diskussion 

som förs. 

 

Generellt nämns bristen på kvalitativa studier när det gäller journalistiskt arbete (Wigorts 

Yngvesson 2006, s 17) och bristen på innehållsanalyser (Sinyor et al. 2018, s 901–902 & 

Westerlund 2010, s 55–58) för att kunna belysa mer specifikt vad i artiklar om självmord som 

kan påverka individer och hur. Studier om mediers påverkan gällande suicidalt beteende och 

medierapportering tar heller inte upp vilka individer som löper störst risk att påverkas eller i 

vilket tillstånd individer som påverkas eller inte påverkas befinner sig i (Westerlund 2010, s 

54–58). Det finns studier som visar på svaga skillnader mellan kön vad gäller påverkan av 

medierapportering, men dessa är tvetydiga (ibid), något som även bekräftas av Westerlund 

                                                
13 Westerlund, Michael. Filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap. Telefonsamtal. 2018–11–29. 



48 

via telefon.14 Därför är ett fjärde förslag på framtida forskning kvalitativa innehållsanalyser 

kopplat till självmordsstatistik i ett försök att förstå vad som kan påverka individer när de tar 

del av självmordsrapportering. 

 

Beam och kollegor kom fram till ett liknande resultat som i denna uppsats, men genom en 

bredare studie av journalisters resonemang kring självmordsrapportering. Utifrån detta är 

slutsatsen att forskning kring hur media bör hantera självmord i sin rapportering av högsta 

vikt (Beam, R. A., John, S. L. & Yaqub, M. M. 2017, s 1447–1465). WHO rapporterar 

kontinuerligt om ökning av självmord i olika delar av världen, men främst bland ungdomar, 

samt att kontinuerlig forskning visar på samband mellan mediepubliceringar och antalet 

självmord. Den första studien publicerades av Phillips för 44 år sedan (1974), inspirerad av 

påståenden om imiterade självmord efter Goethes publicering av “Den unge Werthers 

lidanden” 1774. Sedan dess har ett hundratal studier genomförts med snarlika resultat utan att 

kunna svara på varför det finns ett samband. 

 

Kopplat till Westerlunds syn på att svenska medier skiljer sig från andra länder gällande 

självmordsrapportering vore en korsanalys mellan till exempel medier i Norden och 

Nordamerika och/eller europeiska tidningar vara högst intressant. Framför allt tillsammans 

med en longitudinell studie över eventuella kopplingar mellan artiklar som handlar om 

självmord och antalet registrerade självmord i Sverige eller Norden under en utvald period. 

Då en stor del av forskningen handlar om utomnordiska länder är det svårt att applicera 

resultatet på Sverige eller Norden. För att skapa djupare kunskap om hur media kan påverka 

människor i känsliga situationer krävs bredare studier ihop med observationer. 

 

Andersson nämner att studier på redaktioner främst handlat om det praktiska arbetet och 

ledarskapet (Andersson 2015, s 142–145), vilket betyder att det finns en brist gällande den 

etiska diskussionen. Därför skulle metoden som används i denna uppsats kunna utvecklas 

ytterligare för att öka kunskapen om hur den etiska diskussionen på redaktioner ser ut samt 

vad journalister säger sig göra och vad de faktiskt gör. Exempelvis genom fältstudier på 

redaktioner som används vid etnografiska studier för att kunna studera hur den etiska 

diskussionen tar sig uttryck i konkret praxis. Detta tar dock tid och bör därför kompletteras 

med kvalitativa intervjustudier, eventuellt ihop med en kvalitativ innehållsanalys i tre steg. 

Steg ett: intervjua journalister ihop med nyhetschefer för att observera deras diskussion kring 

                                                
14 Westerlund, Michael. Filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap. Telefonsamtal. 2018–11–29.  
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självmordsrapportering. Steg två: genomföra kvalitativ innehållsanalys retrospektivt av 

tidningens artiklar om självmord. Steg tre: återbesöka redaktionen och intervjupersonerna 

med resultatet av innehållsanalysen av tidningens artiklar om självmord för att se om deras 

syn på det egna arbetet överensstämmer med deras faktiska publiceringar. 

  

Slutligen kan det vara intressant att studera området utifrån Suicide Zeros perspektiv i och 

med att de ser vikten av att förändra journalistiken. Deras utgångspunkt är i viss mån en kritik 

av journalistikens gestaltningstendenser på självmordsrapporteringsområdet. Några 

intressanta frågeställningar skulle kunna vara hur de lagt upp sin strategi för att etablera 

dialog med etablerade medier, hur de tycker att de har blivit bemötta och vilket genomslag de 

anser sig ha fått. Möjligen kan innehållsanalyser av artiklar som berör självmord över tid vara 

en lämplig metod. Vad skulle en sådan studie säga om grindvakteriet från journalistikens 

sida? Alltså om dagordning och medieekologi, ifall vem som helst kan agera journalist eller 

opinionsbildare på ett journalistiskt sätt? 
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10. Bilagor 
 

10.1 Diskussionsfrågor till redaktionerna 
 

1. Brukar ni rådfråga olika organisationer när ni ska skriva om självmord och i sådana fall 

vilka? Om ja, på vilket sätt? Om inte, varför? 

 

2. Den pressetiska regeln: §8 Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och 

självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets 

helgd, vad tänker ni om den? Varför? 

 

3. Hur nyhetsvärderas självmordsrapportering? 

 

4. Hur får ni reda på att det faktiskt handlar om ett självmord? 

 

5. Hur hanteras caset på exempelvis ett morgonmöte? 

 

6. Vilka medarbetare deltar i en sådan eventuell diskussion?  

 

7. Hur högt upp i den redaktionella hierarkin går diskussionen? 

 

8. Hur ser i sådana fall en sådan diskussion ut? Vad resonerar ni kring?  

 

9. Vad avgör om det faktiskt leder till en publicering eller inte?  

 

10. Var publiceras i sådana fall artikeln? Varför just där? 

 

11. Hur hanteras självmordsrapportering gällande personer som har olika status i samhället?  

 

12. Vilka får komma till tals i självmordsrapportering och varför just dessa personer? 

 

13. Vilka får inte komma till tals i självmordsrapportering och varför inte? 

 

14. Finns det en förändring över tid i hur ni skriver om självmord? På vilket sätt?  
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15. Hur tror ni att rapporteringen kommer att se ut i framtiden? 


