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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dagstidningarna rapporterar om dödshjälp. Vi 

vill ta reda på vilka av tidningens avdelningar som skrev om ämnet och vilka som kom till 

tals, samt vilka tendenser som syns i rapporteringen. Dessutom undersöker vi hur väl pressen 

uppfyllde de fyra journalistiska kraven: informera, kommentera, granska och skapa forum för 

debatt. 

   De frågeställningar vi utgår ifrån är följande: 

-hur rapporterar pressen om dödshjälp? 

-vilka tendenser syns i debatten? 

-vilka kommer till tals? 

-Får läsarna den mest relevanta informationen i rapporteringen? 

-Har pressen lyckats informera, kommentera, granska och skapa forum för debatt inom det här 

ämnet? 

   Vår undersökning utgår ifrån ett fall med en förlamad kvinna, Kim, som bad Socialstyrelsen 

om hjälp att få dö genom att få sin respirator avstängd, och som fick sin önskan tillgodosedd. 

Vi gör ett urval av dagspressens texter om fallet i fråga där vi väljer ut 24 texter som vi gör en 

kvalitativ textanalys på. 

   Vi har teorin om nyhetsvärdering som utgångspunkt. 

Resultatet av analyserna visar att rapporteringen var ganska ensidig, då de allra flesta texterna 

är mer eller mindre överens om att Kim hade rätt att få respiratorn avstängd, medan de där-

emot ställde sig tveksamma eller helt emot aktiv dödshjälp. Vidare visar texterna på bristande 

kunskap om dödshjälp, framför allt genom att flera av texterna inte ger korrekta definitioner 

på de begrepp som ämnet dödshjälp innefattar. 

   Texterna är av relativt nedtonad och okontroversiell art, trots att de behandlar ett ämne som 

har potential att få en sensationell och dramatisk framställning. 

   Vår slutsats är alltså att rapporteringen är nedtonad, ensidig samt bristfällig i korrekt fakta. 

(Nyckelord: dagspress, dödshjälp, eutanasi, journalistik, textanalys) 
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Inledning och bakgrund 

 
För mig är det självklart att vi – samhället – måste hjälpa människan att dö på ett barmhärtigt, värdigt och 

smärtfritt sätt, om hon inte längre orkar leva på grund av sjukdom och lidande. Den behandling – ”vård” – 

som många människor idag utsätts för på våra sjukhus av en raffinerad medicinsk teknik, kan utan tvekan 

rubriceras som tortyr. Det är kränkande för människan att tvingas leva när hon önskar dö. (Hedeby, 1978, s 

7) 

                                                                                  

1978 dömdes journalisten och författaren Berit Hedeby till fängelse för dråp. Hon hade året 

innan hjälpt den MS-sjuke journalisten Sven-Erik Handberg att ta sitt liv genom en dödlig dos 

medicin tillsammans med insulin.  

   Denna händelse skapade stora rubriker. Men Hedeby satte diskussionen om dödshjälp på 

dagspressens agenda redan flera år tidigare. Den 7 juni 1973 publicerade DN en artikel med 

rubriken ”Rätten till vår död” som Hedeby hade skrivit. I artikeln hävdade hon att varje män-

niska måste få rätt att bestämma om sin egen död. Senare samma år var hon med och bildade 

aktionsgruppen Rätten till vår död (Hedeby, 1978, s 77). 

   Dödshjälp har sedan dess varit ett ständigt återkommande debattämne och så fort det dyker 

upp ett fall med den lilla människan blossar ämnet upp igen. Såväl organisationer som profes-

sorer, läkare och vanliga människor engagerar sig i frågan, som sannolikt hålls vid liv dels för 

att det alltid finns människor som berörs av ämnet, men även för att vi då och då får reda på 

att andra länder genomför lagändringar i frågan. Dödshjälp blir förmodligen ett återkomman-

de ämne i medierna för att framför allt tidningar kan användas som ett forum för debatt. Dess-

utom är det ett tacksamt nyhetsämne eftersom det innehåller människor, lidande och död och 

därmed berör. Vi vill påstå att den lilla människan som vädjar om att få bryta mot praxis inom 

sjukvården och i vissa fall även svensk lagstiftning för att kunna avsluta sitt lidande är ett 

ämne som engagerar publiken. 

   Vår förförståelse är att det vanligtvis är vanliga människor, men även experter inom huma-

nioraämnen (sociologi, filosofi och liknande) som förespråkar dödshjälp medan motståndare 

ofta är läkare, företrädare för olika religiösa organisationer samt handikappsförbund. Vi tror 

vidare att båda sidorna kommer starkt till tals i pressen. 
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Under arbetet med uppsatsen talade vi ofta med bekanta om ämnet och med tiden märkte vi 

att det inte ens behövs ett fall i medierna för att riva upp känslorna – det räcker med att bara 

nämna ett gammalt fall. Plötsligt började våra umgängen att ta upp ämnet i diskussion. Vi har 

blivit utfrågade kring hur det egentligen fungerar med dödshjälp i Sverige. Det är ju olagligt. 

Eller hur är det egentligen? 

   Dödshjälp är ett ämne som berör, skapar debatt och engagerar människor. Och trots att alla 

kan erinra sig om olika fall som eldat upp diskussionerna på nytt är det många som ännu inte 

känner till hur lagar och regler kring dödshjälp i Sverige ser ut. 

   Trots hård mediabevakning kring det fallet vi har valt att koncentrera oss på är det få som 

upplever sig ha någorlunda uppfattning om hur det var och är när det kommer till dödshjälp. 

   Vad är det som medierna tar upp och är det tillräckligt för att läsarna ska känna sig välin-

formerade om ämnet? 

Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur rapporteringen om dödshjälp ser ut i dagspressen. Vilka avdel-

ningar i tidningarna som tar upp ämnet (debattsidor, ledare, inrikes mm.) och hur rapporte-

ringen ser ut i dessa avdelningar, vilka aktörer som kommer till tals samt hur och när journa-

lister själva tar ställning i debatten. Anledningen till att vi valde just dagspress i stället för 

något annat medium var för att vi var intresserade av att undersöka tendenserna i debatten, 

vilket hade varit svårare om vi hade utgått ifrån tv eller radio. 

   Vi vill även undersöka huruvida läsarna får den mest relevanta informationen för att förstå 

hur det ser ut med lagar och regler om dödshjälp i Sverige. Har pressen uppfyllt de fyra vikti-

gaste kraven om att informera, kommentera, granska och skapa forum för debatt, kring rap-

porteringen om dödshjälp? 

Frågeställningar 

-Hur rapporterar pressen om dödshjälp? 

-Vilka tendenser syns i debatten? 

-Vilka kommer till tals? 

-Får läsarna relevant information ur rapporteringen? 
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-Har pressen lyckats informera, kommentera, granska och skapa forum för debatt inom det här 

ämnet? 

 

Begreppsdefinitioner 

Det finns en mängd begrepp som förknippas med ämnet dödshjälp. Dessa olika begrepp för-

klaras inte på helt identiska sätt av alla människor. Bland annat väljer medier ofta att förenkla 

begreppen genom att använda ett enda samlingsbegrepp: dödshjälp. Vi har i vår begreppsför-

klaring utgått från Torbjörn Tännsjös och Ingrid Heidenborgs begreppsdefinitioner. 

Passiv dödshjälp 

Avbrytande av livsuppehållande behandling. Medicinska och tekniska hjälpmedel för att hålla 

en döende patient vid liv undviks eller avbryts, om detta är patientens eller anhörigas önskan. 

Denna form av dödshjälp är tillåten i Sverige (Heidenborg, 2004, s 19). 

Terminal sedering 

Kan ses som en form av passiv dödshjälp och innebär att en obotligt sjuk eller döende patient 

sövs ned djupt (sederas) samtidigt som vätske- och näringstillförsel upphör. Patienten sover 

sig därmed igenom sitt döende för att lidandet ska bli så minimalt som möjligt (Tännsjö, s 

20). 

Läkarassisterat självmord 

Aktiv dödshjälp kan delas in i två former, varav den ena formen är så kallat läkarassisterat 

självmord. Det innebär att en sjuksköterska ger en svårt sjuk eller döende patient en dödlig 

dos av exempelvis morfin, som sedan patienten intar på egen hand. Sjuksköterskan avlivar 

alltså inte patienten i det här fallet, utan hjälper endast patienten att själv avsluta sitt liv. Lä-

karassisterat självmord är tillåtet i Schweiz, Nederländerna, Belgien, Luxemburg samt i 

USA:s delstater Oregon och Washington (Tännsjö, 2009, s 16). 

   Det är emellertid inte så enkelt som att säga att läkarassisterat självmord är kriminellt i Sve-

rige, vilket vi förklarar närmare längre fram. 
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Eutanasi 

Betyder egentligen ”god död” och används ofta som ett samlingsbegrepp för alla former av 

dödshjälp. Tännsjö väljer emellertid att använda begreppet som den typ av aktiv dödshjälp där 

patienten inte har någon möjlighet att själv avsluta sitt liv och det i stället är sjuksköterskan 

eller läkaren som utför den dödande handlingen, till exempel genom att stänga av en respira-

tor, att ge en dödlig injektion eller en cocktailpåse med en dödlig dos medicin som intas ge-

nom dropp. Denna form av aktiv dödshjälp är endast tillåten i Nederländerna, Belgien och 

Luxemburg (Tännsjö, s 16-17).  

Barmhärtighetsdödande 

Att grupper gör sig av med individer som anses vara till belastning, utan dessa personers sam-

tycke, har använts tidigare i historien. Detta kallas ofta för barmhärtighetsdödande eller barm-

härtighetsmord och användes bland annat i Tyskland under 1900-talets första decennier. Re-

dan innan andra världskriget bröt ut och nazisterna byggde koncentrationsläger i syfte att utro-

ta judar, romer och andra folkgrupper, utfördes massavlivningar på mentalpatienter. Man an-

såg att dessa människor, som hade förlorat kapaciteten att styra sina sinnen, hade förlorat sin 

rätt till liv. De sågs enbart som en börda för samhället. Uppskattningsvis dödades mellan 

80000 och 100000 patienter, varav 5000 barn (Heidenborg, 2004, s 43-44). 

   Motståndare till dödshjälp tar ofta upp barmhärtighetsdödandet i sin argumentering. De ut-

trycker en rädsla för att en legalisering av dödshjälp skulle leda till att personer med funk-

tionsnedsättningar kommer att uppfattas som en börda för samhället och att endast friska, ar-

betsföra individers liv kommer att anses ha något värde. Bland annat De Handikappades Riks-

förbund (DHR) har lyft fram denna oro 

Teoretisk ram 

Ämnet dödshjälp har inte ägnats någon vidare uppmärksamhet inom medieforskning. Vi har 

således helt enkelt använt nyhetsvärdering som teoretiskt underlag för den här uppsatsen. 

Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Torsten Thurén sammanfattar teorin i boken Nyheter – 

att läsa tidningstext (1999). Här beskrivs fyra principer för nyhetsvärdering. För det första ska 

en nyhet vara ny, men den bör inte vara för ny. Journalisten ska kunna se att det är en nyhet. 

Vidare bör nyheten äga rum under en begränsad tid. Om den drar ut på tiden minskar intres-
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set. Den bör dessutom ha med människor att göra. Vanligen handlar det om elitpersoner eller 

celebriteter, och när vanliga människor uppmärksammas i medierna gör de det oftast i rollen 

som antingen förövare eller offer. Slutligen bör nyheten vara negativ (Lundgren et al., s 44-

45). 

Det finns många teorier om nyhetsvärdering, och vi har valt att utgå ifrån Lundgrens, Neys 

och Thuréns sammanfattning för att vi ser den som mycket applicerbar på materialet vi har 

undersökt. Nyheten om en person som vädjar om dödshjälp alternativt har blivit anmäld för 

att ha hjälpt någon att dö är ny varje gång en sådan blossar upp, men vi känner igen det när vi 

läser om det eftersom vi har läst om liknande fall tidigare. Det är också för det mesta en nyhet 

som äger rum under en kort och begränsad tid, antingen genom att någon får hjälp eller inte 

får det, alternativt att någon döms eller blir friad. Nyheten har i allra högsta grad med männi-

skor att göra, och vår förförståelse är att människor som önskar dödshjälp vanligtvis fram-

ställs som offer. Det kan dessutom ses som en negativ nyhet eftersom de allra flesta av oss 

uppfattar lidande som något negativt. 

Litteratur och tidigare forskning 

Vi har valt att - i strid med vad som anses vara kutym - inleda med att presentera litteraturen 

inom ämnet dödshjälp och avsluta med en presentation av forskningen. Detta eftersom det 

finns en rik uppsjö av litteratur på området, medan dödshjälp inom medieforskning har visat 

sig vara mycket knapp. Forskning om dödshjälp har i stället bedrivits inom ämnen som filoso-

fi, etik och medicin. Litteraturen som finns att tillgå är skriven av såväl förespråkare som mot-

ståndare och sträcker sig flera decennier tillbaka. Vi har emellertid främst fokuserat på relativt 

nyskriven litteratur, eftersom äldre litteratur kan innehålla information som inte gäller i dag. 

Vi läste emellertid Berit Hedebys bok Ja till dödshjälp trots att den publicerades så tidigt som 

1978. Då Hedeby har betytt väldigt mycket för debatten om dödshjälp i Sverige genom att ha 

bildat aktionsgruppen Rätten till vår död, samt genom att ha dömts för dråp när hon hjälpte en 

annan människa att dö, och hon dessutom såg till att debatten blossade upp i dagspressen efter 

att hon publicerade en artikel om dödshjälp i DN 1973, ansåg vi det vara relevant att läsa hen-

nes bok om ämnet ifråga.  

   Vi har vidare valt att begränsa oss till svensk litteratur eftersom vår undersökning gäller 

svenska medier och debatten förmodligen ser olika ut i olika länder beroende på bland annat 

religiöst inflytande och hur lagstiftningen ser ut i övrigt. I Sverige är exempelvis - till skillnad 
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från många andra länder - inte självmord en kriminell handling, vilket innebär att medhjälp till 

självmord egentligen inte heller är en kriminell handling enligt brottsbalken. Det strider dock 

mot läkaretiken, och en läkare som bistår en patient med en dödlig dos tabletter förlorar med 

största sannolikhet sin läkarlegitimation (Tännsjö, 2009, s 112). 

   Däremot finner man redovisningar av dödshjälp i andra länder i den svenska litteraturen, där 

det används som jämförelse mot hur det ser ut i Sverige. 

   Trots att det finns gott om litteratur och forskning inom ämnet dödshjälp har vi inte funnit 

någon litteratur om medieforskning kring dödshjälpsdebatten. 

Förespråkare 

Det faktum att självmord inte är kriminellt i Sverige utvecklar Torbjörn Tännsjö till ett argu-

ment för dödshjälp i sin bok Döden är förhandlingsbar (2009). Han menar att brottsbalken 

inte behöver ändras för att läkare ska kunna hjälpa lidande patienter att avsluta sina liv, där-

emot måste praxis inom svensk sjukvård ändras och läkare måste se det som sin plikt att alltid 

bistå patienten i dennes vilja. 

    Tännsjö är professor i praktisk filosofi samt medicinsk teknik. Han är en stark förespråkare 

till dödshjälp och i likhet med många andra som delar hans åsikt är Tännsjös viktigaste argu-

ment att varje individ måste ha rätt att själv bestämma över såväl sitt eget liv som sitt eget 

döende. Då Tännsjö förespråkar hedonismen, som sätter njutning och lycka som det viktigaste 

i livet, menar han att ett liv utan njutning inte är värt att leva. Att vara medvetslös är inte bätt-

re än att vara död, och därför finns det ingen anledning att exempelvis hålla permanent vege-

terande patienter vid liv (Tännsjö, s 68). 

   Döden är förhandlingsbar handlar främst om passiv dödshjälp och läkarassisterat själv-

mord, men Tännsjö tar även upp eutanasi. Han bemöter det starka motargumentet om risken 

att människor kan komma att avsluta sina liv för att de känner sig som en börda, och han går 

här längre än många andra i sin argumentation. Tännsjö anser att aktiv dödshjälp ger männi-

skor möjlighet att ta farväl på ett vuxet och moget sätt, och att det rentav är egoistiskt att 

klamra sig fast vid livet om det orsakar lidande hos anhöriga och gör så att man blir till en 

börda för dem (Tännsjö, s 137).  

   Berit Hedeby var, som tidigare nämnt en av de personer som såg till att debatten om döds-

hjälp blossade upp i Sverige. Kort efter att hon hade hjälpt Sven-Erik Handberg att dö gav 

hon ut boken Ja till dödshjälp (1978). Det är en bok med ett personligt uttryck, där Hedeby 

delar med sig av sin egen relation till döden, hennes mammas död, dagboksanteckningar från 
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hennes upplevelser av att arbeta som vårdbiträde på långvården, och slutligen en detaljerad 

redogörelse för Sven-Erik Handbergs död.  

   I likhet med Tännsjö tar Hedeby upp individens rätt att bestämma över sitt döende som ar-

gument. Det hon främst trycker på i hela boken är den enligt henne grymma behandlingen 

som långvårdens patienter utsattes för på hennes arbetsplats, och hon menar att det borde vara 

en självklarhet för läkare och vårdare att tillgodose patientens önskemål och behov, även om 

dessa innebär döden. 

Motståndare 

Litteraturen som argumenterar mot dödshjälp är till stor del skriven av läkare och annan sjuk-

vårdspersonal. Ingrid Heidenborg som är leg. sjuksköterska och fil. dr. kom 2004 ut med 

forskningsrapporten Den dementa personen: rättighet att leva eller skyldighet att dö? Hei-

denborgs rapport handlar, som titeln antyder, främst om vårdens syn på vård av dementa per-

soner och inställning till dödshjälp på dessa patienter. Hon menar att principen om individens 

autonomi, det vill säga varje människas rätt att själv bestämma över sitt liv och sitt döende, är 

satt på undantag när det gäller svårt dementa patienter (Heidenborg, s 19). Enligt Heidenborg 

strider dödshjälp mot FN:s deklaration av mänskliga rättigheter. Hon tillhör den skara mot-

ståndare som fruktar att en legalisering av dödshjälp skulle drabba långvarigt sjuka, utveck-

lingsstörda, gravt funktionsnedsatta och arbetslösa människor på ett mycket negativt sätt (Hei-

denborg, s 52). 

   Boken Dödshjälp eller livshjälp? Om människosyn, ansvar och integritet i livets slutskede 

(Peter Dükler et al., 1998) är skriven av medlemmar ur föreningen Kristna Läkare och Medi-

cinare i Sverige, och här kommer många av argumenten mot dödshjälp från ett kristet per-

spektiv. De allra flesta religioner förbjuder dödshjälp då livet anses som något absolut heligt, 

och abrahamitiska religioner hävdar att ingen människa har rätt att ”leka gud”. Livets helighet 

och absoluta okränkbarhet tas upp i denna bok, men den handlar främst om författarnas oro 

för människors positiva inställning till dödshjälp. Författarna anser att denna inställning är en 

del av en tidsanda där människor inte är någonting värda om de inte är unga och friska. I bo-

ken dras även paralleller till Nazitysklands utrotning av icke önskvärda människor, och förfat-

tarna ställer sig frågan om vi verkligen har lärt oss av historien (Dükler et al., s 16-17). 

   Vi finner ovan nämnda bok intressant för vår undersökning då författarna på flera ställen 

anklagar medierna för folkets positiva inställning till dödshjälp. Redan i inledningen hävdar 

författarna att ”opinionen påverkas av återkommande sensationsinriktade reportage om män-
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niskor som önskar och får dödshjälp” (Dükler et al., s 7), och eftersom vår undersökning 

handlar om dagspressens rapportering om dödshjälp var det intressant att undersöka om denna 

boks påstående att rapporteringen i medierna alltid målar upp dödshjälp som något positivt 

verkligen stämmer. 

 

Tidigare forskning 

Sandra Acars C-uppsats ”Dödshjälp. En undersökning om hur argumentationen om dödshjälp 

ser ut i artiklar” (2010) är en undersökning som har vissa likheter med den vi ämnar göra, och 

fungerar delvis som ett underlag för vår uppsats. Den är dock skriven inom ämnet Kultur, 

samhälle och mediegestaltning och fokuserar på hur argumentationen ser ut och hur perspek-

tiven sammanbinds med olika tanketraditioner. Materialet består dessutom av ett urval av ar-

tiklar om olika fall mellan 2006 och 2009. Till skillnad från vår undersökning, är inte Acars 

uppsats en fallstudie, utan hon väljer artiklar som rör olika fall. Fallet med Kim, som vår stu-

die bygger på, nämns endast kort i Acars inledning och vi har därför valt att trampa vidare i 

det spår som Acars uppsats nämner, men inte analyserar. 

Material och metod 

Materialet består av texter från dagspressen. Vi sökte texter från alla dagstidningar - rikstäck-

ande såväl som lokala och morgonpress såväl som kvällspress - och gjorde ingen avgränsning 

i urval av tidningar. Det är endast dagspress som behandlas – veckotidningar, tidskrifter och 

liknande har vi valt bort. Vad gäller typer av texter har vi helt uteslutit insändare, eftersom de 

inte skrivs på uppdrag av redaktionen. Debattartiklar, ledare och krönikor skrivna av andra 

personer än journalister – exempelvis professorer och läkare – har vi däremot inkluderat.  

   Materialet är ett urval av artiklar publicerade mellan mars och maj 2010, och vi har fokuse-

rat på ett specifikt fall: en 32-årig kvinna som i mars 2010 skrev ett brev till Socialstyrelsen 

där hon bad om att få hjälp att dö. Vissa skribenter kallade kvinnan i fråga för Kim men i de 

flesta texter skrevs endast hennes könstillhörighet och ålder ut. Den 26 april samma år fick 

hon sin önskan beviljad och drygt en vecka senare, den 5 maj, avled hon. 
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   Fallet Kim är långt ifrån det enda enskilda fallet om dödshjälp som har uppmärksammats i 

pressen. Det skilde sig dock från tidigare fall i några avseenden och växte till att handla inte 

bara om Kim utan även om praxis i svensk sjukvård.  

   Kim hade en neurologisk sjukdom och hade sedan sex års ålder varit bunden till en respira-

tor. Hon ville avsluta sitt liv och få respiratorn avstängd med stöd av svensk lag. Händelsen 

fick stor medial uppmärksamhet, inte minst på grund av att Kim själv var i kontakt med de 

stora dagstidningarna och träffade flera reportrar, ställde upp på bild och dessutom lät dem 

publicera hennes brev till Socialstyrelsen. 

Det är sedan tidigare tillåtet att på patientens begäran avsluta en livsuppehållande behandling 

om patienten är psykiskt frisk och beslutskapabel, men Kims situation var något mer kompli-

cerad eftersom hon var bunden till en respirator som någon därmed skulle behöva stänga av åt 

henne. I samma veva som Socialstyrelsen beviljade Kims ansökan gick de därför ut med ett 

förtydligande: patientens självbestämmande måste respekteras och att stänga av en respirator 

på patientens begäran är inte att betraktas som aktiv dödshjälp, utan ses som ett avbrytande av 

livsuppehållande behandling och är därmed lagligt och förenligt med praxis i svensk sjukvård. 

   Kims situation kom alltså att bli betydelsefull för fler människor än bara henne själv efter-

som hon satte press på Socialstyrelsen att förtydliga vilka rättigheter patienter har angående 

dödshjälp. Detta faktum är den främsta anledningen till att vi ansåg att fallet Kim vore särskilt 

intressant att undersöka. 

Urval och avgränsning 

Undersökningen är alltså en fallstudie, och vi har gjort en kvalitativ textanalys på tidningsar-

tiklar som behandlar det ovan nämnda fallet. Vi ansåg att en kvalitativ metod var bäst lämpad 

för vår undersökning utifrån de frågeställningar, det syfte och framför allt det material vi har 

valt. Då vi intresserar oss för medieetiken och hur den tillämpas i praktiken när en i allra 

högsta grad etisk fråga behandlas, ser vi det som tämligen relevant att göra en mer ingående 

analys av materialet än vad en kvantitativ analys hade inneburit. 

   Vi gjorde en sökning på Retriever med ”dödshjälp” som sökord, vilket gav 728 träffar under 

perioden mellan den 1 januari 2010 och den 1 juni 2010. Vi upptäckte att vårt fall bara togs 

upp i pressen under mars, april och maj och avgränsade oss därför till de månaderna. 

    En sökning på ”dödshjälp” i mars 2010 gav totalt 300 träffar, varav 109 var relaterade till 

fallet Kim. De övriga träffarna var mestadels tv-tablåer (programmet ”Läkare om dödshjälp”), 

samt olika insändare med åsikter kring dödshjälp. Det fanns några notiser om en utredning av 
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en klinik i Växjö där en läkare som är misstänkt för att ha gett dödshjälp för några år sedan är 

anställd. På kliniken inträffade 10-15 dödsfall som ska expertgranskas. 

   Den 23 mars skriver Svenska Dagbladet (SvD) en artikel om 70-åriga Lars-Olov Hammer-

gård som är drabbad av ALS och som även han har skickat en ansökan till Socialstyrelsen. 

Nerikes Allehanda (NA) är den enda tidningen utöver SvD som nämner fallet, men då bara i en 

notis. Dock handlar det inte om passiv dödshjälp utan han bad om läkarassisterat självmord. 

Han hade varit i kontakt med SvD i december året innan för att prata om att han ville få hjälp 

att dö innan han måste kopplas till respirator och när Kims brev publicerades blev han inspire-

rad och skickade in sitt brev till Socialstyrelsen samt kontaktade SvD. Dagen efter att denna 

artikel publicerats tog han sitt liv. De få tidningar som nämner detta under den 24 mars gör 

det i notisform genom att sammanfatta mannens begäran om läkarassisterat självmord samt 

löftet om att ”ta saken i egna händer” om han inte får ett snabbt svar från Socialstyrelsen. 

   För april 2010 var det totala antalet träffar 206, varav 41 kunde relateras till Kim. De övriga 

träffarna var till stor del tv-tablåer, eftersom programmet ”Dokument inifrån: Kan jag få dö 

nu?”, om en svårt cancersjuk, 85-årig kvinna, sändes vid den här tiden. Även insändare och 

summeringar av sifo-undersökningar om svenska folkets åsikter kring dödshjälp i allmänhet 

fanns bland träffarna. Det fanns även några notiser om en sjuksköterska på Astrid Lindgrens 

barnsjukhus som blivit avstängd då hon avbrutit livsuppehållande behandling utan att föräld-

rarna varit med på det. En del av träffarna var debattartiklar gällande dödshjälp i allmänhet 

men med återknytning till fjolårets dråpmisstänkte läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

Det fanns även ett par artiklar om Sylvia Mang-Borenberg (en kvinna som medverkade i 

”Dokument inifrån: Kan jag få dö nu?”). 

   I maj 2010 sjönk siffrorna: här fick vi totalt 70 träffar och endast 17 av dem hade med Kim 

att göra. De övriga texterna var ett par artiklar om att mordutredningen mot Växjöläkaren var 

nedlagd på grund av bristande bevis, en artikel om en ALS-sjuk pastor som inte vill ha döds-

hjälp, debattartiklar om klargörandet från Socialstyrelsen samt artiklar om filmen ”You don’t 

know Jack” som handlar om dödshjälp och om Doktor Död. De största artiklarna utöver de 

om Kim handlade om flera läkare som avbröt behandling och stängde av respiratorn på ett tre 

månader gammalt, svårt sjukt barn – mot föräldrarnas vilja. Därpå följde flertal debattartiklar 

om återupplivning av för tidigt födda. 

   Texterna bestod till största delen av debattartiklar och ledare. När fallet togs upp på nyhets-

sidorna i de mindre lokaltidningarna var det i de flesta fall i form av TT-omskrivningar, me-
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dan de större tidningarnas texter främst var reportageliknande nyhetsartiklar. Notiserna lyste 

med sin frånvaro.    

   Vi läste igenom alla texter och valde sedan ut totalt 24 artiklar om fallet Kim, varav 10 pla-

cerades i kategorin nyhetsartiklar/reportage och resterande 14 i kategorin debattartik-

lar/ledare/krönikor. Texterna i den första kategorin är hämtade från Aftonbladet, Kvällspos-

ten/Expressen, Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD) och Smålandsposten. Den 

andra kategorin innehåller texter från Göteborgs-Posten (GP), Smålandsposten, Helsingborgs 

Dagblad, Falu Kuriren, Piteå-Tidningen, Borås Tidning, Aftonbladet, Mariestad-Tidningen 

och Kvällsposten/Expressen. Den första texten publicerades 2010-03-18 och den sista publice-

rades 2010-05-24. 

   Vid urvalet var vi intresserade av att få med texter från ett relativt stort antal olika dagstid-

ningar för att få en bredd i materialet. Vi ville dessutom ha texter som var olika varandra i 

största möjliga mån. Därför undvek vi att inkludera ett flertal texter som var omskrivningar av 

samma TT-text. Vidare valde vi ut ett större antal texter av typen debattartik-

lar/ledare/krönikor, eftersom de flesta texterna som handlade om vårt utvalda fall var av den 

typen.  

   Dessa artiklar har vi sedan analyserat utifrån Lundgrens beskrivning av textanalys för ny-

hetstext som tas upp på sidorna 54-57 i Nyheter – att läsa tidningstext. 

   Analysen har vi modifierat något och sammanfattat till elva steg som vi sedan har använt 

vid läsningen av de utvalda texterna. 

 

Stegen är följande: 

 

1. Se på textens kontext: när, var och hur är den publicerad? I vilken genre? Är texten 

skriven av någon av tidningens journalister, en expert på ämnet eller kommer materia-

let från en nyhetsbyrå? 

2. Vad vill texten säga och vilka faktaurval har gjorts i detta syfte? Vilka källor har an-

vänts? Öppna eller dolda? Direkt eller indirekt citerade? 

3. Hur är materialet disponerat? Vad sätts i förgrunden respektive bakgrunden? Vem får 

komma till tals med egen röst och vem beskrivs eller omtalas? Är urvalet tendentiöst? 

4. Hur är ordvalet, stilen och tonen? Är tonfallet myndigt med en redan från början färdig 

slutsats eller inbjuder den läsaren till egna tolkningar? 
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5. Hur är skribentens förhållande till källor och intervjuade? Citat eller pratminus? Är 

yttrandeverben neutrala såsom ”säger” och ”berättar” eller mer beskrivande i stil med 

”medger” och ”avslöjar”? Får källorna vara subjekt och aktörer eller blir de objekt och 

offer? 

6. I vilken miljö och i vilket sammanhang placerar skribenten händelsen? Återges en 

verklig miljö eller skapar skribenten ett fiktivt rum? 

7. Dramatiseras händelsen? Vilken scen väljer reportern och vem får spela vilken roll? 

8. Vilka retoriska grepp används? Förekommer värdeladdade ord? Förenklas skildringen 

genom enklare ord och färre fakta än vad en komplicerad händelse egentligen kräver? 

9. Hur är bildspråket uppbyggt? Med hjälp av liknelser, metaforer eller ironi? Vilka as-

sociationer väcks? Finns det några schabloner eller stereotypa bilder? Hur beskrivs 

kvinnor och män? 

10. Hur är det med skribentens egen röst och närvaro? Hur är förhållandet till läsaren och 

till texten? Framträder skribenten dolt eller öppet? Finns det ett jag i texten?  

11. Är berättelsen enkel eller problematiseras den och inbjuder läsaren till egna ställnings-

taganden? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser?  

 

Dessa punkter har vi alltså utgått ifrån vid analysarbetet. Vissa punkter går in i varandra, 

och alla punkter är inte applicerbara på alla texter.  

Undersökningens validitet och reliabilitet 

Vårt syfte var alltså att undersöka hur dagspressens rapportering om dödshjälp ser ut. För 

att ta reda på detta valde vi ut ett specifikt fall, Kim, som fick hjälp att dö. Vi gjorde ett 

urval av texter som behandlar fallet och gjorde en kvalitativ textanalys på dessa. Texterna 

kommer från elva olika dagstidningar, vilket vi anser vara ett ganska brett urval. Dessut-

om valde vi ut ett större antal texter av typen debattartiklar/ledare/krönikor än av typen 

nyhetsartiklar/reportage, eftersom den största andelen av texterna om vårt valda fall var av 

den första typen.  

   Undersökningens validitet är alltså att anses som god eftersom vi undersöker det vi sä-

ger oss undersöka. Reliabiliteten bör också ses som god, med tanke på att vi har gjort ett 

representativt urval av texter. Dessutom var vi två om att göra undersökningen, och kom 

fram till samma slutsatser, vilket ökar reliabiliteten ytterligare. 

   I arbetet med denna uppsats har vi skrivit den inledande delen samt delen med slutsats 
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och diskussion tillsammans. Analysarbetet delade vi upp på hälften mellan oss. Materialet 

bestod, som tidigare nämnts, av 10 nyhetsartiklar/reportage och 14 debattartik-

lar/ledare/krönikor. Vi analyserade 5 texter var ur den förra kategorin och 7 texter var ur 

den senare. 
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Analys och resultat 

Här presenterar och analyserar vi de utvalda texterna. Först presenteras nyhetsartik-

lar/reportage i kronologisk ordning från mars till maj. Därefter presenteras leda-

re/debattartiklar på samma sätt. Kim, kvinnan vars öde är föremål för vår undersökning, be-

nämns på olika sätt i de olika texterna. Vi har här valt att kalla henne Kim men ändå tagit upp 

om texterna har gett henne andra benämningar. I det här avsnittet placeras referenserna innan 

textanalyserna, för att läsaren redan på förhand ska känna till vilken tidning det gäller och 

vem skribenten är. 

Nyhetsartiklar/reportage från mars 2010 

”31-åringens dödsvädjan 

Kvinnans förtvivlade brev – bunden till respirator dygnet runt” 

(Daniel Siksjö, Kvällsposten 2010-03-18 ) 

Texten är en nyhetsartikel publicerad på sidan 10 i nyhetssektionen. Den är skriven av en av 

tidningens reportrar. Artikeln berättar att Kim (som här benämns som ”en 31-årig kvinna”) 

har skrivit ett brev till Socialstyrelsen där hon ber om att få avsluta sin livsuppehållande be-

handling. Faktaurvalet består av en förklaring av Kims medicinska tillstånd och de källor som 

används är Kims brev till Socialstyrelsen samt Ingemar Engström som är ordförande i Läkar-

sällskapets etiska delegation. Ingemar Engström citeras direkt, medan Kims röst kommer till 

tals genom delar ur hennes brev. 

   Kims situation sätts i förgrunden, artikeln utgår ifrån henne. Här hamnar Socialstyrelsen i 

bakgrunden, då myndigheten endast blir omtalad. Ingemar Engström är den enda som kom-

mer till tals helt med egen röst. Skribenten har inte pratat med Kim, men det är ändå hennes 

ord som skrivs ut i artikeln eftersom skribenten har valt att citera delar ur hennes brev. Urvalet 

är tendentiöst, endast de som talar för att Kims önskan ska uppfyllas får sina röster hörda. Det 

är Kim själv, och Ingemar Engström, som anser att Kims önskan måste tillgodoses eftersom 

”allt annat är tvångsvård”.  
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Tonfallet är informativt med sken av att vara opartiskt, men eftersom endast röster som är 

positiva till Kims önskan kommer till tals, inbjuder inte texten läsaren till särskilt mycket 

egna tolkningar.  

Skribenten har endast varit i direktkontakt med en källa: Ingemar Engström. Större delen av 

källmaterialet kommer från Kims brev. Pratminus används både vid Ingemar Engströms utta-

landen och vid citaten ur brevet, vilket kan få läsaren att vid en första anblick tro att skriben-

ten har talat med Kim. Yttrandeverben är här neutrala: ”säger” och ”skriver” är verben som 

används.  

   Kim framställs här som ett offer, vars enda röst kommer från hennes brev. Skribenten har 

inte gett henne möjligheten att kommentera brevet, och därför framställs hon endast som en 

lidande människa som inget annat vill än att dö. Ingemar Engström fungerar som en represen-

tant för Läkarsällskapet, då han aldrig säger att det är hans personliga åsikt att Kim bör få sin 

önskan tillgodosedd utan i stället talar för organisationen genom att säga ”enligt mina kolle-

gor […]”. 

   Skribenten återger ingen miljö i texten: den består främst av uttalanden. Händelsen dramati-

seras genom värdeladdade ord och meningar, så som ”dödsvädjan” och ”kvinnans förtvivlade 

brev”. Skribenten har vidare valt att citera dramatiska delar ur Kims brev, exempelvis ”Vill 

varken lida eller ruttna bort”, vilket dramatiserar händelsen ytterligare.  

   Det råder inget tvivel om att det är Kim som får huvudrollen i texten, trots att skribenten 

inte ens har talat med henne. Skribenten syns själv inte i texten. Händelsen förenklas genom 

skribentens torftiga urval av fakta. Socialstyrelsens inställning till dödshjälp nämns inte alls. 

   Skribenten har sannolikt inte lagt ned särskilt mycket research på texten – dels med tanke på 

hur få personer som kommer till tals i texten, dels för att han skriver fel på ett ställe och påstår 

att Kims brev har skickats till Socialtjänsten i stället för Socialstyrelsen. 

   Berättelsen är rak i sitt ställningstagande: den problematiserar inte Kims situation utan åter-

ger bara röster som talar för att hon måste få sin önskan tillgodosedd. 

 

”Råd om dödshjälp vid årsskiftet 

– den 31-åriga kvinnans fall får inverkan på Socialstyrelsens riktlinjer” 

(Tobias Olsson, Svenska Dagbladet 2010-03-19) 

Texten är en nyhetsartikel publicerad på sida 10 i nyhetsdelen och är skriven av tidningens 

reporter. 
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Artikeln vill säga att Socialstyrelsen står inför att, vid årsskiftet, ha tagit fram allmänna råd 

om dödshjälp vid livets slutskede och att Kim (som kallas ”den 31-åriga kvinnan” i texten) är 

anledningen till att frågan är aktualiserad hos Socialstyrelsen. I texten framkommer det även 

att Kims situation kommer att påverka råden i slutändan. 

Skribenten har använt sig av källor som visar att det är många som vill att Socialstyrelsen ska 

ta tag i detta. Bland annat Ingemar Engström, läkare och ordförande i Läkarsällskapets etiska 

delegation som ”kräver” att riktlinjerna ska förtydligas. Skribenten använder även Socialsty-

relsen som källa genom Anders Printz, chef för avdelningen för regler och tillstånd. Detta för 

att läsaren ska ha möjlighet att få något slags bevis för hur Socialstyrelsen ställer sig till frå-

gan. Samtliga källor är öppna och citaten är direkta. 

   I bakgrunden av artikeln ligger informationen om Kim och hennes situation medan skriben-

ten i förgrunden placerar Socialstyrelsen och åsikterna kring huruvida det måste ske ett för-

tydligande kring de allmänna råden. Kim kommer inte till tals i texten utan benämns genom 

utdrag hur hennes brev till Socialstyrelsen medan de andra källorna kommer till tals genom 

direkta citat. 

   Även om reportern använt sig av källor som kräver detta förtydligande inom reglerna är inte 

texten så tendentiös, utan den håller sig neutral och rent informativ. 

   Skribenten använder sig av ett rätt enkelt ordval som gör texten lätt att förstå. Det finns inga 

svåra ord för läsaren att haka upp sig på. Stilen och tonen är neutral och känns som en ren 

nyhetsartikel samtidigt som tonfallet är rätt myndigt och presenterar konkret hur situationen 

ser ut. 

   Källorna i artikeln har blivit utfrågade av skribenten och blir i artikeln direkt citerade med 

pratminus. Samtliga yttrandeverb är neutrala så som ”säger”. De källor som inte kommer till 

tals direkt är Kim (vars citat är tagna från hennes brev till Socialstyrelsen) och Ingemar Eng-

ström, läkare och ordförande i Läkarsällskapets etiska delegation (vars citat är taget ur ”går-

dagens SvD”). 

   Källorna är blandade när det kommer till huruvida de är subjekt/aktörer eller objekt/offer. 

Kim placeras som ett offer för sin sjukdom samt offer för otydliga regler inom Socialstyrel-

sen. Även Socialstyrelsens talesman blir ett objekt då han placeras i en hotfull situation där 

han måste stå till svars för hur Socialstyrelsen hanterar detta. Den enda aktören bland källorna 

är Engström som får en stark roll i och med att ord som ”kräver” används i samband med hans 

uttalanden. 
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Händelsen är ganska avdramatiserad då reportern valt att inte måla upp en scen kring den. Det 

som dramatiseras i texten är uttalandet från Engström (fortfarande med hjälp av ordvalet i 

samband med han uttalanden) samt att skribenten avslutat med ett relativt långt citat av An-

ders Pritz, talesmannen för Socialstyrelsen. Pritz uttalande ger ett sken av att Socialstyrelsen 

blir nervösa över uppståndelsen kring att de inte har tillräckligt tydliga regler kring aktiv 

dödshjälp: ”Jag vill varken bekräfta eller utesluta att vi ger den typen av råd. Det är inte så att 

vi bestämt att vi inte kan ge den typen av konkreta råd, men vi har heller inte sett att vi har det 

underlag som krävs. Vi har inte kommit till en punkt där vi vet vad som kommer att stå, men 

jag utesluter inget”. 

   Läsaren får en känsla av att Socialstyrelsen nu befinner sig under blåslampan och skribenten 

lyckas ge en känsla av en hotfull situation mot Socialstyrelsen. Och även om berättelsen är 

rätt enkel lämnar inte skribenten något utrymme för läsaren att ta ställning utöver det fakta 

som presenteras. Vad finns det egentligen att ta ställning till? I och med att Kim måste ifråga-

sätta sina rättigheter visar Socialstyrelsen att de har otillräckliga riktlinjer och nu ska dessa 

riktlinjer granskas och göras om. 

 

”’Jag vill inte lida längre’ 

– Kim, 31, berättar för Aftonbladet om varför hon vill ha hjälp att dö” 

(Staffan Lindberg, Aftonbladet 2010-03-19) 

Texten är ett reportage publicerat i nyhetsdelen, sida 6-7 och skrivet av en av tidningens re-

portrar, två veckor efter att Kim skickade in sitt brev till Socialstyrelsen. 

   I reportaget får läsaren lära känna personen bakom den tidigare omskrivna ”31-åriga kvin-

nan”. Nu tas Kims bakgrundsfakta fram med mer detaljerade beskrivningar av hennes livssi-

tuation. Skribenten beskriver mer ingående hennes lidande och ger läsaren bakgrunden till 

varför Kim vill få respiratorn avstängd. Det är bara Kim som är källa i reportaget och hennes 

citat är riktade direkt till läsaren. På flera ställen kan emellertid läsaren få inblick i Kims liv 

genom att det hon berättat för reportern skrivs i en flytande text om henne, som till exempel 

”Ända sedan hon var liten har hennes mamma sagt: det är du som bestämmer. Det är du som 

avgör hur länge du orkar leva” I och med meningar som dessa får läsaren en bild av hur Kim 

har haft det i sitt liv utan att hon citeras direkt. 

   I bakgrunden av reportaget ligger Kims sjukdomshistoria och hennes nuvarande livssitua-

tion sätts i förgrunden för att understryka varför hon skickade brevet till Socialstyrelsen. Men 
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även om sjukdomshistorien är i bakgrunden så får även den en viktig roll då den påvisar hur 

länge Kim faktiskt ”stått ut”. 

   Texten är en ordentlig dramatisering av händelsen. Det är en tydlig scen uppmålad med Kim 

som ett offer för sjukdomen samt Socialstyrelsens otydliga regler. Kim har ”stått ut” med ett 

lidande i många år och nu är hon ”äntligen redo” för att avsluta det. 

   Skribenten använder sig av en dramatisk ton som förstärks av starka beskrivningar och citat 

som väcker empati, till exempel i inledningen: ”Kim, 31, ligger på en brits med en slang i 

halsen. Det är respiratorn. I 26 år hade den hållit henne vid liv. – Det räcker nu. Jag vill dö, 

säger hon”. Även om skribenten målar upp Kim som ett offer för sin situation så är hon en 

aktör i texten. Hon agerar genom att berätta om sitt liv och få alla att förstå att hon är redo att 

dö - och därmed har skickat brevet till Socialstyrelsen. 

   Miljön är noggrant uppbyggd i texten vilket gör att läsaren kan känna att hon befinner sig 

där när hon läser texten. Skribenten förklarar detaljer kring Kims lägenhet (där intervjun äger 

rum), vilket skapar en hög närvaro. Läsaren får veta att det är två assistenter där, att det finns 

långa att göra-listor på kylskåpet och att Kim ligger på en rullbrits. Skribenten förklarar även 

detaljer kring Kims omgivning så som respiratorns blåsljud till apparaten som tömmer slem-

met i Kims lungor. 

   Närvarokänslan höjs av att skribenten skriver att de tar en paus för att suga slem ur Kims 

lungor, att Kim ”dricker te ur ett långt sugrör” och att hon ”försöker le”. Det märks alltså att 

skribenten befinner sig på plats eftersom han använder sig av ett jag rätt ofta. Detta får läsaren 

att få en känsla av att det är äkta. 

   Skribenten fångar läsaren med empatiframkallande ord, meningar och formuleringar, till 

exempel: ”Hon har redan tagit de första stegen. De älskade katterna/…/har hon lämnat till en 

vän” och ”Respiratorn suckar, blåser ut och in som en sovande människa”. 

 

”’Låt henne få dö som hon vill’” 

(Carl V Andersson & Anna Lindström, Expressen 2010-03-19) 

Texten är en artikel publicerad i nyhetsdelen på sida 17 och den är skriven av två av tidning-

ens reportrar. De har skrivit en artikel med ett citat som rubrik: ”Låt henne få dö som hon 

vill”, vilket anspelar på att svenska folket anser att hon har rätt att få avsluta sin respiratorbe-

handling. Det är svårt att tyda vad artikeln primärt handlar om då reportrarna gett lika stor 

plats åt allt: att Kim (som kallas ”31-åriga kvinnan” i texten) har ansökt om att få stänga av 

respiratorn, att svenska befolkningen står på Kims sida, att det är oklarheter kring Socialsty-



 22 

relsens råd kring vård vid livets slutskede, att socialminister Göran Hägglund är kluven i frå-

gan och att neka henne avstängning av respiratorn är en strid mot regeringsformens förbud 

mot påtvingade kroppsliga ingrepp. 

   Reportrarna har använt många källor och även om det är pratminus med jämna mellanrum 

verkar det som att samtliga är andrahandskällor (till exempel från Ekot och Dagens Medicin). 

Källorna är: Kim via sitt brev till Socialstyrelsen; Ingemar Engström, ordförande för Svenska 

läkarsällskapets delegation för medicinsk etik - som är på Kims sida, men det framkommer 

inte huruvida han uttalar sig till tidningen eller ej; Anders Pritz, chef för avdelningen för reg-

ler och tillsyn vid Socialstyrelsen, som ger förklaring från Socialstyrelsen via Ekot; Madeleine 

Leijonhufvud professor emerita i straffrätt, som förklarar hur det rättsliga ser ut i fallet via 

Dagens Medicin samt socialminister Göran Hägglund som tar en splittrad ställning till fallet 

via en skriftlig kommentar (var kommentaren publicerats framgår ej). 

   Texten är väldigt spretig så det är svårt att avgöra vad som är i för- respektive bakgrunden. 

Men lite hårdraget kan Kims situation förklaras som bakgrund medan alla åsikter kring den 

fungerar som en förgrund. 

   Kim kommer till tals med egen röst genom sitt brev, men i övriga texten omtalas hon och 

hennes situation beskrivs. Detta ger henne en slags offerroll. De övriga källorna får var och en 

komma till tals med sina åsikter. Yttrandeverben är neutrala så som ”menar” och ”säger”. 

   Skribenterna använder sig av en allmän ton utan något värderande inslag och ordvalet är 

enkelt. Även om de inte har någon färdig slutsats är det svårt för läsaren att tolka texten då 

den är spretig och hattig i uppbyggnaden. Det ger en känsla av att skribenterna försöker få 

med så mycket som möjligt på ett litet utrymme och det skulle kunna ha blivit ett bättre resul-

tat om de hade delat upp denna information på flera artiklar. 

   Det förekommer inte så många värdeladdade ord, men däremot finns meningar som ”Nu ber 

den 31-åriga kvinnan om att få dö värdigt”, vilket stärker empatin hos läsarna. Skildringen är 

inte förenklad utan framställs som förvirrad. Skribenterna har inte gått på djupet utan har istäl-

let spridit ut all fakta, vilket gör det svårt att få grepp om vad de försöker att få fram i sin arti-

kel. 

   Skribenterna håller sig osynliga och undviker jag i texten, antagligen för att få den så kon-

kret och enkel som möjligt för att få fram det viktigaste. De lyckas dock inte hålla ihop texten, 

den röda tråden saknas. 

 

”Myndighet ska besluta om kvinna får dö” 
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(Anna Bratt, Dagens Nyheter 2010-03-19) 

Texten är en kort nyhetsartikel publicerad i nyhetsdelen på sida 13 och den är skriven av en av 

tidningens reportrar. 

   Artikeln vill säga att Kims (som kallas ”den 31-åriga kvinnan” i texten) önskan om att av-

sluta sitt liv har drivit Socialstyrelsen till att för första gången ta ställning till om läkarna får 

avbryta en livsuppehållande behandling i fall som Kims. För att förklara hur det började har 

skribenten använt Kims brev som källa och citerar delar ur den med citationstecken. Från So-

cialstyrelsens sida har de använt sig av ett par pratminus från Maria Jacobsson, jurist på Soci-

alstyrelsen. De har även ett citat av Ingemar Engström, läkare och ordförande för Svenska 

läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, som belyser det etiska i frågan. Samtliga utta-

landen är direkta med neutrala yttrandeverb. 

   Kims önskan om att få dö sätts i bakgrunden och får inte komma till tals annat än genom 

delarna ur hennes brev, medan Socialstyrelsens arbete kring frågan sätts i förgrunden med 

hjälp av uttalanden från de olika personerna. Urvalet är inte tendentiöst utan fungerar som en 

neutral informativ nyhetstext. 

   Tonen är rak och enkel och skribenten använder ett enkelt ordval som gör att läsarna lätt kan 

ta åt sig informationen och utifrån denna göra egna tolkningar. Skribenten har även undvikit 

värdeladdade ord utan håller sig istället till att återberätta händelsen med de fakta som är mest 

relevanta. Hon undviker även att visa sig i texten och utesluter helt sitt jag. 

 

”Här säger Kim farväl 

– Har skrivit avskedsbrev: ’Jag hoppas alla förstår’” 

(Staffan Lindberg, Aftonbladet 2010-03-21) 

Texten är en nyhetsartikel på sida 6-7 i nyhetsdelen, skriven av en av tidningens reportrar. 

Artikeln liknar ett reportage genom att skribenten till exempel använder färgstarka beskriv-

ningar: ”… att sjukdomen steg för steg gjort henne sämre – och nu tvingar henne att ligga hela 

dagarna på en brits, men svåra smärtor”. Det är dock en nyhetsartikel som ska framställa nå-

got nytt (i det här fallet ett avskedsbrev). 

   Artikeln berättar att Kim (som kvinnan kallas i texten) har skrivit ett avskedsbrev som för-

klarar vem hon är och varför hon vill dö. Skribenten har tagit med fakta om Kims sjukdom 

och om hennes brev till Socialstyrelsen.  Han har även inkluderat sifo-undersökningar vars 

resultat stärker Kims stöd från svenska folket: ”Många läsare har hört av sig efter artikeln för 

att ge Kim sitt stöd”. 
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   Artikeln är en uppföljning efter att Kim för ett par dagar sedan gick ut och berättade sin 

historia för medierna. Nu vet svenska folket vem hon är och hon känner sig tacksam över det 

stöd hon möter från bland annat Aftonbladets läsare: ”Jag vill tacka alla som tänker på mig 

och som stödjer mig. Det betyder mycket” berättar hon. Artikeln innehåller också avskeds-

brevet som Kim bett Aftonbladet att publicera. 

Kims situation och avskedsbrevet sätts i förgrunden medan skribenten använder lite informa-

tion om sjukdomen och sifo-undersökningar som bakgrundsfakta. Kim är den enda källan 

som uttalar sig i texten och det leder därmed till att det blir tendentiöst. Skribenten har gjort 

en sådan framställning av berättelsen som ger känsla av att alla bör stödja Kims val och hop-

pas att hon får ett positivt besked från Socialstyrelsen. 

   Skribenten använder sig av en känslomässig ton genom texten och väljer ut meningar och 

citat som skapar en stark sympati för Kim hos läsarna, till exempel ”Jag ser döden som en 

lättnad”. Det är ett enkelt språk som gör texten lätt att ta in för läsaren. 

   Neutrala yttrandeverb som till exempel ”säger”, används vid alla uttalanden. Pratminus an-

vänds vid Kims uttalanden och citattecken när delar av avskedsbrevet presenteras. 

   Kim börjar nu att allt mindre målas upp som ett objekt och ett offer för sin sjukdom. Skri-

benten får henne att i stället upplevas som en stark människa som är på väg att få som hon 

vill. Kim befinner sig i en situation som hon försöker lösa, vilket gör henne mer till en aktör i 

texten. 

   Texten innehåller ingen miljöbeskrivning då den främsta orsaken till att artikel skrivs är att 

Kim vill få sitt avskedsbrev publicerat. Läsarna får veta att skribenten befann sig hemma hos 

Kim kvällen innan artikeln publicerades. 

   Händelsen – i det här fallet avskedsbrevet - blir inte dramatiserad mer än att den i sig är 

dramatisk. Skribenten är konkret när han förklarar att ett avskedsbrev har skrivits och att Kim 

vill få det publicerat. Själva dramatiken består i att avskedsbrevet publiceras i helhet. Skriben-

ten väljer att måla upp en scen där den tappra människan – Kim - berett sig för döden och vill 

få sina sista ord lästa av så många som möjligt. Kim får en huvudroll som påminner om en 

hjälte – stark och modig. 

   Texten är fylld av meningar som skapar en känsla av drama och väcker empati, till exempel 

”för två veckor sedan skrev hon till Socialstyrelsen och bad om att få dö”, ”hon var trött och 

lite omtumlad, men glad” och ”[…] tvingar henne att ligga hela dagarna på en brits, med svå-

ra smärtor”. 

   Texten är enkel i och med dess avsaknad av komplicerade ord, men skildringen förenklas 
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ändå inte i slutändan. Artikeln innehåller de fakta som behövs för att påminna läsaren om vad 

hon läst tidigare om just Kim och hennes situation. 

   Bildspråket förstärker texten: läsaren får en inre bild av hur Kim ser ut (utöver det inte sär-

skilt tydliga fotot på Kim som publiceras i artikeln), då skribenten förklarar att Kim blev ”för-

lamad från huvudet och neråt”. Skribenten beskriver även hennes sinnestillstånd vid intervjun 

- ”hon var trött och lite omtumlad, men glad” - för att läsaren ska få en inre bild. 

   Skribenten visar sig inte så mycket i texten förutom de gånger han beskriver Kims sin-

nestillstånd. Det är de enda gångerna läsaren får en känsla av att han är där. Han använder sig 

inte av något jag utan döljer sig i texten som en betraktare.  

   Det är en enkel berättelse som försöker att så enkelt som möjligt lägga fram poängen: Kims 

avskedsbrev. Skribenten får, genom den enkla presentationen av Kim och hennes önskan om 

att få publicera sitt avskedsbrev, läsaren att känna empati för Kim. 

Nyhetsartiklar/reportage från april 2010 

”Svaret: du får dö 

’Jag känner mig lugn i själen’” 

(Carl V Andersson & Behrang Behdjou, Expressen 2010-04-27) 

Texten är en nyhetsartikel publicerad på sidan 14 på nyhetsavdelningen. Den är skriven av två 

av tidningens reportrar. Artikeln vill berätta att Kim (som benämns som ”32-åringen” i texten) 

har fått besked från Socialstyrelsen om att hon har rätt att avsluta sin livsuppehållande be-

handling. Kim, Socialstyrelsens avdelningschef Anders Printz samt socialminister Göran 

Hägglund är källor. Texten ger bilden av att reportrarna själva pratat med källorna. Alla källor 

talar till Kims fördel. 

   Kim och hennes önskan sätts i förgrunden. Alla tre källor kommer till tals med egen röst. 

Urvalet är tendentiöst eftersom alla källor står på Kims sida, alla tycker att hon har rätt att dö. 

Ordvalet och tonen ser till att läsaren ska sympatisera med Kim, genom ord som ”vädjade om 

att få hjälp”, ”bad om”, ”få rätt att ta hjälp”. Slutsatsen är redan färdig: beskedet från Social-

styrelsen var bra! 

Skribenten citerar intervjupersonerna med pratminus. Yttrandeverben är neutrala: endast ”sä-

ger” och ”berättar” används. Kim framställs inte som ett viljelöst offer, utan som en person 

som har agerat för att få hjälp och därmed fick det. Ingen miljö finns, texten består främst av 

pratminus, 
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   Händelsen dramatiseras genom ordvalet, t ex den starka rubriken (”Svaret: du får dö”). Kim 

spelar huvudrollen, Printz och Hägglund fungerar som biroller. 

Värdeladdade ord används i meningar som ”Trött på sitt liv vill hon få rätt att ta hjälp till att 

avsluta det – värdigt och utan smärta så länge hon mår någorlunda bra”. Skildringen förenklas 

genom att skribenterna t ex inte påpekar att kvinnan faktiskt inte är döende. 

   Texten är en nyhetsartikel, och som ofta är fallet, syns inte skribenterna i texten. Deras be-

rättelse är enkel med redan färdiga slutsatser: att kvinnan får hjälp att dö är rätt. 

 

”Livsuppehållande vård får avbrytas” 

(Sara Rörbecker, Fredrik Hielscher & Erik Lindahl, Smålandsposten 2010-04-27) 

Texten är en nyhetsartikel publicerad på inrikessidorna, sida 18. Texten kommer från TT och 

har sedan skrivits om. Artikeln vill främst säga att Socialstyrelsen har gått ut med att alla pati-

enter som är beslutskapabla och psykiskt friska har rätt att avsluta en livsuppehållande be-

handling, och har då även rätt till exempelvis sömnmedel eller ångestdämpande medicin.  

   TT och Expressen är källorna, vilket inte skrivs ut särskilt tydligt. Ur dessa källor är Kim 

(som här kallas ”den 32-åriga kvinnan”), Anders Printz på Socialstyrelsen, Eva Nilsson Bå-

genholm som är ordförande i Sveriges läkarförbund, Ingemar Engström som är ordförande i 

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, samt Göran Hägglund citerade. 

   Här sätts det större perspektivet i förgrunden och Kim hamnar i bakgrunden. Alla personer i 

texten kommer själva till tals. Texten känns inte helt tendentiös, eftersom även personer som 

tar upp etiska frågetecken kring Socialstyrelsens besked får komma till tals.  

    Ordvalet består av fackliga ord (t ex ”palliativ sedering”, som inte förklaras), och tonfallet 

inbjuder läsaren till egna funderingar om huruvida Socialstyrelsens förtydligande var bra eller 

inte. 

   Skribenterna har inte själva intervjuat några personer till texten utan refererar till tidigare 

intervjuer. Pratminus används. Yttrandeverben är neutrala (endast ”säger” används) på alla 

ställen utom i ingressen där det står ”Men flera etiska frågetecken kvarstår, menar Läkare-

sällskapet”. Källorna är inte riktigt subjekt här, de får snarare förkroppsliga de organisationer 

eller myndigheter de tillhör. 

Ingen miljö finns, och händelsen dramatiseras inte direkt här. Personerna från Sveriges läkar-

förbund och Svenska Läkaresällskapet får här de största rollerna medan Kim, Socialstyrelsen 

och Göran Hägglund får biroller. 
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   Artikeln är skriven med ett ganska komplicerat och byråkratiskt språk, förmodligen för att 

skribenterna har refererat sina källor och inte själva har satt sig in i händelsen särskilt djupt. 

Orden är inte nämnvärt värdeladdade.  

Skribenterna har ingen egen röst i texten. Artikeln ställer rätt höga krav på läsaren, skriben-

terna förklarar inte de komplicerade begreppen som nämns. 

   Texten uppfattas som opartisk och inbjuder läsaren till egna ställningstaganden. Händelsen 

problematiseras i och med att den till exempel tar upp frågan om när det är rimligt att rädda 

liv och när det inte är det. 

 

”’Jag är lycklig’ 

Nu får Kim, 32, rätten att dö” 

(Staffan Lindberg, Aftonbladet 2010-04-27) 

Texten är ett reportage publicerat på sida 6-9 i nyhetsdelen. Den är skriven av en av tidning-

ens reportrar. Texten berättar att Kim (som kvinnan kallas i texten) har fått besked från Soci-

alstyrelsen att hon har rätt att avsluta sin livsuppehållande behandling. Reportern har med 

fakta om Kims sjukdom och förklarar även Socialstyrelsens besked närmare.  

   De källor som syns i texten är Kim, Ingemar Engström från Svenska Läkaresällskapets de-

legation för medicinsk etik, samt Anders Printz från Socialstyrelsen. Det finns en faktaruta till 

artikeln, och reportern har sannolikt hämtat information från fler ställen än de källor som 

syns, men skriver inte ut dem. 

   Kims situation sätts i förgrunden, texten handlar om henne. Myndigheterna hamnar i bak-

grunden. Kim kommer till tals med egen röst, och personer som omtalas i texten är hennes 

mamma och hennes assistenter. Urvalet är tendentiöst, endast människor som talar till Kims 

fördel kommer till tals. 

   Texten är gestaltande, och genom tonfallet lockas läsaren att starkt sympatisera med Kim. 

Det är tydligt att läsaren inte inbjuds till egna tolkningar utan ska glädjas för Kims skull. 

Språket är enkelt, men med ett djup. 

   Skribenten är på plats hemma hos Kim och pratar med henne personligen. Det framgår inte 

om skribenten har pratat med de andra personerna som hörs i artikeln eller har hämtat deras 

uttalanden från andra texter. Personers uttalanden skrivs med pratminus medan delar av Kims 

brev till Socialstyrelsen samt Socialstyrelsens svar skrivs inom citationstecken. Yttrandever-

ben är neutrala: ”säger” används vid alla yttranden. Kim framställs som ett offer för sin sjuk-
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dom, men som nu, efter att ha kämpat, har fått rätten på sin sida. Hon får en offerroll, men ger 

samtidigt ett intryck av styrka. 

   En verklig miljö återges, hemma hos Kim, och det är också här händelsen placeras. Händel-

sen blir dramatisk genom skribentens berättelse av processen där spänningen byggs upp. Han 

skriver att Kim har ”väntat – och våndats” sedan hon skrev brevet, och återger dagen då be-

skedet kom ganska detaljerat: från hur Kim först fick ett sms från en läkare som löd ”I dag 

kommer svaret” för att sedan nervöst vänta i flera timmar på ett bud som kom hem till henne 

med ett kuvert från Socialstyrelsen. Kim är huvudrollen i texten och de myndighetspersoner 

som uttalar sig står ovanför. Kims mamma och assistenter fungerar som biroller. 

   Texten är fylld av värdeladdade ord och meningar, så som ”Brevet utlöste en våldsam de-

batt”, ”Hon var omtumlad, men lycklig” och ”kroppen, som bryts ner, och smärtorna, som 

sakta blir värre”. Texten i sig är ganska förenklad och fri från fakta, men genom att skribenten 

har med en faktaruta får han med nödvändig information om vad Socialstyrelsens beslut inne-

bär. 

   Bildspråket är gestaltande och beskriver sådant som sker i Kims lägenhet utan att ta över 

berättelsen, exempelvis genom meningen ”Hon låter en assistent byta snus och ler svagt”. 

Skribentens närvaro är tydlig genom att han skriver på ett gestaltande sätt, men han syns inte i 

texten utan fungerar mer som en betraktare. 

   Berättelsen är enkel och tydlig: Kim har lidit länge och ser döden som en befrielse, och nu 

ska hon äntligen få sin önskan uppfylld. Det är inte meningen att läsaren ska uppfatta berättel-

sen på något annat sätt.  

Nyhetsartiklar/reportage från maj 2010 

”Förlamad kvinna fick hjälp att dö” 

(Anders Hellberg och Anna Bratt, DN 2010-05-06) 

Texten är en nyhetsartikel publicerad på sidan 10 i nyhetssektionen. Den är skriven av två av 

tidningens reportrar. Artikeln berättar att Kim (som här kallas ”den 32-åriga kvinnan”) nu har 

avlidit på Danderyds sjukhus efter att hennes respirator har stängts av. Faktaurvalet består av 

en förklaring av kvinnans sjukdomstillstånd, Socialstyrelsens besked samt en förklaring av 

skillnaden mellan passiv och aktiv dödshjälp.  

   Källor är Anders Printz från Socialstyrelsen och Ingemar Engström från Svenska läkaresäll-

skapets delegation för medicinsk etik, som citeras direkt, samt ”flera experter i medicinsk 
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etik”. Vilka dessa experter är får vi inte veta och de får inte heller några pratminus utan an-

vänds för att klargöra att läkare som avbryter en livsuppehållande behandling inte riskerar 

åtal. Det framgår inte varifrån reportrarna har fått informationen om Kims död, men de skri-

ver att de har varit i kontakt med Danderyds sjukhus som inte ville lämna någon annan kom-

mentar än att Kim hade avlidit. 

   Artikeln inleds med beskedet om Kims död, men det sätts sedan i bakgrunden, då texten i 

stället främst fokuserar på vad som gäller i Sverige angående dödshjälp. Reportrarna har själ-

va varit i kontakt med Anders Printz och Ingemar Engström, som kommer till tals med sina 

egna röster. Kim blir här endast omtalad. Alla källor är av åsikten att det är rätt att avsluta en 

livsuppehållande behandling om det är patientens vilja, och detta ifrågasätts inte. 

   Stilen är informativ med tydliga förklaringar till hur lagen ser ut i Sverige. Den visar tydligt 

för läsaren att en läkare som stänger av en respirator efter patientens önskan inte riskerar åtal, 

men att aktiv dödshjälp fortfarande är förbjudet. 

   Skribenterna har själva varit i kontakt med Anders Printz, Ingemar Engström och de icke 

namngivna experterna. De har sannolikt även försökt intervjua någon från Danderyds sjukhus, 

eftersom de berättar att sjukhuset inte ville lämna någon kommentar kring Kims död. Pratmi-

nus används och yttrandeverben är neutrala i form av ”säger” och ”förklarar”. Källorna är här 

subjekt som främst används för att informera. 

   Ingen miljö skapas. Skribenterna använder Kims död som utgångspunkt för att förklara hur 

lagarna kring dödshjälp ser ut i Sverige. Händelsen blir till viss del dramatiserad genom att 

skribenterna berättar om ett liknande fall som inte slutade på samma sätt som det här fallet. 

Några år tidigare hade en förlamad man som var bunden vid respirator bett om hjälp att få 

avsluta sitt liv men fått ett nej från Socialstyrelsen. Han hade då rest till en klinik i Schweiz 

och där fått hjälp att dö. Fallet med Kim framställs därmed som sensationellt, då hon fick sin 

önskan beviljad i Sverige. Eftersom texten främst förklarar vad som gäller beträffande döds-

hjälp i allmänhet och inte fokuserar på Kim utan endast utgår ifrån hennes situation, ges alla 

personer i texten biroller. Ingen tydlig huvudroll syns. 

   Texten inleds med att berätta om Kims död för att sedan till större delen bestå av informa-

tion från myndighetspersoner. Detta val av disponering har skribenterna sannolikt gjort för att 

locka till läsning, Kims död fungerar som krok. Artikeln innehåller inte särskilt värdeladdade 

ord utan är informativ med sakliga fakta som är relevanta för berättelsen. 
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   Inget bildspråk skapas, och skribenterna syns inte i texten. De sammanfattar olika experters 

uttalanden och gör det på ett ganska fackligt språk, men de förklarar tydligt vad till exempel 

skillnaden mellan passiv och aktiv dödshjälp är. 

Berättelsen är ganska tydlig: här förklaras att ingen lagändring har gjorts men att Socialstyrel-

sen nu har ändrat synen på patienters autonomi och att en respiratorbunden patient har rätt att 

få respiratorn avstängd. 

Debattartiklar/ledare/krönikor från mars 2010 

”Rätten till ett värdigt slut” 

(Ingrid Runsten, Helsingborgs Dagblad 2010-03-19) 

Texten är en artikel på ledarsidan och är skriven av en medarbetare på ledarredaktionen. Det 

är svårt att avgöra huruvida det är en debattartikel eller en förklarande artikel. 

   Skribenten tar inte ställning i texten utan förklarar istället de olika ställningstaganden som 

finns inom dödshjälpsdebatten. Den är fri från åsikter hos skribenten och har fakta från olika 

källor så som Kim (som kallas ”den 31-åriga kvinnan” i texten) och Läkarsällskapet (öppen 

källa med citat via TT), men den innehåller även dolda källor som skribenten inte ger någon 

hänvisning till. Den enda källa som är citerad är Ingemar Engström, ordförande i Läkaresäll-

skapets etiska delegation, som citeras indirekt via TT med neutrala yttrandeverb. 

   Även om titeln tyder att skribenten är för dödshjälp tar hon lika mycket upp aspekter som 

talar emot dödshjälp. 

   I bakgrunden ligger dödshjälpsdebatten medan olika åsikter som talar för och emot ligger i 

förgrunden. Skribenten har låtit de som är för dödshjälp i form av att en livsuppehållande be-

handling avbryts komma till tals i texten (Läkaresällskapet) medan Kim enbart omtalas som 

ett offer för oklara bud från Socialstyrelsen. 

   Skribenten har ett enkelt ordval och en allmän ton genom hela texten som lutar åt empati för 

Kim. Texten problematiserar och visar för- och nackdelar med båda sidorna vilket gör att det 

blir lätt för läsaren att ta en egen ställning till frågan. Skribenten tar en roll som förmedlare 

som ska berätta hur det ligger till kring frågan. Hon hjälper läsaren att lättare kunna ta ställ-

ning i frågan. 

   Texten är fri från värdeladdade ord och är delvis förenklad vilket gör att läsaren missar en 

del fakta som någon med förförståelse har i baktanken när hon tar ställning. Texten är även fri 

från ett jag och skribenten lyckas hålla sig dold bakom orden. 
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”Rätten att dö kan bli tvång” 

(Ann-Charlotte Marteus, Expressen 2010-03-19) 

Texten är en debatterande artikel på tidningens ledarsida och är skriven av en ledarskribent. 

Med artikeln vill skribenten säga att rent känslomässigt är det ett lätt val att låta Kim (som 

kallas ”en totalförlamad kvinna i respirator” i texten) få sin vilja igenom, men att denna fråga 

blir komplicerad i och med att det är någon som måste utföra den aktiva handlingen att stänga 

av respiratorn. Hon skriver: ”Vårdaren som kopplar bort respiratorn skulle bli delaktig i själv-

mord”. Hon menar på att rättigheter och möjligheter kan övergå i tvång och jämför det med 

tandblekning: ”För några år sedan sågs det som knasigt. Snart nog blev det vanligt. Och även 

om inte alla bleker, har toleransen för bruna tänder minskat gravt”. Skribenten menar alltså att 

om aktiv dödshjälp skulle legaliseras finns det en risk att människor snävar till synen på vad 

som är ett liv värt att leva. 

   Faktakällorna hon använder sig av är ändå för dödshjälp: Statens medicinsketiska råd, före-

ningen Rätten till en värdig död och sifo-undersökningar som visar att 96 procent av tidning-

ens läsare anser att det är rätt att avbryta en livsuppehållande behandling. Källorna omtalas i 

texten men ett uttalande är med citattecken och via Dagens Medicin. 

   Kim sätts i bakgrunden som underlag för en diskussion, medan själva diskussionen ligger i 

förgrunden. Därför omtalas Kim och de andra källorna förutom ett citat där ordförande för 

Rätten till en värdig död får komma till tals. 

   Skribenten använder sig av ett rätt neutralt tonläge utan att det låter särskilt myndigt, men 

kommer ändå med en del fingervisningar: ”Men här lurar faror. Rättigheter och möjligheter 

kan övergå i tvång” (om att Statens medicinsketiska råd föreslog att dödliga läkemedel ska 

kunna skrivas ut till svårt sjuka). I texten får läsaren belägg för båda sidor och erbjuds en möj-

lighet att ta ställning på egen hand. Skribenten gör att både för- och motsidan kan känna att de 

tycker rätt. 

Ordvalen är enkla, nästintill förenklande och överallt i texten stöter läsaren på iögonfallande 

meningar som: ”Vill man nå samhällstoppen i dag måste man ha ett polerat garnityr” och 

”Varför gå omkring och vara svårt sjuk, ha ont och behöva hjälp, när man kan vårdshoppa sig 

ut eländet?”. 

   Texten har ett rikt bildspråk med allt från liknelser till ironi och metaforer. Läsaren stöter på 
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meningar som ”Den moderna medborgaren är inte längre doktorns underdåniga objekt; pati-

enten har skrudat om till ’vårdkonsument’” och ”Vi shoppar vård”. Skribenten använder sig 

även av ordspråk för att förstärka åsikterna. 

Det är en tydlig närvaro av skribenten och flertal gånger används ett berättarjag. Hon visar på 

en gång att det är hon som tycker och att läsaren själv har rätt att ta egen ställning. 

”I takt med verkligheten” 

(Osignerad, Länstidningen LTZ 2010-03-20) 

Texten är en debattartikel på ledarsidan, med signaturen SS som byline, vilket sannolikt är 

ledarskribenten Svante Säwéns initialer. Skribenten vill med artikeln få fram att människor 

måste kunna vara öppna för förändring. Kunna ändra åsikt allt eftersom samhället utvecklas. 

Texten pekar på att dödshjälp inte ser ut på samma sätt i dag som den gjorde förr. 

   Skribenten använder sig inte av några källor utöver sig själv, detta är en ren åsiktsartikel. 

Den enda källa läsaren kan se i texten är Kim (som kallas ”den omskrivna kvinnan” i texten 

och skribenten hänvisar till hennes brev) och det är hon som blir artikelns bakgrund. I för-

grunden lägger skribenten vikt på att människor måste vara mer öppna. Kunna se annorlunda 

på debatten och lägga undan sina gamla, invanda åsikter de haft tidigare. 

   Skribenten använder sig av en lättsam ton kring ett tungt ämne. Ordvalen är enkla och stilen 

är personlig. Det är ett tydligt jag i texten och skribenten använder sig av personliga tankar 

där han ”erkänner” att han tidigare varit mot dödshjälp och detta med en viss gnutta självironi. 

Han inleder texten med att berätta att han var mot dödshjälp på sjuttio- och åttiotalen för att i 

nästa mening skriva ”Den misstrogne kunde ifrågasätta […]” vilket tyder på att han indirekt 

kallade sig själv misstrogen. 

   Åsikterna är av en rätt myndig art och skribenten sätter sig på en hög stol, till exempel när 

han skriver ”Om inte lagen i dag medger det måste lagen ändras”. 

   Skribenten använder sig av liknelser för att påvisa att lagändringar som drivs av vilja kan gå 

snett: ”Det ser vi när massmord på äldreboenden avslöjas”. 

   Berättelsen är rätt enkel även om dödshjälpsfrågan problematiseras så pass att läsarna kan ta 

egen ställning till den. 

 

”Naiva svenskar säger ja till död” 

(Ronnie Sandahl, Aftonbladet 2010-03-22) 

Texten är en debattartikel publicerad i nyhetsdelen på sida 44. Den är skriven av tidningens 

kolumnist.  
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   Artikeln inleds med att visa empati för Kim: ”Hon bär på en obotlig sjukdom som succes-

sivt bryter ned hennes kropp”. I nästa stycke presenterar han färska sifo-undersökningar som 

visar att 87 procent av svenskarna nu vill legalisera aktiv dödshjälp för att sedan tvärvända 

mot befolkningen: ”Jag undrar om den naiviteten är typisk svensk”.  

   Skribenten har använt fakta från sifo-undersökningar, egna observationer, en bok (Den mo-

derna döden av Carl-Henning Wijkmark – satir om dödshjälp i Sverige), samt fakta från andra 

länder (utan källhänvisning). Han har valt ut det som behövs för att vinkla artikeln till att 

svenskar inte tänker innan de tycker högt. Inga citat används utan det är skribenten som är 

källan till den sanning han försöker att framföra. 

   All fakta sätts i bakgrunden för att sätta vad skribenten uppfattar som svenskarnas naivitet i 

förgrunden. Urvalet är ordentligt vinklat och ordvalet är mycket värdeladdat: ”Jag undrar om 

den naiviteten är typisk svensk. Om den är ett resultat av samma malliga självbild som Sveri-

gedemokraterna brukar förvränga till politik”. Stilen är personlig - det skulle lika gärna kunna 

vara ett utdrag ur skribentens dagbok - och tonen är näst intill aggressiv. Skribenten sätter sig 

över svenska folket och dumstämplar dem. Han inleder med en egen slutsats, men inbjuder 

ändå läsaren till att ta egen ställning. Texten är ironiskt förenklad för att ytterligare sätta en 

dumstämpel på Sveriges befolkning och deras sätt att ta så lätt på ämnet. 

   Skribenten har inga förhållanden till källorna och använder sig inte av varken citat eller 

pratminus. Källorna är objekt som han har använt sig av för att stärka sina åsikter. 

   Det finns ingen direkt miljö eller något sammanhang bakom texten. Däremot dramatiserar 

skribenten rejält från början till slut. Han sätter alla i någon slags offerroll och sig själv som 

ett överhuvud. 

   Skribenten har ett tydligt bildspråk med många liknelser och metaforer, bland annat ”hygg-

lighetens högborg”, som används för att betona hur svenskar alltid försöker vara korrekta och 

lagom. Han jämför dagens självmordskliniker i Nederländerna - ”anhöriga pressar mindre 

livsdugliga släktingar till statligt finansierade självmord” - med nazismen på 40-talet - ”[…] 

200 000 livsodugliga människor […] beräknas […] ha dött i nazismens dödshjälpsprogram”. 

Ironin dryper genom hela texten, till exempel när han skriver om de svenskar som via sifo-

undersökningar, har visat sig vara för aktiv dödshjälp: ”Men åttiosju procent av svenskarna 

svarade i helgen reflexmässigt: absolut, inga problem!”. Han gör hela svenska folket till en 

stereotyp genom att bland annat använda ”typisk svensk”. 

   Skribenten är ständigt närvarande och visar tydligt sitt berättarjag i texten. Hans argumente-

ring är inte dold, utan presenteras från början till slut. Det sätt han skriver på inbjuder inte 
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läsaren till att dra egna slutsatser. Det står emellertid självklart läsaren fritt att inte hålla med 

skribenten om hans åsikter. 

 

”Klarlägg rättsläget om liv och död i vården” 

(Ingemar Engström, Göteborgs-Posten 2010-03-23) 

Texten är en debattartikel på debattsidan på sida 35. Den är skriven av Ingemar Engström, 

ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

   I artikeln förklarar skribenten hur rättsläget ser ut när det kommer till liv och död i vården. 

Han använder sig av fakta om hur Läkaresällskapet har tagit ställning i frågan. Han tar även 

upp delar ur Regeringsformen och Hälso- och sjukvårdslagen för att stärka sina åsikter. 

   I bakgrunden ligger Kims (som kallas ”en kvinna” i texten) brev till Socialstyrelsen medan 

förgrunden fylls av olika lagar och regler som förstärker Kims rätt att få respiratorn avstängd. 

I förgrunden finns även skribentens problematisering av att Socialstyrelsen inte tydliggjort 

tillämpningsföreskrifterna. 

   Skribenten har valt ett myndigt tonläge i texten och stilen är lite stelare än övriga åsiktsar-

tiklar. Detta beror sannolikt på att han inte är journalist utan expert på inom ämnet som be-

handlas. Även om språket är lite torrare har skribenten lyckats ha ett relativt enkelt ordval. 

Texten består av ren fakta uppradad, vilket försvårar läsarens chans att göra en egen tolkning. 

Skribenten har i texten rollen som expert: det är han som vet och som kan, och han har som 

uppgift att informera de okunniga. 

   Det finns inga värdeladdade ord i texten då skribenten försöker att hålla sig så konkret och 

vetenskaplig som möjligt. Det finns heller ingen förenkling av händelsen. 

   Även om det inte finns något jag i texten är det en tydlig röst och närvaro av skribenten. 

Skribenten framför de fakta han anser att alla bör känna till utan att problematisera dessa, vil-

ket leder till svårigheter för läsaren att ta egen ställning. 

 

”Rätten att dö förpliktigar” 

(Marcus Svensson, Smålandsposten 2010-03-24) 

Texten är en debattartikel publicerad på ledarsidan, skriven av tidningens ledarskribent. 

   Det han vill säga med artikeln är att med rättigheter följer skyldigheter. Han menar att dis-

kussioner om människors rättigheter (att bestämma över sin död) borde följas av diskussioner 

om hur rätt det är att ge läkarna skyldigheter (som kan strida mot deras moraliska synpunk-

ter). 
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   Skribenten har använt sig av jämförelser med ett annat slags fall i Polen (utan källhänvis-

ning) för att visa på hur fel det kan bli när laglig rätt krockar med läkares samvetsbedömning-

ar. 

I bakgrunden ligger dödshjälpsdebatten som blossats upp av bland annat Kims brev till Soci-

alstyrelsen. I förgrunden ligger skribentens åsikter om dödshjälp och moralen kring den. 

   Skribentens ordval är enkelt och stilen är rak. Tonen framhäver problemen i att ta en positiv 

ställning i dödshjälpsdebatten. Det finns inget jag i texten, men i och med att den visar ett 

klart ställningstagande får läsaren en närvarokänsla från skribenten. 

    I likhet med majoriteten av debattartiklarna blir skribentens ställningstagande en slags ba-

gatellisering av problemet för de som vill ha dödshjälp. Berättelsen är dock problematiserande 

och ger en viss inbjudan till läsaren att ta egen ställning. 

 

”Dödshjälp ingen utväg” 

(Osignerad, Göteborgs-Posten 2010-03-25) 

Texten är en osignerad debattartikel på ledarsidan, som vill säga att dödshjälp inte är en utväg 

utan att det istället bör satsas på god palliativ omvårdnad och tillräcklig smärtlindring. 

   Skribenten har inte använt sig av fakta utan anspelar istället på mänsklig moral och stärker 

texten med sina åsikter om att människor bör tänka på de som måste utföra dödshjälpen – 

vårdpersonalen: ”Läkaren är inte en vit rock försedd med spruta eller pillerburk. Läkaren är en 

människa av kött och blod som ombeds att ta steget från att tjäna livet till att distribuera dö-

den.” 

   I bakgrunden har skribenten placerat den aktuella dödshjälpsdebatten som blossat upp efter 

Kim (som kallas ”en 31-årig svårt sjuk och totalförlamad kvinna” i texten), medan han i för-

grunden placerar den moraliska problematiken kring dödshjälp. 

   Det är enkla ord skribenten använder sig av och tonen är bitsk mot de som förespråkar 

dödshjälp. Tonfallet är myndigt och sätter redan i början av texten hinder för läsaren att göra 

egna tolkningar. 

   Det finns ingen speciell miljö uppmålad i texten. Istället har skribenten dramatiserat händel-

sen genom att ta upp hur fel dödshjälp är enligt honom. Överallt i texten använder skribenten 

sig av meningar som visar hur enkelt det är att inse att dödshjälp är fel. Ett par exempel är: 

”Läkare ska bota och, när det inte är möjligt, lindra. Redan vid detta konstaterande borde man 

kunna sätta punkt för dödshjälpsdebatten” och ”Det är en oerhörd begäran […]” (om att vård-

personal måste utföra dödshjälpen). 



 36 

   Skribenten använder många värdeladdade ord och uttryck som ”distribuera döden” samt 

”avlivas”. Skribenten förenklar även Kims situation genom att ignorera det faktum att hon 

skulle kvävas utan respirator med förklaringen: ”Hon vill inte ha mer livsuppehållande sjuk-

vård och borde få välja lindring och en naturlig död”. 

   Skribenten placerar sig i en roll som smart, bättre vetande och lite överlägsen alla de som 

förespråkar dödshjälp. Han placerar Kim som ett offer för en dålig palliativ vård istället för en 

människa som vill ha rätten att bestämma över sitt eget liv. 

   Det finns inte något jag i texten, men skribenten är ändå närvarande då han utrycker sig på 

ett sätt som får läsaren att förstå att det är skribentens åsikter som förmedlas. 

Debattartiklar/ledare/krönikor från april 2010 

”Den yttersta rätten” 

(Sven-Åke Olofsson, Helsingborgs Dagblad, 2010-04-27) 

Texten är en ledare, publicerad på ledarsidan. Den är skriven av tidningens politiska chefre-

daktör. Skribenten vill med artikeln säga att Socialstyrelsens förtydligande om patientens rätt 

att avsluta behandling är positivt, men att steget mot aktiv dödshjälp fortfarande är och ska 

vara stort. Källorna som syns i texten är Socialstyrelsen och Läkarförbundet, som båda citeras 

indirekt. 

   Människors rätt att avsluta livsuppehållande behandling sätts i förgrunden. Fallet Kim (som 

här går under benämningen ”31-årig kvinna”) nämns endast kortfattat. Hennes situation är 

utgångspunkten för det ämne som artikeln behandlar, men hon hamnar här i bakgrunden. Ing-

en kommer till tals med egen röst, alla omtalas. Urvalet består av experters uttalanden och kan 

ses som aningen tendentiöst eftersom alla röster som omtalas är positivt inställda till Social-

styrelsens besked. 

   Stilen och ordvalet är ganska sakligt. Tonfallet är bestämt i meningar som ”Att avsluta ett 

liv är så oerhört stort och så absolut definitivt att osäkerhet inte får råda […]”, men texten är i 

stort mer reflekterande än propagerande och påtvingar inte läsaren skribentens åsikt.  

   Skribenten har sannolikt inte själv varit i kontakt med källorna, utan baserar källornas utta-

landen på tidigare artiklar. Varken citat eller pratminus används, källornas uttalanden beskrivs 

löpande i texten. Ingen konkret miljö beskrivs, skribenten utgår ifrån sjukvården i Sverige. 
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   Texten är saklig och fri från dramatiseringar. Kim är den enda personen som finns med i 

texten och hon får här ingen huvudroll utan beskrivs som den faktor som fick debatten om 

dödshjälp att blossa upp än en gång. 

   Skribenten använder inte särskilt många värdeladdade ord i sin text, men det förekommer på 

sina håll, bland annat i den avslutande meningen ”Inget stort steg i och för sig men ett bety-

delsefullt”. Skildringen förenklas inte, utan problematiseras snarare genom att skribenten re-

flekterar över att frågan om dödshjälp har många aspekter. 

   Bildspråk saknas, liksom stereotyper. Texten är en ledare och uttrycker därmed ledarredak-

tionens och skribentens åsikter, men han syns inte här utan uttrycker sig på ett sätt som får 

hans tankar och reflektioner att framstå som allmänt rådande. 

   I och med att skribenten problematiserar ämnet dödshjälp och dess olika aspekter ger han 

läsaren möjlighet att göra egna ställningstaganden. Textens slutsats är att dödshjälp i form av 

avslutning av livsuppehållande behandling på patientens begäran utan tvekan är rätt och rik-

tigt, men frågan är var gränsen går gällande dödshjälp. 

 

”Rätten att sluta andas” 

(Pernilla Ohlin, Falu Kuriren 2010-04-27) 

Texten är en ledare publicerad på ledarsidan. Den är skriven av tidningens ledarskribent, som 

signerar texten med sina initialer. Texten berättar att Kim (som här omtalas som ”en 31-årig 

kvinna”) har fått sin önskan om att få sin respirator avstängd beviljad av Socialstyrelsen, vil-

ket enligt skribenten är helt rätt. De fakta som presenteras består av en redogörelse av Kims 

situation samt Socialstyrelsens besked.  

   Skribenten redovisar inte sina källor, men eftersom texten är en ledare består källmaterialet 

sannolikt av tidigare nyhetsartiklar om Kim.  

Kims situation sätts i förgrunden, men skribenten utgår ifrån hennes fall för att sedan reflekte-

ra över dödshjälp och patientens rättigheter i ett större perspektiv. Ingen kommer till tals med 

egen röst: texten saknar helt pratminus och citat. Däremot omtalas Kim och Socialstyrelsen. 

Urvalet är tendentiöst: inga argument som talar emot att Kim har rätt att få sin respirator av-

stängd tas upp.  

   Skribenten har ett myndigt och tydligt tonfall vad gäller rätten att avsluta livsuppehållande 

behandling, hon visar tydligt att hon ställer sig helt bakom detta. När det kommer till aktiv 

dödshjälp är hon däremot tveksam och uttrycker inte tydligt vilka åsikter hon har. I sista 

stycket skriver hon: ”Rätten till egen fri vilja måste stå fast även inför döden. Därmed inte 
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sagt att läkarkåren aktivt ska kunna ta livet av någon, eftersom det strider mot grundfilosofin i 

vården.” Detta uttalande tyder på att hon förmodligen inte är positiv till aktiv dödshjälp, men 

hon skriver inte läsaren på näsan utan inbjuder denne till egna tolkningar.  

   Texten tyder på att skribenten inte har intervjuat några personer. Kim beskrivs som ett offer 

för sin sjukdom, men samtidigt som en människa som kämpade för sin rätt till egen fri vilja. 

Ingen verklig miljö återges. Händelsen placeras i diskussionen om vårdetik, där patientens 

autonomi ibland krockar med grundfilosofin i vården. 

   Skribenten beskriver händelsen ganska sakligt, utan några större dramatiska utsvävningar 

eller värdeladdade ord. Trots att Kim är den enda människan som finns med i texten, spelar 

hon ingen klar huvudroll. Här är det i stället diskussionen om när patienten har rätt att få hjälp 

att dö som hamnar i fokus.  

   Vad gäller skribentens närvaro, är den inte tydlig här. Vi vet att hon uttrycker redaktionens, 

och sannolikt sina egna tankar i texten eftersom den är en ledare, men hon håller sig dold och 

exkluderar ett berättarjag. 

   Skribenten problematiserar inte frågan om avslutande av livsuppehållande behandling. Hon 

ser inga frågetecken i att stänga av en respirator på patientens begäran, och hon framhåller att 

det ”[…] är inte samma sak som att exempelvis låta sig injiceras med en dödlig dos sömnme-

del.” Hon lämnar emellertid ett vagt frågetecken angående aktiv dödshjälp – även om hon ger 

intryck av att vara närmare motståndarsidan än förespråkarna - vilket inbjuder läsaren till egna 

ställningstaganden. 

 

”Rätten att leva, rätten att dö” 

(Bengt-Urban Fransson, Piteå-Tidningen 2010-04-28) 

Texten är en krönika publicerad på ledarsidan. Den är skriven av tidningens politiska chefre-

daktör. Skribenten använder texten för att berätta om sina tankar och reflektioner kring passiv 

dödshjälp, med vilka han vill säga att frågan om passiv dödshjälp är mycket svår. 

   Källor lyser med sin frånvaro. Texten inleds med meningen ”Häromdagen kom så beskedet 

från Socialstyrelsen.” och följs av en kort redogörelse av Socialstyrelsens besked. I övrigt 

finns inga källor utöver skribenten själv. Han nämner inte Kim och hennes vädjan över huvud 

taget, utan spinner vidare på det besked från Socialstyrelsen som hennes situation frammana-

de. 

   Texten innehåller inga verkliga människor, varför det inte heller finns några citat, pratminus 

eller yttrandeverb. Två fiktiva personer närvarar dock, vilka skribenten har skapat för att ut-
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ifrån dessa resonera kring vad som talar för respektive mot passiv dödshjälp. Dessa två perso-

ner är båda bundna till respirator, men då den ena ser döden som en befriare, upplever den 

andra sitt liv som meningsfullt och lyckligt. Utifrån dessa ställer sig skribenten sedan frågorna 

om hur den förra skulle uppleva det om hon eller han inte fick ha rätt att bestämma över sitt 

eget liv, samt om den senare skulle uppleva att dennes liv inte är värt att leva om den förra 

fick sin respirator avstängd. Skribenten skapar alltså en fiktiv händelse att fundera över. Han 

fortsätter sina funderingar kring passiv dödshjälp i form av att stänga av en respirator, genom 

att fråga sig själv och läsaren vad som bör väga tyngst: patientens självbestämmande eller 

sjukvårdspersonalens åsikter? ”Ska vi kunna tvinga en annan person, i dessa fall någon i sjuk-

husets personal, att utföra en handling som innebär att någon annan dör?” frågar sig skriben-

ten. 

   Språket i texten är enkelt och vardagligt, och ganska fritt från värdeladdade ord. Skribenten 

dramatiserar händelsen – Socialstyrelsens besked - genom att skapa en fiktiv situation som 

visar vilka svårigheter beskedet kan skapa.  

   Vad gäller skribentens egen närvaro i texten, ger han sig själv rätt mycket plats. Han skriver 

om sig själv i första person och berättar att han ofta har funderat på hur han skulle reagera om 

någon av hans anhöriga skulle välja att avsluta sitt liv, samt hur han skulle tänka om han blev 

ombedd att stänga av en respirator åt en annan människa. 

   Det här är ingen enkel berättelse. Skribenten svävar mellan såväl förespråkar- som motstån-

darargumenten och kan inte bestämma sig för var han står i frågan. I textens sista stycke skri-

ver han ”Hur vi än gör så blir det fel på något sätt. Det om något visar svårigheter i denna 

fråga. Jag vet varken ut eller in – och det stör mig att jag velar.”  

   Texten inbjuder läsaren till att själv fundera över vad som väger tyngst i frågan om passiv 

dödshjälp. 

 

”En värdig debatt” 

(Osignerad, Borås Tidning 2010-04-28) 

Texten är en osignerad ledare publicerad på ledarsidan. Den berättar att frågan om dödshjälp 

och vad som är ett värdigt liv är komplicerad, och att en debatt därför behövs. Skribenten vill 

visa att ämnet är problematiskt, och har därför valt ut fakta som talar såväl för som mot döds-

hjälp: å ena sidan Kim (som här kallas för ”den 32-åriga kvinnan”) som var klar i huvudet och 

tog sitt beslut av helt egen vilja - å andra sidan Marie Johansson, ordförande för Förbundet för 
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ett samhälle utan funktionshinder, som uttrycker en rädsla för att en mer liberal syn på döds-

hjälp ska påverka funktionshindrade personer negativt. 

   Marie Johanssons uttalande – som citeras indirekt - har skribenten hämtat från en av Aktu-

ellts sändningar. I övrigt redovisas inte var källorna kommer ifrån. Skribenten har sannolikt 

utgått ifrån den tidigare nyhetsrapporteringen.  

Här sätts debatten och dess olika argument i förgrunden. Kim hamnar i bakgrunden, som en 

orsak till att debatten än en gång har blossat upp. Textens enda personer är Kim och Marie 

Johansson, vilka båda omtalas. Urvalet är inte tendentiöst, utan ger en nyanserad syn på döds-

hjälp. 

   Stilen och tonen är saklig men analyserande och visar tydligt för läsaren att det handlar om 

ett ämne som är svårt att ta tydlig ställning till, eftersom det finns starka argument som talar 

både för och mot dödshjälp. Skribenten har inte intervjuat några personer till sin text, och den 

är helt i avsaknad av citerade uttalanden och yttrandeverb. Källorna ges inte mycket utrymme: 

de fungerar som föremål för skribentens funderingar. 

   Händelsen placeras inte i någon miljö. Den dramatiseras en aning genom att skribenten må-

lar upp en bild av att konsekvensen av Socialstyrelsens besked eventuellt ”[…] i värsta fall 

och i slutändan skall leda till att fler personer dör”. 

   Värdeladdade ord förekommer, men inte i någon större utsträckning. Skribenten förenklar 

inte händelsen utan är tydlig med att visa att frågan om dödshjälp är svår. Ingen stark närvaro 

från skribenten syns: vi är medvetna om att skribenten delar med sig av sina och redaktionens 

tankar eftersom texten är publicerad på ledarsidan, men här finns inget berättarjag. Skribenten 

uttrycker sig enkelt och tydligt, vilket underlättar för läsaren. 

   Slutsatsen är färdig och tydlig: frågan om dödshjälp är svår och debatten är viktig. Eftersom 

skribenten tar upp argument från olika sidor får läsaren en möjlighet att själv ta ställning. 

Debattartiklar/ledare/krönikor från maj 2010 

”Värna livet – säg nej till aktiv dödshjälp” 

(Holger Gustafsson, Mariestads-Tidningen 2010-05-03) 

Texten är en debattartikel publicerad på ledarsidan. Den är skriven av en riksdagsledamot för 

Kristdemokraterna i Skaraborg. Han vill med artikeln säga att både han och partiet han repre-

senterar anser att aktiv dödshjälp är totalt oacceptabelt. Källorna är få: skribenten nämner So-

cialstyrelsens arbete men i övrigt presenterar han enbart Kristdemokraterna samt sig själv. 
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   Texten saknar specifika personer, inte ens Kim tas upp. Skribenten ger emellertid en hint 

om att han syftar på henne då han skriver ”Det är självklart att en person som är beslutskapa-

bel och informerad om konsekvenserna av olika behandlingsalternativ ska ha rätt att neka 

behandling eller kräva att en behandling som har påbörjats avslutas.” 

Texten använder Socialstyrelsens besked - som innebar en mer liberal syn på passiv dödshjälp 

än tidigare – som utgångspunkt, men det står i bakgrund mot frågan om aktiv dödshjälp, som 

är textens fokus. Endast skribenten själv kommer till tals med egen röst, men så är han också 

den enda människan som finns i texten. 

   Urvalet är tendentiöst: endast argument som talar mot aktiv dödshjälp presenteras. Skriben-

ten berättar dock att han kan acceptera passiv dödshjälp åt en beslutskapabel och välinforme-

rad patient.  

   Texten är skriven av en politiker, men språket är enkelt, i linje med dagstidningarnas. Var 

skribenten står i frågan råder det inga tvivel om: han skriver att ”[…] varje form av aktiv 

dödshjälp är oacceptabel” och bjuder därmed inte in läsaren till egna tolkningar. 

   Skribenten beskriver egentligen ingen specifik händelse: han utgår visserligen från Social-

styrelsens nya besked, men texten består allra främst av argument mot aktiv dödshjälp. Ämnet 

förenklas i artikeln, genom skribentens uteslutande av de argument som talar för aktiv döds-

hjälp. Värdeladdade ord och uttryck i form av ”[…] människovärdet som vi anser är lika, 

unikt och okränkbart” förekommer, likaså metaforer som ”[…] att människan inte är en ö”. 

   Texten uppmanar läsaren att ta avstånd till aktiv dödshjälp. Skribenten framträder öppet, 

med ett tydligt berättarjag som genomsyrar hela texten. Han försöker inte dölja några åsikter 

utan är mycket tydlig med var han står i frågan om dödshjälp, och eftersom han ignorerar alla 

argument som går i strid med hans, tycks hans syfte vara att få läsaren att utan tvekan hålla 

med honom. 

 

”Hon fick dö – inte dödshjälp 

Lindström: Skillnaden himmelsvid” 

(Lars Lindström, Expressen 2010-05-06) 

Texten är en krönika publicerad på sidan 30 i nyhetssektionen. Den är skriven av en nyhets-

krönikör för tidningen. Han vill med sin text berätta att han anser att skillnaden mellan att 

avsluta en livsuppehållande behandling och att exempelvis få en dödande dos morfin är 

mycket stor, och att det aldrig bör vara någon tvekan om att patientens önskan ska tillgodoses 

i det första fallet.  
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   De synliga källorna i texten är Kims (som här kallas ”den 32-åriga kvinnan”) brev till Soci-

alstyrelsen samt en text från tidningen Dagen, ur vilken skribenten har tagit ut delar av en 

intervju med jesuitprästen och etikprofessorn Erwin Bischofberger. Källorna citeras direkt, 

och de kan ses som tendentiösa eftersom de båda står för en positiv attityd till att avsluta en 

livsuppehållande behandling. 

   Faktaurvalet består av en redogörelse av Kims situation och Socialstyrelsens besked. Här 

smyger sig emellertid några faktafel in: skribenten påstår att Socialstyrelsens besked kom den 

26 februari när det i själva verket kom den 26 april. Han skriver dessutom att Kim var sex år 

gammal 1978, vilket var året då hon föddes. 

   Kim sätts i förgrunden, men nästan lika mycket fokus läggs på skribentens utredning av 

begreppet dödshjälp och hans tankar om livsuppehållande behandling. Såväl Kim som Erwin 

Bischofberger kommer till tals genom utdrag ur texter de har skrivit: Kim med sitt brev till 

Socialstyrelsen och Erwin Bischofberger med ett livstestamente som han har skrivit. Utdragen 

är satta inom citationstecken, inga pratminus finns. Skribenten har inte själv varit i kontakt 

med någon av textens personer. 

   Erwin Bischofberger framställs här som en aktör, som har skrivit ett testamente där han tyd-

ligt klargör över hur han vill behandlas i livets slutskede. Kim framställs däremot som ett of-

fer, genom beskrivningar så som ”[…] de sista åren av hennes liv blev det tyngre och tyngre 

[…] Hon orkade inte längre. Hon behövde hjälp dygnet runt”. 

   Händelsen dramatiseras inte nämnvärt, men skribenten kryddar texten med värdeladdade 

ord och fraser som ”himmelsvid”, ”lindra dödsplågorna” och ”ett livlöst vårdpaket”. 

   Skribenten förenklar berättelsen genom att påstå att en avbruten livsuppehållande behand-

ling inte alls är dödshjälp, att skillnaden är ”himmelsvid”. Han ignorerar alltså de olika grader 

och former av dödshjälp som experter talar om - och att en avbruten livsuppehållande behand-

ling, i fall som Kims, innebär att någon måste stänga av respiratorn - och menar att det endast 

är aktiv dödshjälp som är riktig dödshjälp. 

   Vad gäller skribentens närvaro, framträder han ganska dolt. Han låter sina åsikter komma 

fram genom att han berättar om Kim, men han skriver aldrig ut att det är hans personliga åsik-

ter som presenteras. Inget berättarjag finns, däremot placerar skribenten sig själv som en del 

av ett ”vi” i textens avslutande mening: ”Kanske borde vi alla tänka efter hur vi vill ha det, 

och skriva ett livstestamente medan vi är kapabla”. 
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   Skribenten är tydlig med sin åsikt om att det är rätt att avsluta en livsuppehållande behand-

ling på patientens begäran, och här inbjuder han inte läsaren till några egna ställningstagan-

den. Han låter däremot sin åsikt om aktiv dödshjälp vara osagd. 

 

”Svåra gränser vid dödshjälp 

Svenska läkaresällskapet: Modern medicinsk teknik skapar nya etiska frågor” 

(Ingemar Engström, Aftonbladet 2010-05-24) 

Texten är en debattartikel publicerad på sidan 26 på debattsidorna. Den är skriven av Ingemar 

Engström, som är ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, och 

som har använts som källa i ett flertal artiklar om Kim. Han vill med artikeln säga att det är 

viktigt att en debatt om livsslutsfrågor hålls vid liv, samt att de olika begreppen åtskiljs och 

utreds. 

   Eftersom skribenten är expert på ämnet som artikeln behandlar, använder han sig själv som 

en stark källa i texten. Han klargör dock att han inte uttrycker enbart sin egen utan hela 

Svenska läkaresällskapets syn på dödshjälp. 

   Texten använder fallet med Kim (som i en bildtext till artikeln får sitt riktiga förnamn, 

Candrah, utskrivet. Skribenten använder dock hennes alias ”Kim” för att inte bryta läkarsekre-

tessen) som bakgrund och underlag för diskussionen om dödshjälp. Fokus ligger på de etiska 

frågor som uppstår när dödshjälp diskuteras.  

   Ingen annan än skribenten själv kommer till tals med egen röst. Kim blir endast omtalad, 

vilket är fullt förståeligt med tanke på att hon hade dött innan texten skrevs. Hon framställs 

visserligen som ett offer för sin sjukdom, men samtidigt som en aktör som ”[…] valde att 

tacka nej till fortsatt behandling”.  

   Skribentens faktaurval är inte tendentiöst – han bemöter ämnet från olika håll genom att 

skriva om patientens rätt till självbestämmande kontra sjukvårdens uppgift att hjälpa männi-

skor att kunna och vilja leva. Tonfallet är myndigt: det märks tydligt att texten är skriven av 

en läkare, som är expert på området och vill undervisa läsaren. 

   Ämnet dramatiseras inte utan redovisas med ett sakligt och informativt språk. Det före-

kommer inte heller särskilt värdeladdade ord. Texten förenklar inte ämnet utan visar att det är 

komplicerat, bland annat genom att skribenten klargör att det visserligen är rätt och riktigt att 

en fullt beslutskapabel patient ska ha rätt att avsluta en livsuppehållande, men ställer därefter 

frågan om vad det egentligen innebär att vara beslutskapabel. ”Hur ska man se på patienter 
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där medvetandet är påverkat av till exempel läkemedel eller droger? Vad betyder det om man 

är dement eller på annat sätt kognitivt påverkad?” undrar skribenten. 

   Skribenten framträder öppet, med ett berättarjag, men han fungerar snarare som röst för 

Svenska Läkaresällskapet än för sig själv som individ.  

En färdig slutsats ges: aktiv dödshjälp är inte acceptabelt ur vårdens synvinkel. Däremot är 

frågan om avslutande av livsuppehållande behandling svår. Patientens rätt till självbestäm-

mande måste respekteras, men om patienten inte är fullt beslutskapabel blir det svårt att ta ett 

beslut. Texten är en uppmaning till debatt och ett önskemål om en bred parlamentarisk utred-

ning om ämnet, och den lämnar läsaren att själv fundera över problematiken kring dödshjälp. 
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Slutsatser och diskussion 

En första tanke som slog oss efter att vi hade analyserat vårt material, var att texterna var 

mycket mer nedtonade än vi hade väntat oss. Eftersom de handlade om en totalförlamad män-

niska som ville ha hjälp att dö, och större delen av texterna var hämtade från kvällstidningar, 

hade vi räknat med sensationella rubriker och tårdrypande texter. I stället höll sig de flesta 

texterna relativt sakliga, bland annat genom neutrala yttrandeverb. Den anklagelse som riktas 

mot medierna i Dödshjälp eller livshjälp? (Dükler et al., 1998) – att medierna ständigt åter-

kommer med sensationsinriktade reportage om människor som vill ha dödshjälp – visade sig 

här vara överdriven. 

   Endast tre av tidningarna visar att de själva var i kontakt med Kim: Aftonbladet, DN och 

Expressen, och det var Aftonbladet som hade mest kontakt med henne. Alla Aftonbladets ny-

hetstexter om Kim är skrivna av samma reporter - Staffan Lindberg, som besökte hennes hem 

- och därmed ter det sig logiskt att dra slutsatsen att relationen mellan reporter och intervju-

person blev ganska stark. Detta märks i artiklarna, men vi hade väntat oss mer sentimentalitet 

i skildringen än vad som faktiskt var fallet. Kim framställs inte enbart som en lidande stacka-

re, utan främst som en människa som har tagit tag i sitt problem genom att höra av sig till So-

cialstyrelsen, och som kände lättnad och glädje över beskedet hon fick. 

   Skribenternas källor är mycket få och onyanserade, nästan alla texter använder samma käl-

lor. Det är framför allt Ingemar Engström, som representerar Svenska Läkaresällskapets dele-

gation för medicinsk etik, som kommer till tals, i såväl andras texter som i två egna. Då han är 

att anse som expert på ämnet, är han givetvis en betydelsefull källa, men vi förvånades ändå 

över att inga experter med en annorlunda syn på dödshjälp – exempelvis Torbjörn Tännsjö - 

kom till tals i texterna. Kanske hör detta ihop med den nedtonade rapporteringen: en expert 

som varken uttryckte sig som radikal förespråkare eller motståndare till dödshjälp utan i stäl-

let tog upp argument från båda sidorna var en bra källa om tidningarnas syfte var en relativt 

objektiv skildring. 

   Vår förförståelse kring ämnet visade sig stämma på vissa håll. Vi var av uppfattningen att 

vanliga människor samt en del experter inom humanioraämnen ofta förespråkar dödshjälp, 

medan motståndarsidan till stor del består av läkare, företrädare för olika religiösa organisa-
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tioner samt handikappsförbund. Att vanliga människor ofta är positiva till dödshjälp visar de 

sifo-undersökningar som flera av texterna tar upp. Vad gäller experter inom humanioraämnen 

och deras syn på dödshjälp, får vi bäst svar genom att söka oss till litteraturen om ämnet i frå-

ga. 

   De människor som visar ett motstånd gentemot dödshjälp i de texter som var föremål för vår 

undersökning, stämmer till viss del in på vår förförståelse. Ordföranden för en handikappor-

ganisation (Förbundet för ett samhälle utan funktionshinder) och en riksdagsledamot för 

Kristdemokraterna – som visserligen inte är en religiös organisation, men likväl ett parti med 

kristna värderingar – kommer till tals som motståndare. Å andra sidan visar den jesuitpräst 

som kommer till tals i Lars Lindströms krönika, en positiv syn på dödshjälp. Textmaterialet 

innefattar inga läkare som uttalar ett klart nej till dödshjälp. 

   Vi hade dessutom, vilket nämns i inledningen, en bild av att såväl motståndare som före-

språkare till dödshjälp kommer starkt till tals i pressen. Detta visade sig inte alls stämma i vårt 

undersökta fall. Inga röster som talar för aktiv dödshjälp hördes, däremot kom flera motstån-

dare till tals. Människorna som hördes var journalister, elitpersoner av olika slag samt Kim, 

rapporteringens huvudperson. Inga andra vanliga människor kom till tals. 

   Den teori om nyhetsvärdering som vi utgick ifrån – nyheten ska vara ny men inte för ny, 

den bör äga rum under en begränsad tid, den bör ha med människor att göra och den bör vara 

negativ – visade sig stämma bra överens med vårt material. Å andra sidan är denna teori 

ganska allmän, och går förmodligen att applicera på de flesta nyhetstexter.  

   Genom våra analyser kan vi se att medierapporteringen om dödshjälp är ganska försiktig. 

De allra flesta skribenter är överens om att patienter ska ha rätt att avsäga sig en livsuppehål-

lande behandling – passiv dödshjälp – men ingen skribent uttrycker öppet en positiv syn på 

aktiv dödshjälp. Detta för våra tankar till Berit Hedeby, som var en mycket aktiv dödshjälps-

förespråkare (och dessutom levde som hon lärde när hon hjälpte Sven-Erik Handberg att ta 

sitt liv). Hon var, som tidigare nämnts, journalist, och hennes starka åsikter publicerades i 

dagspressen. Med detta i åtanke förväntade vi oss att ett flertal journalister skulle uttrycka 

åsikter i linje med Berit Hedebys, vilket inte stämde. Vi bör emellertid inte glömma att denna 

undersökning är en kvalitativ sådan, som endast undersöker ett specifikt fall. Det går således 

inte att generalisera kring rapporteringen om dödshjälp endast utifrån vår undersökning, men 

den kan mycket väl användas för att belysa och diskutera tendenser i journalistiken. 
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   Undersökningens syfte innefattade även att ta reda på hur väl dagspressen har uppfyllt de 

journalistiska kraven om att informera, kommentera, granska och skapa forum för debatt i 

rapporteringen om dödshjälp. Här upptäckte vi flera brister. 

   De flesta skribenterna visade sig inte vara särskilt pålästa kring dödshjälp, eller åtminstone 

inte lyckats redovisa ämnet på ett tydligt sätt. Flera av texterna gör ingen uppdelning i passiv 

och aktiv dödshjälp, utan berättar bara om ”dödshjälp”, och syftar då på den senare formen. 

Kims situation beskrivs då som att hon vill få hjälp att avsluta sin livsuppehållande behand-

ling – vilket klassas som passiv dödshjälp. De flesta artiklarna förklarar inte heller det pro-

blematiska med Kims vädjan: att det sedan länge är olagligt med tvångsvård vilket har inne-

burit att en person som exempelvis äter medicin som håller denne vid liv inte kan tvingas att 

ta den, men att detta inte tidigare ansågs vara samma sak som att be att få sin respirator av-

stängd. Någon annan måste stänga av respiratorn åt patienten, vilket innebär att det kan tolkas 

som aktiv dödshjälp – som fortfarande är olagligt i Sverige – men Kims brev pressade Social-

styrelsen till det förtydligande som innebär att dödshjälp i form av att stänga av en respirator 

på patientens begäran är att betrakta som passiv, och därmed tillåten. Detta förklaras otydligt 

eller inte alls i de flesta texterna, vilket innebär att journalistikens krav att informera inte 

uppfylldes särskilt väl. 

   Texterna som hamnade under kategorin debattartiklar/ledare/krönikor var till största delen 

skriven av journalister. Det fanns dessutom en stor uppsjö av den här typen av texter – fler än 

nyhetsartiklar och reportage. Kravet att kommentera händelsen uppfylldes alltså i det här 

fallet. 

   När det kommer till kravet att granska, kan vi inte påstå att något större arbete har lagts på 

det. Texterna innehåller i många fall information från andrahandskällor, och i de texter där 

förstahandskällor har använts, har alla reportrar vänt sig till samma källor.  

   Det journalistiska kravet att skapa forum för debatt kan tyckas bli uppfyllt vid en första 

anblick. De flesta texterna var som sagt av typen debattartiklar/ledare/krönikor. Alla texter 

uttryckte dock i princip samma åsikt: att en människa ska ha rätt att avsluta eller neka en livs-

uppehållande behandling var alla mer eller mindre överens om, men ingen av texterna ut-

tryckte en positiv inställning till aktiv dödshjälp – snarare tvärtom. Ingen debatt skapas när 

bara en sida får komma till tals. 

   Vi fann det olyckligt att dagspressen inte levde upp till de journalistiska kraven i rapporte-

ringen om Kim och om begreppet dödshjälp. Att informationen i flera fall var felaktig eller 

otydlig beror sannolikt på att dödshjälp är ett komplicerat begrepp, som kräver en del tid att 
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sätta sig in i. Med tanke på den tidspress som dagstidningarnas reportrar arbetar under förvå-

nas vi inte av deras bristfälliga kunskap om dödshjälp. Faktum kvarstår dock att journalister-

nas uppdrag att informera folket går förlorad när journalisterna inte är tillräckligt informerade 

själva. 

Förslag till fortsatt forskning 

Vår undersökning utgår ifrån ett specifikt fall, som vi valde för att det inträffade relativt nyli-

gen, för att det fick stor medial uppmärksamhet och för att det fick Socialstyrelsen att gå ut 

med nya riktlinjer. Dödshjälp har dock fått plats i medierna flera gånger tidigare, och det vore 

därför intressant att undersöka ett annat fall och jämföra resultatet med vårt. En analys av rap-

porteringen om Sven-Erik Handbergs död och den följande rättegången mot Berit Hedeby 

skulle vi finna särskilt intressant, eftersom det inträffade för flera decennier sedan och histori-

en skiljer sig från Kims fall i många avseenden. Här finns en förövare, en brottsling, vilket 

saknades i vårt undersökta fall. En analys av rapporteringen om Sven-Erik Handberg och Be-

rit Hedeby skulle därför bland annat kunna se på hur Berit Hedeby framställdes: som en skurk 

eller som en hjälte, beredd att trotsa lagen för att hjälpa en lidande medmänniska? 

   Fortsatt forskning i ämnet skulle förslagsvis även kunna bestå av eller åtminstone innefatta 

en textgenre som vi valde bort: insändare. Vi uteslöt dessa eftersom vi intresserade oss för det 

material som skrivits och publicerats på uppdrag av tidningarna, vilket texterna på insändarsi-

dorna inte kan sägas göra. Genom att inkludera insändare – röster från folket - i en undersök-

ning om dödshjälp i dagspressen, skulle förmodligen debatten framstå som mer nyanserad och 

fler radikala sidor skulle sannolikt höras. 
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