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The purpose of this study is to show how the Swedish newspapers Aftonbladet and 
Dagens Nyheter reported on and described Dag Hammarskjöld as a man and a symbol 
at the time of his death in 1961. The method for the research has been a qualitative 
thematic analysis of the content in the articles published from the date of 
Hammarskjöld´s death to the day after the funeral. The study has been based on theories 
about newspapers roles in the construction of imagined communities, the use of myths 
and the objectifying of abstract ideas in news texts. 
I have found that the investigated newspapers described Dag Hammarskjöld as 
synonymous with the United Nations, the world peace and a hope for the future. He was 
also described as a link between the present and the past in the Swedish history at the 
same time as he was described as a man of the people. He was representing 
“Swedishness” in an international context and the cosmopolitan. The Swedish people 
were described as a silent anonymous group mourning a great man and a fellow-
countryman. The study shows that Dag Hammarskjöld became a complex figure that 
represented not only him self but also Swedish qualities and norms.  
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1 Introduktion 

Han var inte bara en svensk tjänsteman med ett prestigeuppdrag. Han hade hela världens 

blickar på sig när han skickades att mäkla fred i inbördeskrigets Kongo och att tina upp 

de frostiga relationerna mellan USA och Sovjetunionen mitt under det kalla kriget.1 

Därför blev inte helt oväntat reaktionerna chockartade när Dag Hammarskjölds flygplan 

störtade i dåvarande Kongo i september 1961. Hans död uppmärksammades stort och 

länge i svensk radio, TV och tidningar. Den här uppsatsen har som utgångspunkt att gå 

bortanför den ytliga rapporteringen om Dag Hammarskjölds död och försöka 

rekonstruera hur Hammarskjöld kunde beskrivas i de stora svenska dags- och 

kvällstidningarna vid tiden för hans död och begravning. I byggandet av 

mediemänniskan Dag Hammarskjöld blir också läsarna, den svenska och hela världens 

befolkning, en viktig del i förståelsen av hur pressen skildrade honom och det samhälle 

han representerade.   

De senaste åren har medielandskapet förändrats radikalt. Nya digitala medier har öppnat 

upp för att fler röster kommer till tals när allt som krävs för att konkurrera i det mediala 

bruset är en internetuppkoppling. Här utgör de sociala medierna en viktig roll genom att 

erbjuda alla möjligheten att uttrycka sina åsikter och sprida sitt budskap, en möjlighet 

som finns för både offentliga personer och privatpersoner som annars inte givits något 

utrymme i traditionella medier. Men fram till nyligen har medielandskapet sett helt 

annorlunda ut och konstateras kan att än i dag står de traditionella medierna sig starka 

och spelar alltjämt en viktig roll för hur vi ser på vår omvärld och uppfattar oss själva. 

Denna studie tar fasta på mediers roll som skapare av sanningar och budskap till sin 

publik. Ty även om det journalistiska idealet handlar om objektivitet och neutralitet 

kvarstår faktumet att alla händelser och människor som förmedlas genom en text i 

någon form blir litterära gestalter som journalisten har möjlighet att forma och förse 

med egenskaper som inte nödvändigtvis representerar någon objektiv verklighet. Det är 

här denna uppsats tar sitt avstamp och jag ser det som viktigt att försöka förstå vad det 

är som förmedlas när offentliga personer gestaltas i journalitiska texter. För att kunna 

förstå detta krävs ett nårgånget studie av texter och en diskussion om de ord som 

används och de bilder som förmedlas. Jag studerar här hur Dag Hammarskjöld 

gestaltades och vilken funktion han fick i Dagens Nyheters och Aftonbladets bevakning 

av hans död och begravning i slutet av september 1961. På så vis är min förhoppning att 

1 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dag-hammarskj%C3%B6ld, läst 2014-11-25 
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få förståelse i flera steg och nivåer. Först och främst kommer jag få en bild av vilka 

budskap, tankar och egenskaper som förmedlades genom Dag Hammarskjöld. Det andra 

steget handlar om att jag får en bild av hur det kan se ut när en känd människa 

konstrueras i medierad form och vad som kan ingå i en sådan konstruktion när 

människor blir brickor i ett diskursivt spel som styrs av medieaktörer. Det tredje och 

sista steget handlar mer allmänt om denna studies resultat som ett exempel på hur 

medier kan fungera som spegel och förmedlare av normer och tankegods som finns 

representerade i det aktuella samhället. På så vis blir denna kvalitativa fallstudie likväl 

en liten del i en större förståelse av mediers budskapsförmedling och funktion gentemot 

sin publik, samhällsinvånarna.  

1.1 Problembakgrund 

Utgångspunkten i denna uppsats är som ovan redogjort att undersöka nyhetstexters 

förmåga att förmedla och konstruera värderingar och normer genom att beskriva 

människor. Här finns två väsentliga delar som båda varit föremål för studier inom 

journalistikvetenskapen. Dels handlar det om hur kända människor, levande såväl som 

döda, byggs upp i medierad form för att fungera som ett sätt att förmedla propaganda 

och åsikter. Dels handlar det om hur publiken och läsarna får en roll i rapporteringen 

kring en avliden känd person och förutsätts känna vissa saker och genom detta definiera 

sig som en del i en större kulturell samhörighet. Detta är huvuddragen i den forskning 

som jag kommer närma mig i litteraturgranskningen.  

För att placera in detta forskningsområde i ett större sammanhang och en historisk 

kontext låter jag mitt resonemang ta sitt avstamp i kulturhistoriens forskningsfält. Det 

gör jag med hjälp av Peter Burkes En kung blir till – Myten och propaganda kring 

Ludvig XIV. Här skisserar Burke hur myten om ”Solkungen” växte fram genom de 

samtida mediernas propaganda om dennes storhet. Särskilt viktigt i skapandet av myten 

var de medier som kunde reproduceras i stora mängder eftersom varje ny plattform 

innebar att synligheten ökade avsevärt, och det var det väsentliga.2 Den periodiska 

tidskriften Gazette var den som stod kungamakten närmast och arbetade mest enträget 

med att bygga upp myten om Ludvig XIV för det franska folket. Med en avmätt stil och 

ett språk som gav intryck av opartiskhet och tillförlitlighet var den en effektiv del i 

byggandet av hjälten Ludvig XIV.3 Burke påpekar risken för anakronismer när detta 

2 Burke, Peter (1996)  En kung blir till – Myten och propaganda kring Ludvig XIV. Stockholm: Tiden/Athena. s. 31  
3 Ibid. s. 41 f.  

- 2 - 

                                                 



  
 

skapande av en kungadyrkan i 1600-talets Frankrike ska översättas till 1900-talets 

mediesituation och samhälleliga förhållanden. Men det kan konstateras att dagens 

situation där politiker och maktmänniskor blir till ”produkter” som skapas i medier inte 

är ett nytt fenomen utan redan var fallet på 1600-talet och Burke tonar ned skillnaderna 

mellan hur maktmänniskor gestaltades nu och då, nya elektroniska medier till trots. Den 

stora skillnaden torde ligga i att de moderna medierna säger sig företräda folkets synsätt 

och värderingar på ett sätt som inte var ett ideal på 1600-talet då kungen fått sin makt av 

Gud och det var denna relation och maktställning som målades upp i den tidens 

medier.4  

Burkes resonemang är främst till för att ange en riktning för denna uppsats och 

poängtera själva kärnan i de studier som gjorts inom området. Det handlar alltså om hur 

en människa blir föremål för något annat än sig själv och får representera en större 

grupp människor. Sedan kan denna framställning ha olika syften. Det jag tar med mig 

från Burkes redovisning är att vi befinner oss i en mycket långlivad utveckling där 

medier, i vilken form de nu må vara, är ett användbart verktyg i skapandet av myter och 

maktutövning i form av en produkt och föreställd gestalt i mänsklig skepnad.  

Det som forskningen jag bygger upp min studie utifrån och även denna uppsats gör 

anspråk på är att exemplifiera hur detta går till och vad det kan tänkas vara för typ av 

”sanningar” och åsikter som sprids genom beskrivningen av maktmänniskor. En annan 

del handlar om att titta närmare på publiken och medborgarna i förhållande till den 

människa som gestaltas av medierna. Det som inte Burke heller tar i beaktande och som 

därför lämnar en passande lucka till denna studie handlar om vad det finns för 

funktioner och egenskaper i nyhetstexter som skildrar kända människor när de avlider 

och således inte själva längre har någon möjlighet att påverka innehållet.  

1.2 Tidigare forskning och teoribildning 

1.2.1 Symbol och människa 

Den tidigare forskning som studerar hur kända människors död skildras i pressen och 

vad dessa berättelser kan tillskrivas för vidare funktion har till stor del bedrivits på 

brittiska och amerikanska förhållanden. Där har forskningen som kan synas nedan till 

stor del kretsat kring två specifika fall med vissa undantag. Det handlar om John F. 

Kennedy, president i USA, och Lady Diana, prinsessa i Storbritannien. Jag har därför 

4 Burke (1996) s. 214 ff.  
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även inkluderat forskning som berör svenska förhållanden. Dessa består dels av en 

redogörelse som redovisar situationen för det medierade kändisskap som växer fram vid 

sekelskiftet 1900 och som kan fungera som ett jämförande exempel mot mitt eget 

studieobjekt. Dels finns här också forskning representerad som fokuserar på två kända 

svenskars död och hur bevakningen av dessas död gestaltades i finsk dagspress.  

I 'A news of feeling as well as fact': Mourning and memorial in American 

newsmagazines presenterar Carolyn Kitch en omfattande studie av hur tolv kända 

amerikaner gestaltades efter sin död. Studien har hon gjort genom att studera 

bevakningen av dessa i de amerikanska nyhetsmagasinen Time och Newsweek vad 

gäller både fysiskt utrymme i spalterna samt innehållet i artiklarna.5 Urvalet har hon 

gjort genom att välja ut de tolv dödsfall som fått mest utrymme i de berörda tidningarna 

under 40 års tid, från 1960-tal till sent 1990-tal.  

Studien har gjorts genom såväl kvantitativa mätningar av texternas längd och antal 

artiklar som kvalitativa studier av innehållet i texterna och vad de förmedlar. Kitch har 

studerat texter från en lång period, från Marilyn Monroes död 1962 till JFK Jrs död 

1999. Hon observerar bland annat hur journalisten blir både sörjande och tröstande och 

lämnar sin roll som objektiv förmedlare som annars är idealet inom yrkeskåren. Istället 

blir reportern subjektiv och beskriver de sörjande utifrån ett ”vi” där även journalisten 

är en medlem.6 Själva berättandet, eller narrativet, blir förutsägbart och förmedlar de 

avlidna utifrån liknande egenskaper och hela livsöden kan beskrivas som mycket 

snarlika när tidningarna ska måla upp den avlidnes liv och karriär. Narrativet blir på så 

vis styrt av konventioner som gör att även om omständigheterna i det specifika fallet är 

helt nya så känner vi igen berättandet och gestaltandet av sorgen.7 

Kitch uppehåller sig också vid beskrivningen av de studerade dödsfallen utifrån de 

kända personernas kön och konstaterar att dessa spelar roll för hur personernas liv 

återges i nyhetstexterna, främst handlar det om hur dessas liv gestaltas dramaturgiskt 

och med olika egenskaper. Samtliga avlidna kvinnor som studerats beskrivs å ena sidan 

enligt Kitch som offer för sitt eget kändisskap medan männen å andra sidan gestaltas 

som en form av destruktiva hjältar.8 

5 Kitch, Carolyn (2000) 'A news of feeling as well as fact': Mourning and memorial in American  
newsmagazines. Journalism, nr 1(2): 171, s. 176. 
6 Ibid. s. 178 f. 
7 Ibid. s. 180 ff. 
8 Ibid. s. 181 

- 4 - 

                                                 



  
 

Den kända personen blir i berättelsen om sitt liv och leverne en representant inte bara 

för sig själv och sin yrkeskategori utan likväl för hela läsekretsen, mottagarna av 

nyhetstexten. Kitch menar att den främsta kärleksförklaringen ett nyhetsmagasin kan ge 

en avliden känd person är att ”normalisera” dem och beskriva dem som typiska 

samhällsmedborgare precis som du och jag.9 I denna kontext är en viktig aspekt 

beskrivandet av den avlidnes uppväxt och bakgrund. Enkelheten blir det 

eftersträvansvärda som poängteras även när den avlidne kommer från mycket 

extraordinära och välborna familjeförhållanden. Ett tydligt exempel som författaren 

lyfter fram är rapporteringen kring John F. Kennedy Jrs död 1999. Tidningarna 

påpekade visserligen flitigt att han var en aristokrat från en rik och framgångsrik familj 

men det som lyftes fram och premierades i artiklarna var att Kennedy likväl var en 

vardaglig man som åkte tunnelbana. Det jordnära och det vanliga som alla kan relatera 

till lyfts enligt Kitch här upp till de högsta av dygder.10 De avlidna blir också symboler 

för en förgången tid som romantiseras och de beskrivs som representanter för typiska 

amerikanska värden och egenskaper.11 Mer om detta längre fram i denna redogörelse.  

Mervi Pantti undersöker i artikeln Masculine tears, feminine tears and crocodile tears: 

Mourning Olof Palme and Anna Lindh in Finnish newspapers för likheter och 

skillnader i bevakningen av morden på de svenska politikerna Olof Palme (1986) och 

Anna Lindh (2003). Pantti studerar de två finska rikstäckande tidningarna Helsing 

Sanomat och Iltalehti och huvuddragen i deras rapportering av de nämnda politikernas 

död. Till stor del anknyter Pentti till grunddragen i den dominerande forskningen, som 

främst utgörs av Kitch. Pantti konstaterar att nyheter som rapporterar om känslor som 

sorg har funktionen av att befästa och uttrycka normer och ideal om skillnader mellan 

könen.12 Begravningen kan beskrivas som den medierade känsloupptrappningens 

klimax där allmänhetens känslor skildras och sociala värderingar och normer 

manifesteras som tydligast. Pantti konstaterar att själva känsloyttrandet i medier är tätt 

sammankopplat till kulturella värderingar och djupt rotade normer.13 Både Palme och 

Lindh får representera något större än sig själva, främst handlar det om att de blir 

symboler för den svenska välfärdsmodellen och öppenheten. Morden på dem ses som 

direkta attentat på öppenhet och social rättvisa.14 Beskrivningen av Palmes och Lindhs 

9 Kitch (2000) s. 181 f. 
10 Ibid. s. 182 f. 
11 Ibid. s. 183 
12 Pantti, Mervi (2005) Masculine tears, feminine tears  and crocodile tears: Mourning Olof Palme and Anna Lindh in Finnish 

newspapers. Journalism, nr 6: 357, 2005, s. 359. 
13 Ibid. s. 360 
14 Ibid. s. 363  
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dödsfall fungerar också som skapare av så kallade ”communitas”, vilket kan beskrivas 

som en föreställning om kollektiv nationell gemenskap.15 

Samtidigt som de avlidna formas i förutbestämda mallar och beskrivs som föredömen 

och vanliga amerikaner resonerar Kitch kring att omständigheterna runt deras död också 

måste konkretiseras och en skyldig syndabock till denna pekas ut. Ibland kan den 

skyldige vara identifierbar, om det rör sig om en fängslad mördare till exempel, men 

ibland är det mer komplext och den avlidne kändisen kan exempelvis ha dött av 

alkohol- eller tablettmissbruk. Men även vid dessa tillfällen formuleras någon form av 

”skyldig” i den bemärkelsen att det finns en specifik förklaring eller kraft att rikta 

sorgen och aggressionen mot. Ett återkommande begrepp i de undersökta artiklarna är 

”martyrskap” och att de avlidna blivit offer för en ytlig och destruktiv Hollywood-

kultur. Anledningen till att det ser ut på detta sätt förklarar Kitch med den rådande 

”medielogiken”.16 När de avlidnas liv gestaltas och deras död kommenteras sker det 

ofta genom att kända författare, politiker och dylika kommer till tals, men även läsarna 

ges utrymme för att uttrycka sin sorg och sina minnesbilder av de avlidna. Kitch 

beskriver läsarnas som ”de slutliga talarna”, alltså de som har sista ordet. Konkret kan 

det handla om att läsarnas brev publiceras på nyhetsplats i tidningen.17 

De avlidna celebriteterna blir i texterna representanter för mer än sig själva när de får 

stå för vissa moraliska och kollektiva värden och beskrivs som länkar till en annan tid 

och ett annat USA när dessa värden var vanliga. De avlidna beskrivs som sammansatta 

och komplexa figurer där dubbelheten är väsentlig; de är både vardagliga människor 

som du och jag och samtidigt övernaturliga hjältar. Kitch menar att artiklarna får en 

känslomässig funktion hos läsarna då de genom att använda ett likartat och 

återkommande berättande vid dödsfall efter dödsfall blir rituella inslag i människors liv 

och fungerar som en slags trygghet. Själva kärnan i vad det innebär att vara amerikan 

förklaras av journalisten genom den avlidne och det blir just denna förklarande roll som 

blir journalistens mest framträdande snarare än att objektivt rapportera om den avlidne 

som faktisk person.18  

Det som blir av intresse i min studie av svenska nyhetstidningars bevakning av Dag 

Hammarskjöld vid dennes dödstillfälle blir huruvida dessa tendenser som pekas ut av 

Kitch och Pantti kan appliceras på mitt studieobjekt. Även om det inte är min avsikt att 

15 Pantti (2005) s. 364  
16 Kitch (2000)  s. 186 
17 Ibid. s. 187 ff. 
18 Kitch (2000). s. 189 f. 
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här dra några generella slutsatser om den svenska pressens gestaltning av kändisskapet 

så är det ändå av intresse att se huruvida fallet Dag Hammarskjölds död kan anses stärka 

eller fungera som kritik mot denna forskning stor till stor del domineras av Kitchs studie 

på amerikanska förhållanden och de slutsatser som dras av de avlidna celebriteternas 

funktion i nyhetspressen där. Med tanke på att tematiken går igen även i Panttis studie 

av nordiska förhållanden torde detta inte vara alltför orealistiskt.  

När jag nu väljer att utgå från denna internationella forskning vill jag utöka den 

kunskapsmässiga grund jag står på med en svensk studie som kan fungera som 

referensram för mitt egna empiriska arbete. Andreas Nyblom har i sin 

doktorsavhandling Ryktbarhetens ansikte – Verner von Heidenstam, medierna och 

personkulten i sekelskiftets Sverige studerat författaren Verner von Heidenstams (1859-

1940) liv och personlighet såsom den skildras i medier under Heidenstams 

yrkesverksamma tid. 

Även om författaren inte har som huvudsyfte att studera skildringar kring Heidenstam 

vid dennes död 1940 så pekar han ut flera intressanta riktningar och karaktärsdrag i den 

svenska journalistiken som tydligt formeras under Heidenstams liv. Pressen genomgår 

en form av metamorfos vad gäller gestaltandet av uppburna och framgångsrika 

personer, oftast män, strax efter sekelskiftet. Nyblom utgår här från att publicister som 

tidigare hade gestaltats som moraliska förebilder nu blir beskrivna som intressanta 

människor och personligheter i de offentliga samtalen i medier.19 Heidenstam kunde 

inte styra den medierade bilden av honom som tog form och som utmålade honom som 

hjälte och geni. Det var inte Heidenstam själv genom sitt författarskap som skapade sin 

synlighet och gjorde sig omtalad, istället var det publiciteten kring hans personlighet 

som gav hans person betydelse och fyllde denna med innehåll. Detta resulterade i 

skapande av en mytisk gestalt.20 Denna mytiska funktion anknyter väl till Kitchs syn på 

rollen de kända personer som får porträtteras. Således torde inte mytbildningen och 

”kapningen” av den faktiska personens egenskaper inte vara något förbehållet 

minnesartiklar utan något som sker redan när den offentliga personen är i livet och 

figurerar i pressen.  

Nyblom poängterar som en viktig del av sin studie vikten av att gå bortanför de senare 

tolkningar som gjorts av Heidenstams person och författarskap genom att endast studera 

19 Nyblom, Andreas (2008)  Ryktbarhetens ansikte – Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige 
(diss.) Stockholm: Atlantis. s. 21 

20 Ibid. s. 11 
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hur han porträtterades vid den faktiska tid då han var verksam, alltså främst vid 

sekelskiftet 1900. Nyblom menar att samtidens syn på personen har fått träda tillbaka 

för sentida sanningsanspråk på att gestalta diktaren på ett sätt som inte belystes under 

dennes direkta samtid.21 Denna ingång ser jag som intressant och som ett gott motiv 

även i min egen studie. Även om jag endast studerar skildringarna av Hammarskjöld vid 

en mycket mer begränsad tid och då i samband med dennes frånfälle är det samma 

anspråk på att måla upp den bild av personen som fanns i dennes samtid och i samhället 

där denne levde. 

Nyblom beskriver hur Heidenstam fick en särställning i samhällsdebatten genom att 

vara en man från den sociala eliten som dessutom fick bli symbol och representant för 

en litterär omdaning och mycket inflytelserik period i den svenska litteraturhistorien.22 

Även om mitt undersökningsobjekt inte var författare och dessutom dog drygt 20 år 

senare än Verner von Heidenstam vill jag använda denna forsknings slutsatser som en 

bakgrund för att kunna se likheter och skillnader i pressens roll mellan de olika 

tidsperioderna. Och även likheter torde finnas eftersom det som Nyblom påpekar var 

vid 1900-talets början som den moderna formen av personkult och skildringar av 

celebriteter tog form. Journalisten fick här rollen som den som avgör vad som är allmänt 

intressant och genom att uppmärksamma och belysa vissa personer, både historiska och 

samtida, kunde exempel formas som fick funktionen att bilda den stora massan. De blev 

en form av idoler som bar med sig en förklaring av vad det innebar att tillhöra en 

nation.23 Heidenstam kom att bli en av det tidiga 1900-talets mest uppmärksammade 

personer i press och medier i alla möjliga former. Detta innebar i förlängningen att han 

blev känd hos den breda massan samtidigt som hans litterära produktion bara nådde en 

mindre del av folket. Hans kändisskap bottnade alltså inte i uppskattning över hans 

yrkesmässiga prestationer utan i den gestalt som skapades runt honom i medierna.24 

Nyblom lyfter fram mediernas roll vad gäller att skapa innehåll och mening i bilden av 

Heidenstam i det offentliga rummet genom att åskådliggöra honom på ett särskilt sätt 

för publiken, läsarna.25 

Denna utgångspunkt tar jag med mig i tolkningen av det tidiga 1960-talets skildringar 

av Dag Hammarskjöld som även han var en celebritet om än i en annan yrkeskategori 

än Heidenstam. Intressant blir således att studera huruvida även Hammarskjöld kan 

21 Nyblom (2008) s. 11 f. 
22 Ibid. s. 13 f. 
23 Ibid. s. 15 
24 Ibid. s. 25 
25 Nyblom (2008) s. 29 

- 8 - 

                                                 



  
 

fungera som symbol för något större än sig själv och vad journalisterna då lägger i 

denna bild. Det väsentliga blir då liksom i Nybloms undersökning inte att beskriva den 

faktiska människan utan bilden av denna, ”Hammarskjöldbilden” blir här mitt fokus.  

1.2.2 Massorg 

Ännu en aspekt av skildringar av kändisskapet och döden handlar om hur publiken och 

medborgarna i den beskrivna nationen beskrivs i förhållande till den avlidne och dennes 

bortgång. James Thomas har studerat hur sorgen gestaltades i olika medieformer vid 

prinsessan Dianas död 1997. Han resonerar kring huruvida medierna höll samman 

folket som en sörjande enhet och på så vis stärkte den nationella identiteten och 

samhörigheten, såsom Kitch ovan menar att mediernas roll varit i de exempel hon 

studerat. Thomas utgår från egna studier av mediernas beskrivningar av detta särskilda 

fall och bygger sitt resonemang från tidigare forskning, men också en survey som 

gjordes strax efter Dianas död där den brittiska befolkningens uppfattning om 

bevakningen kring Dianas död kartlades.26 

Ett väsentligt begrepp i Thomas resonemang är fenomenet ”mass mourning” som 

närmast kan översättas till ”massorg”. Han menar att sorgen efter Diana som gestaltades 

i medierna inte skildrade en sorg som publiken kunde relatera till. Sorgen som syntes i 

bevakningen fungerade tvärtom som avskräckande för den del av befolkningen som 

sörjde eftersom medierna beskrev sorgen uppskruvat och som hysterisk.27  I 

inledningsfasen av rapporteringen stod publiken tämligen vilsen och försökte hitta 

former för hur den skulle uttrycka sin sorg. I detta sökanden efter ett legitimit sätt att 

uttrycka sin sorg inför andra medmänniskor blev medierapporteringen viktig. Den form 

av sorg som beskrevs som godtagbar och normal innefattade både tårar och hysteri hos 

publiken som på intet sätt stod i en personlig relation till prinsessan Diana. 28 De som 

inte delade denna sorg valde oftast att vara osynliga och hålla tyst om att de upplevde 

rapporteringen och den visade sorgen som överdriven.29 Thomas resonerar kring att en 

mer gemensam form av sorg som representerade en större del av allmänheten hade 

kunnat skapas om medierna skildrat Dianas död och begravning mer allsidigt och 

nyanserat. Med tiden växte också kritiken mot rapporteringen och den form av 

masshysteri som kommit till uttryck och istället för att sorgen fungerade som enande 

26 Thomas, James (2008) From people power to mass hysteria: Media and popular reactions to 
the death of Princess Diana. International journal of cultural studies, 11(3),  s. 365 
27 Ibid. s. 373. 
28 Ibid. s. 371  
29 Ibid. s. 372 
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beskrevs den så småningom i medierna som något som en stor del av folket tog avstånd 

ifrån.30 

Thomas slutsatser går delvis emot Kitch resonemang om sorgen och rapporteringen 

kring denna som gemensamhetsskapande och viktig för att rekonstruera och förklara 

innebörden i att tillhöra den aktuella nationen när han lyfter fram de avskräckande 

effekterna. Detta är dock inte helt relevant i sammanhanget eftersom Thomas går vidare 

och studerar publikens reaktioner efter en längre tid när syftet i föreliggande uppsats är 

att studera den sorg som tidningarnas vid den särskilda tidpunkten ger uttryck för. Men 

Thomas slutsatser är likväl användbara, som då han noterar mediernas roll som skapare 

av det han kallar ”mass mourning”, massorg, och att dessa lyfter fram vissa typer av 

offentlig sorg bland läsare och brittiska medborgare. Medierna skapar en sanning om 

hur sorgen får yttra sig vilket kan ställas bredvid den tidigare forskningens syn på 

mediernas roll även i skapandet av kändisskapet och att definiera de enskilda 

celebriteternas egenskaper. Det jag tar med mig från Thomas är huruvida jag även i 

fallet Dag Hammarskjöld kan se hur sorgen definieras och att vissa typer av sorg lyfts 

fram som eftersträvansvärda till förmån för andra.  

Även om Pantti i sin studie analyserar finska tidningar så finns inga tendenser av att 

sorgen efter de avlidna som en isolerad svensk angelägenhet. Tvärtom breddas 

samhörighetsbegreppet i den finska pressen till att handla om en nordisk kontext där alla 

länder delar gemensamma värden och en livsstil. Bland annat beskrivs dödsfallen som 

“en förlust för Finlands folk”, vilket torde visa på en tydlig gestaltning av kulturell 

samhörighet.31 

Pantti belyser även folkets, i detta fall främst det svenska, roll i rapporteringen. Dessa 

delas upp i fem kategorier av sörjande: vänner och släktingar till offren, representanter 

för stat och samhälle, ickepolitiska offentliga personer, vanliga medborgare samt 

journalisterna själva. Både Lindh och Palme beskrivs som vanliga människor, “en av 

oss”, samtidigt som romantiserade bilder av dem som förebilder också byggs upp.32 

Denna dubbelhet i karakteriseringen av de avlidnas goda egenskaper och personligheter 

går att skönja även i Kitchs exempel. Könen på de avlidna får också betydelse när Anna 

30 Thomas (2008) s. 372 f.  
31 Pantti (2005) s. 365  
32 Ibid. s. 366  
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Lindh beskrivs som mamma och fru i stor utsträckning medan beskrivningarna av Olof 

Palme kännetecknas av yrkesmannen och en “första klassens politiker”.33  

Sorgen hos folket beskrivs något annorlunda mellan de två fallen Pantti studerar. I 

Palmes fall beskrivs sorgen indirekt, alltså utan direkta citat, och det påpekas främst hur 

många som sörjer. I rapporteringen om Lindhs bortgång har fokus vänt och det är de 

enskilda personernas berättelser och känslor som dominerar.34 Detta kan också 

appliceras på hur de anhöriga till de avlidna gestaltas. Olof Palmes familj beskrivs inte 

som sörjande utan främst som vittnen till mordet medan Anna Lindhs familj och dess 

känslor får en mycket framträdande roll.35 Precis som i Thomas resonemang menar 

Pantti att medierna sätter ramar för “god” och “dålig” sorg. Men här finns en viktig 

distinktion mellan de två studierna eftersom Thomas visar på att masshysteri och en 

högljudd sorg framhålls som den ”rätta” till en början i de brittiska medierna efter 

Dianas död.36  I Panttis studie är tvärtom den “rätta” sorgen tyst och stilla och innehåller 

inga extrema gråtattacker.37 Hur sorgeyttringarna ter sig mellan könen förändras också 

över tid. I skildringarna av Palmes död lyser männen som visar känslor med sin 

frånvaro medan det vid Lindhs bortgång är vanligt med gråtande och känslosamma 

män. Pantti argumenterar för att det som tidigare var synonymt med kvinnlig sorg under 

de nära två decennierna förvandlats till allmänna sorgeyttringar.38 Detta kan närmast 

beskrivas som att rätten att vissa känslor i pressen blivit demokratiserad.39 

Panttis forskning är intressant främst eftersom den placerar in teorier och synsätt som 

använts i internationell forskning på nordiska och svenska förhållanden. Här kan jag 

även ta med mig tidsaspekten, att det tycks ha skett en metamorfos i hur sorg skildras i 

pressen. Således kan jag utifrån denna studie undersöka om beskrivningarna av Palme 

ligger närmare de av Dag Hammarskjöld än vad beskrivningarna av Lindh gör. Detta 

vore nämligen det synligen självklara eftersom Palmes död ligger närmast i tiden till 

Hammarskjölds. Dessutom var de båda män. Huruvida rapporteringen om 

Hammarskjöld kan placeras in i denna utveckling som Pantti pekar ut är värd att ta med 

sig för att på så vis påpeka likheter och skillnader.  

 

33 Pantti (2005) s. 367 
34 Ibid. s 367 f.  
35 Ibid. s. 369  
36 Thomas (2008) s. 371 
37 Pantti (2005) s. 370 f.  
38 Ibid. s. 372 f.  
39 Ibid. s. 375  
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1.2.3 Myter i modern skepnad 

De två delarna i den tidigare forskningen som här är angelägna för denna uppsats torde 

således vara själva kändiskapet som litterär produkt i medierna samt hur sorgen 

gestaltas och konstrueras utifrån vad publiken, mottagarna, förväntas känna, uppleva 

och tycka. Journalistens och medieplattformens roll kan här således inte överskattas. 

Den ovan presenterade forskningen redovisar samtliga resonemang om pressens roll 

som konstruktör av själva kändisskapet och den inneboende makten i detta och dels vad 

denna rapportering har för större funktion när vederbörande avlider. Men jag vill 

uppehålla mig vid viss litteratur som angriper forskningsområdet med en något mer 

teoretiserande ansats. En central föreställning i Kitch och Nybloms redogörelser handlar 

om att medier ger uttryck för moraliska värderingar och normer som skapats långt 

tillbaka i tiden och överantvardats genom den specifika kulturen där medieprodukten 

framställs.  

Graham Knight och Tony Dean utvecklar resonemanget om nyheter som bärare av 

myter i Myth and the structur of news från 1982. Här studerar de hur två kanadensiska 

tidningar skildrade en gisslantagning på den iranska ambassaden i London 1980 där 

gisslantagarnas mål var att pressa den iranska staten att erkänna en provins i landet som 

självständig. Det signifikativa var att tidningarna inte talade om faktiska 

orsaksförklaringar till händelsen utan rekonstruerade mytiska bilder, såsom ”störandet 

av lag och ordning”. Metaforiska bilder användes för att skildra utvecklingen på 

ambassaden med teman som ”attacken”, ”angripandet” och ”den blodiga 

upplösningen”.40 Användandet av abstrakta termer och ordval både förklarar och 

försvarar våldet från den brittiska sidan när ett specialförband kopplas in och dödar 

gisslantagarna.41 Språket som används målar tydligt upp en enkel situation där gott står 

mot ont, ”vi” mot ”dem” och ”terroristerna”.42 Författarna menar att rapporteringen 

kring brott och andra ”bad news” har en moraliskt uppfostrande och bildande funktion 

där nyhetstexten konstruerar och för vidare sociala normer och konventioner i form av 

myter.43 På detta sätt blir samhällets rådande ideologier synliga och konkreta genom 

användandet av de mytiskt laddade begreppen och bilderna. Texten byggs upp på det 

sättet att de dominerande och vedertagna åsikterna i kulturen blir de enda rätta. 

40 Knight, Graham & Dean, Tony (1982) Myth and the structure of news. Journal of Communication , 32, s. 150 
41 Knight & Dean (1982) s. 158 
42 Ibid. s. 159 f. 
43 Ibid. s. 145 
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Myternas funktion i journalistiska texter är således att servera färdiga modeller för hur 

vi som läsare ska avkoda själva budskapet i texten och använda oss av informationen.44 

Denna syn på medier som bärare av myter kan appliceras även på mitt 

undersökningsområde. Författarna talar om myten som en viktig komponent i 

rapporteringen kring brott och dåliga nyheter. Frågan är om Hammarskjölds död är den 

typen av händelse som återuppväckte normativt vägledande ord och retoriska bilder i 

nyhetstexterna. Det jag med hjälp av detta synsätt kan studera är vilka ideologier och 

värderingar som kan tänkas rekonstrueras genom Dag Hammarskjöld och skildringen av 

såväl människan som sorgen efter honom. En viktig del i detta resonemang rör läsarens 

roll och den svenska kulturen, alltså hur ”svenska” värderingar och normer beskrivs 

genom personen Dag Hammarskjöld. 

Ytterligare ett teoretiskt perspektiv kan här vara användbart. Det är det om social 

representation utvecklat av Serge Moscovici i exempelvis Social representations – 

Explorations in social physchology. Med Mocovicis analysmetod kan jag undersöka 

huruvida tidningarna ger uttryck för individers, gruppers eller samhällets åsikter och 

således agerar megafon för andra än den isolerade journalisten eller redaktionen.  

Moscovicis teori fokuserar på hur medier representerar idéer och kunskaper som är 

allmänt rådande i samhället och den ansluter till den tidigare forskningens syn på 

mediernas funktion som spridare av moraliska berättelser i mytisk form och hur de 

reproducerar bilder om hur nationen och medborgarna fungerar. Moscovici talar här 

bland annat om objektifiering, vilket innebär att något abstrakt får formen av något mer 

lättöverskådligt och enkelt, exempelvis av en bild eller ett begrepp som får representera 

en del av verkligheten. Det kan även innebära att mänskliga egenskaper kopplas till det 

mer abstrakta och får symbolisera dessa.45 

Detta stämmer överrens med Kitchs iakttagelse om att de kända personerna i de 

journalistiska texterna blir gudaliknande symboler och moraliska ideal. Utifrån 

Moscoviscis teori kan jag alltså studera om Hammarskjöld kan sägas symbolisera mer 

än bara sig själv och sina personliga egenskaper. Denna del av Moscovicis resonemang 

smälter i sort sett helt in i de övriga teorier jag presenterar.  

 

 

44 Knight & Dean (1982) s. 146 
45 Moscovici, Serge (2000) Social representations – Explorations in social psychology. Cambridge: Polity. s. 51 ff. 
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1.2.4 Människan som definition av nationen 

Detta leder mig in på ett mer specifikt studium av kopplingen mellan skildringarna av 

Dag Hammarskjöld och definierandet av nationen. Jag låter mig således placera in 

texterna i en större kontext där de inte bara kan tänkas konstruera människan Dag 

Hammarskjöld som individ utan också genom honom definiera vad det innebär att 

tillhöra den ”svenska” gemenskapen och nationella identiteten. Detta är temat i Benedict 

Andersons Den föreställda gemenskapen – Reflexioner kring nationalismens ursprung 

och spridning som avhandlar orsakerna till att människor hänger sig till den starka 

gemenskap som kännetecknar nationalism. Här spelar tidningen, liksom romanen, som 

massmedium en central roll när det handlar om att reproducera den föreställda 

gemenskap som nationen utgör. Med det berättande som möjliggörs kan vi som läsare 

identifiera oss som en del av den stora massan landsmän, även om vi med största 

sannolikhet aldrig kommer träffa dessa. För Andersson är det berättandet som form som 

här är det centrala. Det löser upp barriärer som tid och rum och gör att jag som läsare får 

möjlighet att få en överblick av skeenden som tillsammans skapar en känsla av att vi är 

en del av en ”sociologisk mekanism”.46 Rent konkret kan det handla om att händelser 

och berättelser som egentligen inte har någon vidare koppling till varandra presenteras 

tillsammans i exempelvis en tidning.47 

 Andersson målar upp en utveckling från 1700-talet när han talar om betydelsen av 

”tryckkapitalism” som bidragande orsak till den konstruerade känslan av samhörighet 

inom nationsgränserna. Allt sedan tryckkapitalismen introducerades har möjligheten 

funnits att bygga upp en föreställning om ett ”vi” och viktigast av allt; att kunna relatera 

till varandra på ett sätt som tidigare var omöjligt.48 Språket är en viktig del då det tydligt 

avgränsar nationer och här har massmedier en mycket viktig roll som spridare av 

språket. Det är alltså inte massmediet i sig som skapar en känsla av samhörighet mellan 

totala främlingar utan dess förmåga att sprida språket som i sin tur fungerar som skapare 

av en föreställd gemenskap eller ”särskilda solidariteter”.49 

Även Carolyn Kitch observerar nationens roll i sin studie när hon menar att de avlidna 

blir länkar mellan olika tider och generationer och beskrivs som länkar mellan den 

amerikanska kulturen och människorna som tillhör den och närmast har funktionen som 

46 Anderson, Benedict (1993) Den föreställda gemenskapen – Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning. Göteborg: 
Daidalos. s. 36 f. 

47 Ibid. s. 43 
48 Ibid. s. 46 
49 Andersson (1993) s. 129 f. 
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ett kitt för nationen. Detta gör att de enskilda människornas skildrade liv blir delar i en 

större helhet som berättar om hur livet i USA utvecklats och de får gestalta egenskaper 

och beskrivs som bärare av nationella identiteter som gått förlorade.50 

Benedict Andersons resonemang kan möjligtvis tyckas bygga på självklarheter. Men 

hur som helst är det i detta sammanhang viktigt att ha denna funktion hos tidningstexten 

formulerad då jag närmar mig mina egna studier. Här blir min uppgift att studera 

huruvida texterna om Hammarskjöld på något sätt gör anspråk på att sammanlänka 

läsarna i en större gemenskap eller inte. Att upptäcka ett sådant anspråk blir desto lättare 

när jag har med mig Andersons utgångspunkt att tidningar är ett verktyg som gör det 

möjligt att förenkla och binda samman berättelser som i sin tur kan skapa känslan av 

samhörighet. Rent praktiskt gäller det att studera hur Hammarskjöld beskrivs i 

förhållande till ”svenskhet” och medborgarna, alltså läsarna. Detta resonemang lappar 

över teorierna hos såväl Kitch som Knight och Dean. 

Sammanfattningsvis kan några återkommande teman konstateras. Medierna har en 

förmåga att skapa och rekonstruera en människa, en idol eller kändis, som sedan förses 

med egenskaper som inte främst speglar den kända personen själv utan sådana budskap 

och normer som stärker exempelvis nationell gemenskap eller maktförhållanden. Den 

enskilde blir en symbol och en moralisk ledstjärna för ett folk, för de som delar det 

aktuella mediets språk, och genom denne återskapas en berättelse om vissa värden som 

inte närmare motiveras utan förs vidare genom mytiska begrepp och bilder. Folket, 

läsarna är viktiga inte bara som mottagare av detta budskap utan även som synliga i 

rapporteringen och förmedlandet av känslor och budskap. Representanter för ”folket” 

får genom att levandegöras i texterna fungera som vägledare och symboler för 

mottagaren som på detta vis informeras om hur denna bör tänka, agera och känna när 

det exempelvis handlar om att visa sin sorg efter en avliden celebritet. På så vis skapas 

föreställningen om gemenskap och nationella värden som ”vi alla” delar inom kulturen 

och den språkliga sfären.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera de svenska tidningarna Aftonbladets och 

Dagens Nyheters rapportering och beskrivning av Dag Hammarskjöld som människa 

och symbol vid dennes död 1961. För att göra detta har jag operationaliserat ner mitt 

syfte i tre frågeställningar.  

50 Kitch (2000) s. 183 
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- Hur beskriver de undersökta tidningarna människan Dag Hammarskjöld vad gäller 

dennes styrkor, svagheter och personliga karaktärsdrag? 

- Hur gestaltas Dag Hammarskjöld utifrån Sverige som nation och sin tillhörighet i 

denna?  

- Vilken roll har de svenska medborgarna och tidningarnas läsare i rapporteringen och 

hur gestaltas dess eventuella reaktioner och sorgeyttringar? 

En distinktion mellan de två sista frågeställningarna kan krävas. Den som avhandlar 

Dag Hammarskjöld utifrån nationen och i förhållande till Sverige ämnar lägga fokus på 

hur Dag Hammarskjöld gestaltas i förhållande till det som av tidningarna karakteriserar 

som “svenskhet” i någon form. Här ingår också hur Hammarskjöld och dennes 

nationstillhörighet beskrivs i förhållande till den övriga världen.  

Den sista frågeställningen lämnar de direkta skildringarna av Dag Hammarskjöld som 

person och dennes egenskaper och har istället som mål att svara på vad läsarna, 

medborgarna och världens befolkning får för roll i rapporteringen om dennes död. Till 

viss grad kan dessa frågeställningar tyckas lika, men den första av dem tar alltså fasta på 

Dag Hammarskjöld egenskaper i förhållande till det som av tidningarna beskrivs som 

”svenskhet”, medan den sista frågeställningen behandlar hur folket och läsarna syns i 

rapporteringen och vad de då uttrycker och symboliserar.  

1.4 Metod och material 

Min studie hade som syfte att studera tidningars beskrivningar och gestaltningar av Dag 

Hammarskjöld vid det specifika tillfället för dennes död. Utifrån de texter som 

studerades var mitt mål att kunna dra slutsatser om bevakningen av Hammarskjölds 

död. Min metod var således induktiv. Som Florén och Ågren sammanfattar denna metod 

innebär den att observationer går före kunskapsbildningen och slutsatserna.51 Grunden i 

min studie var det empiriska insamlandet av information och iakttagelser av vad som 

kännetecknade tidningarnas bevakning av Hammarskjölds död. Utifrån dessa drog jag 

sedan slutsatser om vad det var som förmedlades, hur det skedde och hur dessa 

iakttagelser kunde kopplas till tidigare forskning och teorier. Rent konkret studerade jag 

tidningstexter som skildrar Dag Hammarskjöld vid dennes död i september 1961.  

51 Florén, Anders & Ågren, Henrik (2012)  Historiska Undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. 
Lund: Studentlitteratur. s. 48 f.  
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När jag närmade mig texterna med mina frågeställningar gjordes detta genom ett av de 

mest vedertagna angrepssätten inom de kvalitativa studierna, den tematiska analysen. 

Jag närmade mig texterna med utgångspunkten att hitta teman och resonemang som 

fanns representerade i texterna. Dessa teman var alla de olika typer av svar på mina 

frågeställningar som kunde tänkas finnas i de texter som studerades. Bryman förklarar 

den tematiska analysens arbetsprocess som innebär att jag i egenskapen av observatör 

skapar ett ramverk för analysen och hur denna ska gå tillväga. Detta ramverk innehåller 

ett sätt att tänka när det kommer till att hantera de teman man studerar och den 

information som samlas in.52  

I detta fall blev de teman som studerades således avgränsade av frågeställningarna. 

Genom att inte formulera något exakt kodschema kunde jag gå in i min studie med 

öppna ögon för de tänkbara teman och budskap som kunde finnas förmedlade i texten. 

Jag tillämpade således en öppen tematisk innehållsanalys där min uppgift blev att återge 

det historiska källmaterialet, tidningstexterna, på ett levande och argumenterande sätt. 

Levande på så vis att den historiska kontexten och sammanhanget återskapades och togs 

med som en viktig aspekt av studiet av innehållet i tidningstexterna. Argumenterande 

blev mitt tillvägagångssätt genom att jag påtalade de tendenser och teman som fanns i 

bevakningen av nyhetstexterna under tiden jag upptäckte dem och så att säga redogjorde 

för dess betydelse i denna studie. Detta innebar att jag när materialet tolkades och 

analyserades och sedan jämfördes med tidigare teorier och forskning inte bara svarade 

på mina frågeställningar var för sig utan också skapade en mer resonerande genomgång 

där människan Dag Hammarskjöld och tiden för hans död rekonstruerades genom de 

texter som skildrade honom och hans död i september 1961.  

Min studie av bevakningen över Dag Hammarskjölds död rörde ett enskilt fall och vad 

som kännetecknade just detta. Detta innebar att jag intog fallstudiens forskningsdesign. 

Som Bryman skriver: “Den grundläggande formen för en fallstudie rymmer ett 

detaljerat och ingående studium av ett enda fall”.53 Fallstudier med en forskningsstrategi 

som till största del är av kvalitativ art har även en tydlig tendens att vara induktiv.54  

Detta var de utmärkande dragen för den metod som jag använde mig av och som var 

den mest lämpade att svara på mina frågeställningar. Jag studerade en enskild händelse 

och rapporteringen kring det specifika fallet Dag Hammarskjöld under en avgränsad 

period i en avgränsad andel tidningar och kunde sedan dra slutsatser om den bevakning 

52 Bryman, Alan (2013)  Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. s. 528 ff.  
53 Ibid. s. 73  
54 Ibid. s. 76  
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jag observerade och hur den svarade på mina frågeställningar. Sedan kunde jag jämföra 

mina resultat med den tidigare forskningen och de fall som den föresatt sig att studera 

och på så vis kunde likheter och skillnader påvisas och min studie sättas in i en större 

kontext och där vara en pusselbit till en helhetsbild som förhoppningsvis har kunnat 

fördjupas genom min fallstudie. Denna studie i sig var därmed inte giltig för 

generalisering för något annat än detta specifika och avgränsade fall.  

Dessa olika delar leder mig in på en närmare genomgång av valet av forskningsstrategi. 

Denna styrde till stor del hur mina slutsaster av det empiriska studiet kunde användas 

och vilken grad av generaliseringar jag kunde göra. Jag studerade ett enskilt fall och var 

intresserad av att kunna gå in i texterna på djupet för att förstå dem och deras syfte inom 

samma och närliggande forskningsfält. Således var min studie av nödvändighet 

kvalitativ. Bryman beskriver den kvalitativa forskningen utifrån tre huvudbegrepp. Det 

handlar först om en induktiv syn på förhållandet empiri och teori, såsom redovisat 

tidigare. Vidare finns här en kunskapsteoretisk ståndpunkt som innebär att 

arbetsmetoden är inriktad på tolkning och förståelse av materialet i den verklighet som 

studeras. Dessutom är kvalitativ forskning ontologisk, alltså att samspelet mellan 

individer är upphovet till olika former av sociala egenskaper och att dessa egenskaper 

inte är ett resultat av några sanningar avskilda från de människor som tillsammans 

skapar en verklighet.55  

Bryman beskriver den kvalitativa forskningens viktigaste steg och jag utgick från dessa 

när jag skapade den process jag tillämpade vid min undersökning och som fungerade 

som ram för mina avgränsningar och operationaliseringar.56 Först formulerades de 

generella frågeställningarna som i detta fall tog fasta på hur kända människor kunde 

tänkas representera något mer än bara sin egen person i nyhetstexter vid sin död. Vidare 

valdes så relevanta platser och undersökningspersoner som i detta fall innebar 

avgränsning i form av ett fall att observera. Här var det således fråga om en för den 

fortsatta studien väsentlig avgränsning. I detta fall valde jag först mitt specifika fall som 

här utgjordes av tidningstexter om Dag Hammarskjöld vid tiden för dennes död och 

begravning. Den tidsmässiga begränsningen gjorde jag enligt samma mönster som 

Pantti i sin studie av rapporteringen kring morden på Anna Lindh och Olof Palme. Han 

studerade rapporteringen från och med dödsdagen fram till och med dagen efter 

55 Bryman (2013) s. 341  
56 Ibid. s. 345  
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begravningen.57  Jag arbetade efter samma mönster och studerade tidsspannet mellan 

den 18 september 1961, dödsdagen, till den 30 september 1961, dagen efter 

begravningen. Den andra avgränsningen handlade här om vilka texter som studerades, 

alltså vilka tidningar. Jag studerade två svenska tidningar med nationell spridning vid 

Dag Hammarskjöld död. Dessa var Dagens Nyheter och Aftonbladet. På så vis fick jag 

en viss bredd vad gäller journalistiska genrer i och med att det rörde sig om en 

kvällstidning med lösnummerförsäljning och en morgontidning med prenumerationsbas. 

Samtliga redaktionella texttyper ingick i studien, såväl nyhetsartiklar som ledartexter 

men också insändare och enkätsspalter.  

Nästa punkt i Brymans redogörelse av den kvalitativa studiens steg var insamlingen av 

data. Här innebar det att jag gick in i en läsning av de nämnda dagstidningarnas utgåvor 

från de specifika datumen och sökte de teman och egenskaper som mina frågeställningar 

och mitt syfte gav vid handen. Efter denna mycket viktiga fas vidtog så tolkningen av 

data som innebar att tendenser och olikheter i de två tidningarnas rapporteringar 

sammanfattades och skisserades upp. Därefter kom det begreppsliga och teoretiska 

arbetet där jag ställde min tolkade data mot tidigare teoretiska resonemang och 

forskningsslutsatser och noterade huruvida min studie kunde sägas vara en ren 

fördjupning och förlängning av denna eller om jag även kunde använda mitt resultat för 

att bygga ut eller ifrågasätta tidigare resonemang. Därefter kom det som Bryman kallar 

för formuleringen av forskningsrapporten. Här var det viktiga att kunna övertyga 

läsaren om att de tolkningar och slutsatser som drogs var hållbara och på vilket sätt 

detta sade något väsentligt för förståelsen av samhället.58 Detta gjorde jag genom att 

tydligt bygga upp en argumenterande redogörelse för de undersökta tidningarnas 

rapporteringar där jag ställde dessa mot varandra och således rekonstruerade den 

verklighet som journalistiken gjorde anspråk på att företräda och förmedla. Dag 

Hammarskjöld blev mitt exempel medan tidningstexterna var mitt studieobjekt som 

representerade den kontext, det sammanhang, de uppkom i. Den historiska aspekten av 

denna studie var således viktig att poängtera. Slutsatserna om rapporteringen i Dagens 

Nyheter och Aftonbladet gav mig inga som helst verktyg att dra slutsatser och 

generaliseringar om hur dessa tidningar bevakar kända människors dödsfall idag. De 

slutsatser jag kunde dra handlade om dessa tidningars rapportering om ett visst dödsfall 

och en viss person vid en viss tid, nämligen i september 1961.  

57 Pantti (2005)  s. 359  
58 Samtliga listade punkter finns i Bryman (2013)  s. 347  
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Något kort bör sägas om mina analysobjekt utifrån ett källkritiskt perspektiv. Eftersom 

jag studerade texter som alla var skrivna i direkt anknytning till Dag Hammarskjölds 

död kan det finnas starka misstankar om att journalister och redaktörer påverkades av 

normer och förväntningar på hur de skulle gestalta och beskriva en nyligen avliden. Det 

kan tänkas att en form av respekt infann sig som inte gått att skönja om Hammarskjöld 

ännu varit i livet. I denna studie var denna eventuella tendens till hyllningar i texterna 

inte ett problem. Tvärtom har det varit min avsikt att studera just artiklarna om 

Hammarskjöld utifrån det faktum att han var avliden eftersom det som tidigare 

forskning visat öppnar upp för att den avlidne på ett tydligt sätt blir en symbol för något 

mer än sig själv. Jag vill dock påpeka att de texter som jag analyserade på intet sätt kan 

ses som representativa för hur Hammarskjöld skildrades när han levde eftersom det nu 

var bevakningen vid hans frånfälle som var studieobjektet. 

Vidare utarbetade jag ett kort bakgrundsavsnitt om Dag Hammarskjölds liv och karriär 

som tjänsteman och diplomat. Detta för att skapa någon form av sammanhang för den 

läsare som inte känner till Dag Hammarskjöld eller den tid han levde i. Det avsnittet 

placerades innan resultatdelen börjar för att läsaren inte helt ska utelämnas till de två 

studerade tidningarnas skildringar om Dag Hammarskjölds liv. Jag använde mig av 

Peter Wallensteens skrift Dag Hammarskjöld utgiven av Svenska institutet 1995 samt 

Brian Urquharts mer djupgående Dag Hammarskjöld utgiven 1974. Det senare verket 

fann jag återkommer i efterkommande biografier över Hammarskjölds liv och jag såg 

den därför som en god grund när jag för kännedom kort skisserade upp Dag 

Hammarskjölds liv.  

1.4.1 Forskningsetik  

I detta avsnitt vill jag diskutera min studie och tillvägagångssätt utifrån 

Vetenskapsrådets definition av god forskningssed. En av hörnpelarna handlar om att 

kunna garantera kvalitet i arbetsprocessen och tillförlitlighet av de slutsatser som dras. 

För att uppnå detta är det viktigt med ett tydligt formulerat syfte och klart formulerade 

forskningsfrågor och undersökningsobjekt. Information och data ska hanteras 

systematiskt och kännetecknas av en genomgående analys med en kritisk och 

ifrågasättande hållning.59 En annan viktig anledning till systematisk redovisning ligger i 

vetenskapens krav på öppenhet för att undanröja tvivel om självständighet i förhållande 

59 Hermerén, Göran m.fl. (2011) God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. s. 40 
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till finansiering av ekonomiska intressen.60  Dessa punkter såg jag som väsentliga även i 

min studie varför jag formulerade frågeställningar och ett syfte med tydlig koppling till 

erkända forskningsresultat och teoribildningar. Dessa frågeställningar var sedan 

vägledande i min empiriska insamling av data i form av information från de 

tidningstexter som studerades. Dispositionsmässigt blev min resultatdel uppdelad i 

rubriker som var direkt styrda av de olika frågeställningarna, detta för att läsaren enkelt 

ska kunna se att det som där presenteras är relevant och har tydliga kopplingar till 

forskningsområdet.  

Denna systematik innebar också att jag vid studiet av tidningstexterna behandlade dessa 

på samma sätt vad gäller sökandet efter teman och jag redogjorde just detta i min 

resultatdel, att jag ställde samma frågor till varje text, även om det i praktiken skulle 

kunnat innebära att en viss tidnings texter fått större utrymme i redogörelsen än en 

annan. Detta kan vara fallet och berodde då på att de olika tendenser och egenskaper jag 

studerade var representerade i olika grad i de texter som undersöktes.  

En annan viktig del i denna systematiska hållning handlade om förhållandet till 

källorna. Jag redovisade därför alla källor jag använde mig av med sidhänvisningar. 

Detta gällde inte bara litteratur om forskning och teori utan även de undersökta 

tidningstexterna. På så vis kan läsaren enkelt söka upp de tidningar jag använde i min 

studie och avgöra huruvida mina slutsatser var relevanta och hade täckning. Den 

kritiska hållningen tog jag också fasta på, både vad gäller ifrågasättandet av tidigare 

forskning men också när det kom till mina egna slutsatser i den avslutande delen i denna 

uppsats. Jag såg det inte som ett misslyckande att finna och påtala brister i mitt eget 

resonemang utan tvärtom som en tillgång för den som föresatt sig att göra en liknande 

undersökning. På så vis var detta mitt öppna och resonerande arbetssätt också ett sätt att 

bygga upp förslag för hur framtida studier inom detta forskningsområde skulle kunna se 

ut.  

1.5 Bakgrund 

1.5.1 Kort biografi över Dag Hammarskjöld 

Dag Hammarskjöld föddes som yngsta barnet in en konservativ och aristokratisk familj 

1905. Fadern Hjalmar Hammarskjöld var politiker och kom orosåret 1914 att väljas till 

svensk statsminister. Modern Agnes var olik den stränga fadern och Dag Hammarskjöld 

60 Hermerén m.fl. (2011) s. 39  
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var särskilt fäst vid henne.61 Efter att ha slutat läroverket studerade Dag Hammarskjöld 

juridik vid Uppsala universitet och doktorerade senare i ekonomi. Därefter anställdes 

han som tjänsteman hos dåvarande finansminister Ernst Wigforss på 

finansdepartementet och bröt därmed tydligt av från den konservativa släkten genom att 

tjänstgöra för en reformistiskt lagd socialdemokratisk regering. I slutet av 1940-talet 

gled han så över på det utrikespolitiska området när han anställdes på 

utrikesdepartementet och valdes så småningom in i regeringen som statsråd. Han var 

dock hela tiden obunden från politiska partier och hade titeln ”opolitiskt konsultativt 

statsråd”.62  

Hammarskjöld gjorde en snabb karriär som tjänsteman och fick ett förtroende som 

utgjorde förklaringen till att han 1953 kunde väljas till generalsekreterare för Förenta 

nationerna, FN.63 FN hade bildats 1945 och generalsekretaren hade en viktig post med 

mycket makt över hela organisationen som förutom generalsekreteraren och dennes 

sekretariat även bestod av ett säkerhetsråd och en generalförsamling.64 Som nytillträdd 

generalsekreterare såg han det som en viktig uppgift att skapa en självständig och stark 

organisation där generalsekretaren fick en tydligare och större roll.65 Han klev snabbt in 

i världspolitikens hetluft när han lyckades få fyra amerikanska piloter under FN-flagg 

frisläppta sedan de fängslats av den kinesiska staten under Koreakriget.66 1956 spelade 

han en viktig roll som förhandlare mellan Egypten och de attackerande staterna Israel, 

Storbritannien och Frankrike i Suezkrisen som rörde Egyptens anspråk på den viktiga 

Suezkanalen. Efter att ha bidragit till en lösning av konflikten växte hans anseende i 

världen.67 1960 rådde oroligheter i dåvarande Kongo och FN satte in fredsbevarande 

styrkor för att förhindra inbördeskrig.68 När Hammarskjöld i slutet av september 1961 

reste till utbrytarprovinsen Katanga i södra Kongo störtade flygplanet han färdades i och 

Hammarskjöld avled. Trots en mängd teorier om attentat är det fortfarande oklart om 

huruvida Hammarskjölds död var resultatet av ett politiskt motiverat sabotage eller en 

ren olyckshändelse.69 

 

61 Urquhart, Brian (1974) Dag Hammarskjöld. Stockholm: Norstedts. s. 26 f.  
62 Wallensteen, Peter (1995) Dag Hammarskjöld. Stockholm: Svenska institutet. s. 6 
63 Ibid. s. 7 ff.  
64 Ibid. s. 8 f.  
65 Urquhart  (1974), s. 59 
66 Wallensteen (1995), s. 13 ff.  
67 Ibid. s. 16 ff.  
68 Urquhart (1974), s. 500 ff.  
69 Wallensteen (1995) s. 33 f.  
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2 Resultat och analys 

2.1 Mannen och myten  

 I Aftonbladet den 18 september präglas rapporteringen av ovisshet om vad som hänt 

med det flygplan som Hammarskjöld befann sig i under resan till Katanga. Likväl 

publiceras det som kan kategoriseras som en första minnesartikel över människan och 

generalsekreteraren Dag Hammarskjöld. Rubriken lyder “Om Hammarskjöld är död var 

detta slut symboliskt” och artikeln slår fast att om Hammarskjöld nu avlidit så är detta 

ett dråpslag för de pågående fredsförhandlingarna i Kongo. Människan Dag 

Hammarskjöld blir synonym med freden och den symboliska betydelsen kan inte 

överskattas och gör sig gällande redan i rubriken.70 Här beskrivs också en dubbelhet i 

Hammarskjölds personlighet. 

Sonen till aristokraten Hjalmar Hammarskjöld, den konservative 

statsministern under första världskriget, kunde gå i skola hos 

socialdemokratiska statsråd som Ernst Wigforss och Östen Undén.71 

Det framhålls som en god egenskap att Dag Hammarskjöld kunde kombinera sin 

tillhörighet i det “konservativa fädernearvet” med sitt arbete i socialdemokratiska 

regeringar och han blir här närmast en länk mellan det moderna Sverige och det 

förgångna. Det förgångna representeras i form av fadern Hjalmar Hammarskjöld som 

beskrivs som en gammal typ av aristokrat som inte längre finns.  

Det gamla kunde flyta in i det nya, så som det svenska folkhemmet under Per 

Albin Hansson och Tage Erlander kunnat överta och vidareutveckla arvet från 

det oscarianska ståndssamhället.72 

Här mellan 1800-talets ståndsamhälle och 1900-talets välfärdssamhälle står Dag 

Hammarskjöld som sammanbindande symbol och gör mötet mellan de två tidsåldrarna 

så smärtfritt som möjligt, det är det genomgående temat i denna första minnesartikel 

över honom. Artikeln, som saknar namngiven skribent, menar att Hammarskjölds 

eventuella död också blir symbolisk eftersom denna hans sista resa gällde lösandet av 

vapenvila och en framtida fred.73   

Dagens Nyheter ansluter till temat när tidningen dagen efter Aftonbladet först 

uppmärksammar Hammarskjölds död, vid detta tillfälle är det också bekräftat att 

70 Aftonbladet 610918 s. 7 
71 Ibid. s. 7 
72 Ibid. s. 7 
73 Aftonbladet 610918, s. 7 
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Hammarskjöld verkligen är död. Tidningens New York-korrespondent Sven Åhman 

citerar en informationsansvarig på FN som menar att förlusten drabbar såväl hela FN 

som freden i hela världen och hela världens befolkning.74 Döden beskrivs som en 

katastrof av Londonkorrespondenten Daniel Viklund: 

[...] och även hans genomförande av FN:s politik i Kongo har haft sina 

vedersakare. Men det hindrar inte att hans död allmänt medges vara en 

katastrof och att hans insatser nu röner en allmän uppskattning inom vars ram 

detaljanmärkningarna faller tillbaka.75 

Det beskrivs hur Hammarskjöld lyckades få loss ett antal amerikanska flygare som 

tillfångatagits i Peking under Koreakriget genom att själv åka och samtala med regimen 

och hur han på egen hand placerade en representant i det oroliga Jordanien 1958.76 

Detta skildras även i Aftonbladet och exemplifieras där med fler “fredsresor” som 

Hammarskjöld gjort, bland annat hur han upprättade en FN-styrka på gränsen mellan 

Israel och Egypten.77 På ledarplats beskrivs han i Aftonbladet som bärare av idéer och 

tankar som representerar fredstanken och organisationen FN: 

Han framstod inom kort inte endast som den sammanhållande och ledande, utan 

som Förenta nationernas personifikation, dess ideals symbol.78  

Här slås fast att Hammarskjöld var tekniskt skicklig, hade diplomatisk talang, tålamod 

och arbetsförmåga. Men dessa egenskaper är inte de väsentliga för att kunna förstå 

människan Dag Hammarskjöld menar textförfattaren.  

Grunden för den position, som blev hans, och för de resultat, som han 

skapade, var något djupare och fastare. Dag Hammarskjöld var mannen med 

en mission. En känsla av en uppgift och kallelse liksom ovanför hans stora 

ämbetes uppdrag drev honom.79 

Dagens Nyheter konstaterar att Hammarskjölds ideal var freden och det beskrivs hur 

hela världen efter dödsbudet hyllar honom för denna strävan. Rubriken lyder: “FN-

skeppet i gungning efter rorsmannens död - Lovorden strömmar över Dag 

Hammarskjöld”.80  Hammarskjöld beskrivs med metaforen som en rorsman, den som 

styr skeppet som i detta sammanhang är FN. Hammarskjölds vän Uno Willers skriver i 

en minnesartikel om den avlidnes starka vilja att uppfylla sin plikt, en plikt som denne 

74 Dagens Nyheter 610919, s. A9 
75 Dagens Nyheter 610919, s. A9 
76 Ibid. s. A10 
77 Aftonbladet 610918, s. 7 
78 Aftonbladet 610919, s. 2 
79 Ibid. s. 2 
80 Dagens Nyheter 610919, s. A9 
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inte kände som ett tvång utan brann för.81 Missionen och hållfasthet vid sina ideal tycks 

vara förklaringen bakom Dag Hammarskjölds framgång som diplomat och 

generalsekreterare i Aftonbladets och Dagens Nyheters beskrivningar av honom. Den 

25:e september skildrar Dagens Nyheter en minneshögtid på stortorget i Malmö. En av 

talarna, statsrådet Gösta Netzén, citeras i tidningen: “- Förenta nationerna och Dag 

Hammarskjöld blev identiska begrepp. Deras samband är den märkliga historien om 

mannen och hans verk, sade statsrådet Gösta Netzén”.82  Vad som menas med ”mannen 

och hans verk” förklaras inte närmare vare sig i citatet eller vidare i texten utan nämns 

bara i förbifarten som vore det en självklarhet att läsaren förstår kopplingen och 

innebörden. Det tycks som att uttrycket blir en sanning som inte närmare kräver 

förklaring till vare sig åhörarna på stortorget eller läsarna av Dagens Nyheter. 

Efter begravningen skildrar Aftonbladet begravningsgudstjänsten och uppehåller sig 

särskilt vid ärkebiskopen Erling Eidems griftetal som denne höll när han förrättade 

begravningen. 

Kring de tjänande ideal som dikterat Dag Hammarskjölds stora insatser för fred, 

förståelse och försoning mellan folken i en ond värld uppehöll sig ärkebiskop 

Erling Eidem i sitt griftetal när han i eftermiddag vigde FN:s generalsekreterare till 

evig ro.83 

Här blir Dag Hammarskjöld den man som tydligt står mellan världens folk helt ensam 

och mäklar fred. Hans drivkraft är ett större “tjänande ideal” som inte närmare 

konkretiseras utan får sväva som en allmän förklaring och bakgrund till Dag 

Hammarskjölds insats som generalsekreterare. Den “onda världen” beskrivs som hans 

fiende och hotet mot detta ideal. Det är två abstrakta begrepp som avhandlas snabbt i en 

ingress på sex rader innan en kort redogörelse för begravningsakten inleds. Jag får 

intrycket av att dessa mer diffusa och mycket omfattande ord bygger upp en bild av Dag 

Hammarskjöld som något större än en människa, användandet av honom som symbol 

för fred och lojalitet till sitt ämbete syns som tydligast i denna artikel precis efter 

begravningen. Lojaliteten och ämbetet är även ett återkommande tema som jag 

avhandlar närmare nedan.  

När jag studerar dessa minnestexter över Dag Hammarskjöld kan jag konstatera att han 

blir symbol för dels ett historiskt skeende i Sverige och dels för freden som fenomen i 

allmänhet och en eventuell fred i Kongo i synnerhet. Dag Hammarskjölds död blir en 

81 Aftonbladet 610919, s. 2 
82 Dagens Nyheter 610925, s. A21 
83 Aftonbladet 610929, s. 5 
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händelse som utmanar hela världsfreden när han själv utmålas som ensam kraft inom 

FN där han är den som själv driver igenom beslut och företar fredssamtal. De 

karakteristiska dragen för honom som människa och yrkesman får träda tillbaka till 

förmån för abstrakta kvaliteter, metaforer och liknelser. Det kan handla om rorsmannen, 

mannen och verket eller dennes mission. Det förklaras inte närmare vad denna hans 

mission bestod i som nämns i Aftonbladet eller vad det var i hans personlighet som 

gjorde att han ensam kunde frige fångar eller mäkla fred i oroshärdar.  

När Aftonbladet samlar minnesord över den avlidne citeras politiker, ambassadörer och 

andra som mött och arbetat med Dag Hammarskjöld. Riksdagsmannen och folkpartisten 

Einar Rimmerfors förklarar att “[…] budet om Dag Hammarskjölds bortgång 

accentuerar bilden av en man som gav allt för att fylla sin uppgift”.84 Även här 

återkommer alltså temat med strävan för en större “uppgift” eller “mission”, men det är 

nu snarare mannen som offrar sig för sitt arbete och världens väl och ve som jag 

närmast vill belysa. Samma bild som i Aftonbladets samling av minnesord träder fram i 

Dagens Nyheter där han skildras som en man som gjorde allt för sin uppgift och satte 

sitt privatliv i andra hand och tog ut alla sina krafter på sitt krävande arbete.85  En 

beskrivning handlar om Hammarskjölds ansvarskänsla och lojalitet med sina 

arbetsgivare genom karriären. 

Alltifrån ungdomsåren tjänade Dag Hammarskjöld hängivet och skickligt det 

svenska samhället. Hans karriär förde honom från det ekononomisktadministrativa 

fältet till utrikespolitiken.86 

Dag Hammarskjöld gestaltas här som mannen som offrar sig för det svenska folket och 

sitt arbete. Vid dagen för begravningen skildrar Dagens Nyheter på ledarplats Dag 

Hammarskjöld som Sveriges främsta ämbetsman på det internationella planet. Här 

beskrivs lojaliteteten som Hammarskjölds främsta egenskap. Han lyckades balansera 

mellan att underkasta sig sträng kontroll och att föra fram sina personliga åsikter och sitt 

personliga engagemang.87 Den tidigare socialdemokratiske finansministern Ernst 

Wigforss citeras där han berättar om Hammarskjölds anpassningsförmåga när han som 

ung valdes som statssekreterare på Finansdepartementet 1936 och på snabb tid vann 

kollegors förtroende och lyckades inlemma sig i en organisation där likformighet är 

idealet.88 Att smälta in i en likformig organisation lyfts fram som något positivt och 

84 Aftonbladet 610919, s. 10 
85 Dagens Nyheter 610919, s. A11 
86 Aftonbladet 610918, s. 7 
87 Dagens Nyheter 610929, s. A2 
88 Aftonbadet 610919, s. 2 
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denna beskrivning utgör ett talande exempel för tjänstemannen Hammarskjöld som 

byggs upp i de båda tidningarna.  

Den socialdemokratiske politikern Gunnar Myrdal resonerar om Hammarskjölds storhet 

i en minnesartikel som till stor del bygger på ett tal Myrdal hållit för Stockholms 

studenter dagar efter dödsbeskedet. Rubriken “Dag Hammarskjöld myt för en ny tids 

människor” fångar essensen i texten. Myrdal talar om hur minnet över Hammarskjöld 

nu kommer leva vidare i form av myt och symbol och han höjer ett varningens finger 

för att vilseledas av de epitet och intressen Hammarskjöld kan komma tillskrivas. 

Myrdal redogör sedan för sin bild av människan Dag Hammarskjöld och fram träder en 

komplex bild där även Hammarskjölds svagheter belyses. Hans akademiska karriär 

beskrivs som mindre lyckad trots en avlagd doktorsexamen. Myrdal menar att 

Hammarskjöld inte passade som forskare, främst eftersom han blev krånglig och otydlig 

i sina resonemang när han skrev vetenskapliga texter.89 Hammarskjöld beskrivs också 

som en känslomässigt komplicerad person:  

Hans kontakter med människorna, massorna även mer än individerna, var 

intellektuella och disciplinstyrda, inte instinktiva och naturliga90. 

Myrdal beskriver Hammarskjöld som djupt intellektuell och dubbelbottnad. Han var 

känsloladdad men alltid med strikt kontroll över dessa sina känslor.91   

Dagens Nyheters Oslokorrespondent samlar in minnesord från Hammarskjöld 

föregångare på posten som FN:s generalsekreterare, Trygve Lie. Han berättar att han 

upplevde Hammarskjöld som något sluten men samtidigt förtroendeingivande och lärd 

och att han hade de “toppkvalifikationer” som FN-posten krävde av en 

generalsekreterare.92  

Bilden av Dag Hammarskjölds kvaliteter som människa syns tämligen komplexa. Å ena 

sidan har vi den driftige FN-chefen som tar kontroversiella beslut om ingripanden i 

oroshärdar och å andra sidan den lojale tjänstemannen som inlemmar sig i 

organisationerna denne är verksam i. Han var å ena sidan enkel att samarbeta med men 

var å andra sidan disciplinstyrd och sluten och tillbakadragen i kontakter med 

människor. Denna dubbelhet och komplexitet tycks vara väsentliga delar i bygget av 

den “stora mannen” som målas upp i de båda tidningarna.  

89 Aftonbladet 610924, s. 2 
90 Ibid. s. 2 
91 Ibid. s. 2 
92 Dagens Nyheter 610920, s. A9 
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Detta leder mig in på Dag Hammarskjöld som privatperson, alltså mannen bortanför 

arbetet som tjänsteman och FN-chef. Dagens Nyheter ägnar en helsida åt privatpersonen 

med rubriken “‘Han motsvarade de högsta förväntningar’ – Hammarskjöld en 

personlighet av sällsynt inre anspänning”.93 Här förklaras att han var mycket 

framgångsrik i skolan och hade läshuvud. Framgången som vuxen förklaras med att han 

tidigt hade en “diplomatisk talang” och “psykologisk smidighet” och han beskrivs som 

kylig och plikttrogen men ändock personlig och självständig. Artikeln uppehåller sig 

också vid Dag Hammarskjölds stora naturintresse och det faktum att han tog sig tid att 

varva ner mitt i sitt stressiga och krävande arbete med världen som arbetsfält, bland 

annat genom sitt stora litterära intresse.  

Han tog sig tid med att skaffa sig först en stuga och sedan en fyrlängad ödegård i 

det skånska Löderup (och att hälsa på där mellan jorden runt-varven), han 

figurerade leende vid otaliga hedersdoktoratsförläningar och ceremonier, och han 

lät sig med pomp och ståt inväljas i Svenska akademien, den förste son som 

efterträtt sin far på en akademistol, 1954.94 

Trots sin upptagenhet och resande mellan oroshärdar och träffande diverse 

maktmänniskor växer bilden fram av en lugn och jordnära man med naturen som största 

sitt intresse och i en bildtext konstateras att Hammarskjöld varje år försökte komma 

ifrån sitt arbete för att få möjlighet att vandra med sina ungdomsvänner i den svenska 

fjällvärlden.95 

Dessa beskrivningar vittnar också om en dubbelhet. Den store fredsmäklaren som tar sig 

tid att varva ner mellan fredsresorna jorden över. Han gestaltas med en fot i den svenska 

naturen och en fot i den stora FN-skrapan i det avlägsna New York. Aftonbladet 

gestaltar dock denna jordnära sida hos människan Dag Hammarskjöld ännu tydligare i 

ett reportage om hans sommarställe i Löderup i Skåne. Grannen Johanna Andersson 

intervjuas, hon brukade skicka färska blommor hon plockat till Hammarskjöld när 

denne var ute i världen.  

– Hammarskjöld var en underbar människa, och ofta har han suttit här i vår stuga 

och druckit kaffe. Då vi först blev bekanta frågade jag om jag skulle titulera 

honom generalsekreteraren. Han svarade med att fråga om han fick kalla mig 

Johanna. Det slutade med att vi blev Hammarskjöld och Johanna med varandra.96  

93 Dagens Nyheter 610919, s. A11 
94 Dagens Nyheter 610919, s. A11 
95 Ibid. s. A11 
96 Aftonbladet 610920, s. 25 
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Det berättas hur Dag Hammarskjöld älskade att sköta om sina blommor och arbeta i 

trädgården. Fram växer nu bilden av en man med enkla anspråk, som när grannen 

Johanna berättar att han ofta satt ner och drack kaffe med henne, en 70-årig änka på 

landsbygden. Det är således dels den skickliga diplomaten och akademiledamoten från 

den fina aristokratiska familjen som gestaltas i spalterna och dels den naturälskande och 

enkla människan som inte värjde sig för att smutsa ner sig i arbetet på lantstället.  

Till detta kommer också myten och symbolen Dag Hammarskjöld, han som 

symboliserar freden och den plikttrogne världstjänaren. Den enda beskrivning som 

tycks gå att spåra i en större del av de samlade omdömena och beskrivningarna av 

människan Dag Hammarskjöld handlar om hans “kylighet”, som dock inte tycks vara 

det samma som otrevlighet mot sina medmänniskor utan snarast ska tolkas som 

integritet och eftertänksamhet. Detta nämns i de studerade texterna visserligen som en 

möjlig svaghet men framhålls också som en tillgång i hans yrkesroll som tjänsteman 

och diplomat. Jag noterar också att ingen av de studerade texterna nämner det faktum att 

Dag Hammarskjöld levde ensam utan egen familj, vilket möjligtvis hade kunnat vara en 

av pusselbitarna i förståelsen och gestaltandet av den tillbakadragna och slutna 

människan. Men som synes är det främst yrkesmannen Dag Hammarskjöld som 

beskrivs, när privatpersonen skymtar är det oftast för att förklara de egenskaper som var 

en tillgång i hans karriär. Även när Aftonbladet besöker Dag Hammarskjölds 

sommarstuga i skånska Löderup konstateras vikten av denna som tillgång för att kunna 

koppla av och vila ut för att sedan återgå till arbetet som hårt arbetande 

generalsekreterare i världens tjänst.   

2.2 Svensken i världen 

I sitt arbete som FN:s generalsekreterare arbetade Dag Hammarskjöld för en 

världsomspännande organisation. Det märks även i rapporteringen om hans död på så 

vis att omvärlden är en viktig del för att förstå människan Dag Hammarskjöld i 

skildringarna. Det har vidrörts något tidigare att han skildras som stående med ett ben i 

den svenska myllan och med det andra i världspolitiken eller FN-skrapan. Jag kommer 

här gå in närmare på denna del i gestaltandet av Dag Hammarskjöld; hur han skildras i 

förhållande till Sverige och omvärlden. Dagens Nyheter beskriver den 19 september, 

samma dag som de först rapporterar om Hammarskjölds död, hans stora intresse för den 

svenska fjällvärlden och engagemang i Svenska Turistföreningen och Svenska 

- 29 - 



  
 

Fjällklubben samt att han var med och redigerade bokantologin Svensk Natur.97 Samma 

dag skriver vännen Uno Willers i Aftonbladet om Hammarskjöld som naturvän och 

friluftsmänniska: 

Han hade en innerlig längtan hem utan att därmed ett ögonblick tveka om vad 

som för honom nu var en plikt - och en inspirerande och fascinerande plikt. Han 

drömde ofta om när han skulle få komma hem efter sitt arbete i världsfredens 

tjänst, som var gigantisk redan när ett skoningslöst öde nu har avbrutit det. Han 

tänkte ofta på de platser, som han gärna ville återse  –  mellan Sarek och 

Virihaure i norr och hans älskade Backåkra intill de skånska dynerna i söder.98  

Artikeln beskriver en man som står mellan detta sitt för världen viktiga kall, att tjäna 

världsfreden, och en längtan hem till sitt hemland och de miljöer han där lärt sig att 

älska. Willers skriver att Hammarskjöld trots att han var fullt upptagen i sitt 

internationella arbete tog sig tid för Svenska turistföreningen, STF, där han var vice 

ordförande. Trots ett pressat schema tog han sig tid och skrev ett kapitel till föreningens 

årsbok där han skildrar Uppsalas historia varvat med egna ungdomsbilder från staden. 

Han bidrog också per telefon med idéer till bygget av stugbyggen och vandringsleder.99  

Dessa beskrivningar bidrar inte bara till att skapa bilden av en naturälskande och 

hemkär Hammarskjöld. De är lika viktiga för att sätta in honom i relation till det 

svenska folket. Tillsammans med historien om hur han gärna drack kaffe med den 70-

åriga änkan i Skånes skapas här bilden av den vanliga mannen som var en del av den 

svenska folksjälen. Trots sina hektiska resor för FN tog han sig tid till sitt hemland och 

de människor som lever där. 

Dag Hammarskjöld beskrivs inte bara utifrån sina egna personliga egenskaper i rollen 

som tjänsteman, diplomat, och intellektuell privatperson. Han skildras också i sin roll 

som svensk och Dagens Nyheter lyfter fram honom som en ovanlig sådan dagen efter 

begravningen, då en av underrubrikerna lyder: “Aldrig tidigare har en svensk blivit 

hyllad så”.100 Hans särställning inom nationen lyfts fram och poängteras i denna 

rapportering från begravningen i Uppsala domkyrka. Här skildras hur ärkebiskopen 

läser griftetalet under begravningsgudstjänsten: “Han läser med fast stämma sitt tal till 

en man som var ‘en fosterlandets trofaste son och hela mänsklighetens hängivne 

tjänare”.101 Citatet som lyfts fram i texten gör gällande att Dag Hammarskjöld på 

97 Dagens Nyheter 610919, s. A11 
98 Aftonbladet 610919, s. 2 
99 Ibid. s. 2 
100 Dagens Nyheter 610930 s. A13 
101 Dagens Nyheter 610930, s. A13 
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bildligt vis skulle vara en son till fosterlandet, som att fosterlandet vore en levande 

organism. Att han beskrivs som en son tolkar jag sålunda som att Hammarskjöld var en 

av den stora massan eller folket. Ärkebiskopen säger vidare att Hammarskjöld även var 

en “mänsklighetens hängivne tjänare” och vidgar därmed Hammarskjölds betydelse. 

Från att ha varit en fosterlandets son utvecklas han till att tjäna hela världen, och då 

spelar inte nationsgränser någon roll. Det är budskapet i texten där ärkebiskopen 

beskrivs blicka ut över en kyrka fylld av människor från hela världen och 

Hammarskjöld blir en symbol för att “alla äro bröder” och för en kraft som river 

barriärer och gränser mellan världens folk.102 

Publiken i kyrkan blir en symbol för världens folk och Hammarskjöld för den som gjort 

det möjligt för alla dessa att kunna vara där tillsammans i fred och samförstånd. Dag 

Hammarskjöld beskrivs på samma gång som svensk och en länk ut i världen och hans 

betydelse för hela världen kopplas också ihop med det faktum att han representerar 

någon form av svenska egenskaper. Dagens Nyheter skriver följande på ledarplats: 

För Dag Hammarskjölds landsmän tedde det sig naturligt att i honom inte 

minst se en förnämlig representant för det svenska rättssamhället. I 

generalsekreterarens uttalanden kunde man spåra ekon av de gamla svenska 

domarreglerna med deras krav på oväld och omutlighet [...] Hela hans FN-

insats måste i viss utsträckning ses mot hans svenska bakgrund; det var i sin 

egenskap av tjänsteman i det neutrala Sverige som han efter Stalins död 1953 

valdes till generalsekreterare med stöd från både öst och väst.103 

Dag Hammarskjöld får här gestalta en rättrådighet som tycks ha förts vidare genom den 

svenska historien. På så vis är det inte Dag Hammarskjölds personliga egenskaper som 

gör honom till en skicklig generalsekreterare och diplomat ute i världen utan det faktum 

att han bär på en uppsättning kvaliteter som kommer med nationstillhörigheten. Här 

finns spår av både nutid och dåtid, de svenska domarreglerna står för det historiska arvet 

medan neutraliteten skildrar den politiska situationen efter andra världskriget som 

gjorde det möjligt för Hammarskjöld att få förtroende både i öst och väst.  

I Aftonbladets enkätspalt “Vi 5” ställs frågan “Vad var det största hos Dag 

Hammarskjöld?”. Även här finns svenskheten med som en viktig del av hans 

personlighet. Uno Strandberg, posttjänsteman svarar på frågan: 

102 Dagens Nyheter 610930, s. A13 
103 Dagens Nyheter 610919, s. A2 
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– Störst hos Dag Hammarskjöld var att han var svensk! Vi svenskar har all 

anledning att vara tacksamma över att ha haft en sådan landsman. En bättre 

reklam för vårt land har ingen gjort. Han var en storstilad människa, som 

löste sin uppgift, hur svår den än kunde vara.104 

Av svaret att döma tycks svenskheten både varit en egenskap som påverkade 

Hammarskjölds sätt att utföra sitt arbete men också något för det svenska folket att vara 

tacksamma för, att få äran att vara landsman med Hammarskjöld.  

På Aftonbladets insändarsida konstaterar signaturen “Pacifist” att Hammarskjöld var en 

världsmedborgare som kämpade för freden när “världsbranden står för dörren”.105 

Signaturen “Fredsvän” skriver att “En stor man –  en ädel svensk hövding med hjärtat 

brinnande för fredens heliga sak, har stupat i sin gärning”.106 I Dagens Nyheter beskrivs 

han av statsminister Tage Erlander som en företrädare av internationalismen med målet 

att skapa hopp om fred mellan befolkningarna i världens alla länder.107 Och från ett 

fackeltåg i Uppsala citeras professor Torgny Segerstedt: 

– Dag Hammarskjöld tillhör inte bara oss i Uppsala, inte Sverige utan 

världen, sade rector magnificus professor Torgny Segerstedt.108 

Det tycks således inte råda någon motstridighet mellan de två delarna av Dag 

Hammarskjöld som här träder fram; den karakteristiskt präglade svensken med de 

egenskaper som kommer med nationstillhörigheten och den fredsträvande 

världsmedborgaren som river ner gränser och för folken samman.  

Denna världsmedborgare växer också fram genom hur internationella och utländska 

politiker och medborgare kommer till tals i rapporteringen. I en utblick över 

internationella tidningar citerar Dagens Nyheter brittiska The Guardian som menar att 

Hammarskjöld var “en ännu icke född världstjänare […]”.109 Från Leopoldville i Kongo 

rapporterar Aftonbladets utsände Börje Heed: 

En hamnpolis som patrullerade på kajen nedanför dogepalatset i Venedig: 

– Hammarskjölds död tog jag som ett hårt personligt slag. 

 En tidningsförsäljare på Avenida Generalissimo Franco i Palma på Mallorca 

hade klippt ur en kolorerad bild av FN-chefen ur en veckotidning [...] Senor 

Hammarskjöld, sa han, tänkte på oss småfolk110 

104 Aftonbladet 610924, s. 5 
105 Aftonbladet 610922, s. 27 
106 Aftonbladet 610925, s. 29 
107 Dagens Nyheter 610919, s. A11 
108 Dagens Nyheter 610921, s. A13 
109 Aftonbladet 610919, s. 9  
110 Aftonbladet 610926, s.9 
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Dagens Nyheter rapporterar om USA:s president John F. Kennedy som sörjer en stor 

statsman och för att hedra honom begär att alla amerikanska officiella byggnader ska 

flagga på halv stång, något som uppges vara mycket ovanligt efter att en icke-amerikan 

avlidit.111 Danmarks utrikesminister framför sin sorg och menar att en ensam man aldrig 

tidigare haft så stor betydelse i en internationell organisation som Dag Hammarskjöld 

hade och citeras vidare:  

– Den sorg vi känner tränger kanske ännu djupare in i de nordiska folkens 

hjärtan, eftersom generalsekreteraren inte blott var mannen i medelpunkten 

för ansträngningarna att avveckla internationella kriser, utan också en stor son 

av Sverige.112 

Dessa bilder gestaltar i sin tydlighet bilden av en man som var älskad över hela världen, 

av politiker såväl som tidningsförsäljare. Jag ser hur Hammarskjöld i rapporteringen av 

de båda tidningarna blir en symbol för de svenska egenskaperna och när kondoleanserna 

nu strömmar in och lovord från hela världen citeras så skapas sålunda inte bara bilden 

av att Dag Hammarskjöld var en hedervärd yrkesman. Effekten blir också att dessa 

“svenska” egenskaper hos honom hyllas och framstår som eftersträvansvärda. På så vis 

framstår rapporteringen som ett unisont hyllande av både abstrakta saker såsom den 

svenska historien och budskap och mening som den för med sig. Hyllningen innefattar 

också mer handgripliga ting som den svenska neutraliteten som lyfts fram som en av 

förklaringarna till Hammarskjölds internationella framgångar som då likväl kan ses som 

kollektiva framgångar för hela den svenska befolkningen eller identiteten.   

2.3 Folket och sorgen 

Som jag visat i föregående avsnitt kom Dag Hammarskjöld att kopplas ihop med både 

den svenska befolkningen och hela världens medborgare i rapporteringen i Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. I detta avsnitt blir folket än mer centralt när fokus nu riktas 

bort från Dag Hammarskjölds personliga egenskaper och i förhållande till nationen och 

omvärlden. Istället ligger nu fokus på reaktionerna hos svenska folket och tidningarnas 

läsare på dödsbudet, hur Sverige mottog beskedet om Dag Hammarskjölds död i 

september 1961.  

111 Dagens Nyheter 610920, s. A13 
112 Dagens Nyheter 610921, s. A11 
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Den 19 september, dagen då tidningarna kan bekräfta Dag Hammarskjölds död, berättar 

Aftonbladet hur flera av Stockholms skolor hyllat minnet av Dag Hammarskjöld under 

morgonsamlingarna.   

Gripande improviserade hyllningar av Dag Hammarskjöld förekom i morse i 

Stockholms skolor. Det var rektorer och lärare som tog initiativen. Från 

skoldirektionen hade utgått rekommendation om flaggning på halv stång men 

i övrigt överlät man åt skolorna själva att handla efter gottfinnande.113  

Flaggning på halv stång hade rekommenderats från högre ort, sorgeyttringarna var 

således inte helt frivilliga. Men artikeln beskriver hur lärare och rektorer vill delta i 

sorgen mer än så vilket resulterade i det som beskrivs som improviserade tal och 

samlingar. Det beskrivs även hur de 1 200 eleverna på Blackebergs läroverk samlades 

under tystnad runt en FN-flagga som skänkts av skolans föräldraförening.114 Dessa 

beskrivningar visar hur elever och skolor tar egna initiativ för att delta i sorgen.  

Från Norge rapporterar Dagens Nyheters Oslokorrespondent om ett stort fackeltåg med 

över 1000 personer anordnat av studenter. 

Medan klockorna ringde från rådhuset tågade norska studenter med facklor i 

händerna till Universitetsplatsen och ställde upp sig i fyrkant. Skenet från 

facklorna bildade tillsammans med de många FN-flaggorna i Universitetets 

pelarhall en stämningsfull ram till högtiden.115 

Även från Uppsala rapporteras om ett fackeltåg med tusentals studenter när Uppsala 

studentkår firar minnet av den tidigare medlemmen Dag Hammarskjöld.116 På 

Aftonbladets insändarsida beskriver signaturen “Gymnasist” Hammarskjöld som en idol 

bland studerande:  

Dag Hammarskjöld var för oss studerande en idol – om man får använda 

detta i andra sammanhang nedsvärtade ord – på vad man kunde bli genom 

intelligens och hårda studier.117 

Dagens Nyheter beskriver hur det planeras en stor manifestation i Stockholm där 20 000 

ungdomar ska gå med FN:s fanborg genom centrala huvudstaden samt anordna ett 

“medborgartåg för freden med facklor på Gärdet “för att hedra minnet av Hammarskjöld 

och uppmärksamma fredsbudskapet. Dessutom berättas att flera kända personer hålla tal 

113 Aftonbladet 610919, s. 10 
114 Aftonbladet 610919, s. 6 
115 Dagens Nyheter 610920, s. A13 
116 Dagens Nyheter 610921, s. A13 
117 Aftonbladet 610921, s. 29 
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på Gärdet, bland annat dramatenchefen Karl Ragnar Geirod, statsminister Tage Erlander 

samt Eleonor Roosevelt.118 

Ungdomarna och studenterna är den grupp som här syns uttrycka sin sorg över den 

avlidne. De anordnar spontana hyllningar, gigantiska fackeltåg och minnesceremonier. 

Det poängteras i siffror hur stora antal studenter och medborgare som är med i de olika 

evenemangen. Men de anges inte vid namn och kommer inte heller till tals i texterna. 

Detta tycks skapa en bild av att de utgör en gigantisk tyst och helt anonym massa som 

sörjer den store FN-mannen på olika platser, främst i Sverige men som ovan också i 

Oslo. De enda som nämns i artiklarna som avhandlar studenternas och ungdomarnas 

hyllningsinitiativ är talarna, som kan vara kända politiker eller kulturpersonligheter.  

Deras minnesord och tal citeras medan deltagarna i ceremonierna förblir utan ansikte 

eller röst. Det beskrivs hur de tysta fackeltågen rör sig genom gatorna för att hylla den 

avlidne där tystnaden är det som återkommer i de olika skildringarna från hela landet.  

Ett annat sätt på vilket sätt medborgarna syns i bevakningen av Hammarskjölds död 

handlar om mer symboliska sorgeyttringar såsom flaggning på halv stång. Dagens 

Nyheter skriver: “Statsminister Tage Erlander vädjade på kvällen om allmän flaggning 

på halv stång under tisdagen i hela landet med anledning av Dag Hammarskjölds 

bortgång”.119 Det skrivs också hur flaggning på halv stång gått ut som officiellt påbud i 

Norge. Denna sorgeyttring beskrivs till skillnad från de tidigare nämnda inte som ett 

initiativ från folket utan något som bestämts av statsmakten och därefter antas åtföljas 

av samtliga. Ett uppslag i Aftonbladet har rubriken “Unik flagghyllning för Dag 

Hammarskjöld idag” och här rapporteras att även kungen flaggar på halv stång utanför 

Stockholms slott. Det extraordinära i detta poängteras i detta eftersom sorgflaggning där 

annars bara brukar ske när en kunglighet avlidit: “Beslutet att slottsflaggan skulle 

sänkas till sorg tas som ett vittnesbörd hur djupt kungen tagit dödsbudet från Afrika”.120 

Samma tidning konstaterar i en rubrik att “Hela Sverige flaggar i dag på halv stång” och 

att detta gäller såväl riksdagshuset och slottet som privata byggnader och villor.121 

Här får vi veta att kungen är lika tagen som alla andra människor som kommer till tals i 

rapporteringen. Dessutom väljer han att sänka flaggan trots att han i sin ställning inte 

behöver det som den övriga befolkningen beordrats om att verkställa. Det skapar bilden 

av en sorg som slår lika hårt mot alla samhällsskikt och svenskar när också statschefen 

118 Dagens Nyheter 610923, s. A12 
119 Dagens Nyheter 610919, s. A40 
120 Aftonbladet 610919, s. 4-5 
121 Aftonbladet 610919, s. 12 
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väljer att sänka flaggan. Detta förstärks än mer av en artikel på samma uppslag där en 

reporter samlat in anonyma röster från Stockholms gator om chocken efter 

Hammarskjölds död: 

På T-banan sa en kvinna som färdades i sällskap med en man och en annan 

kvinna:  

 – Idag är det landssorg… 

Överallt i innerstaden var flaggor hissade på halv stång. Inga fotografier i 

skyltfönstren har ännu satts fram. 122  

Också i denna skildring får flaggorna komma fram och skapa bilder hos läsaren. Dess 

innebörd behöver inte förklaras utan antas finnas hos läsaren. Just denna artikel är 

ovanlig i rapporteringen efter Hammarskjölds död på så vis att den dels synliggör 

“vanliga människor på gatan” och dels eftersom ingen av de som kommer till tals i citat 

är namngiven. Som läsare får jag även förstå att artikelförfattaren inte talat med 

personerna som hörs utan endast avlyssnat konversationer på olika platser i 

huvudstaden. Kvinnan i texten talar om landssorg. Det är ett begrepp som jag upplever 

som starkt symbolisk, detta trots att det aldrig utfärdades landssorg efter 

Hammarskjölds död. Men likväl fångar även denna skildring en vilja att måla upp ett 

helt lands folk som binds samman av sorgen. Det framgår inte heller om kvinnan känner 

de två personerna som hon säger dessa ord till, men det framstår inte heller som ett 

problem när sorgen blir det som för människor samman, såväl bussresenärer som 

kungen på slottet som sänker sin flagga.  

De delar av befolkningen som inte är kända politiker eller kulturpersonligheter kommer 

också till tals med egna ord, om än då i andra typer av texter än de ovan nämnda. I 

Aftonbladet rör det sig främst om insändarsidan “Ett ögonblick redaktörn!”, någon 

motsvarighet finns inte i Dagens Nyheter. Signaturen “Rädd stockholmska” skriver: 

“Hammarskjölds död gör att jag inte har kunnat göra något vettigt sedan dödsbudet. 

Vad ska det innebära? Är det dags för ett världskrig?”123 

Skribenten beskriver hur denne blivit personligt drabbad av dödsbudet och blivit oroliga 

för att detta ska vara inledningen på totalt kaos och världskriget. Hammarskjöld är för 

skribenten således inte bara en människa utan också den kraft som krävs för att 

förhindra världskrig.  

122 Aftonbladet 610919, s. 4 
123 Aftonbladet 610922, s. 27 
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Signaturen “C A” föreslår att Sverige i protest till Hammarskjölds död helt och hållet 

ska sluta bidra med pengar och arbetskraft till “främmande länder”.124 Hammarskjölds 

död tycks enligt insändarskribenten vara så pass symbolisk och viktig att den borde 

resultera i ett straff mot hela världen, detta till trots att dödsorsaken överhuvud taget inte 

var klar vid tillfället.  Hammarskjöld beskrivs som viktig för både de som skriver samt 

för Sverige och världen. En av insändarskribenterna beskriver honom som den första 

människa som kommer bedömas vara oersättlig för världen.125 Hammarskjöld blir på 

Aftonbladets insändarsida inte bara en del av det svenska folket utan beskrivs också 

som oersättlig för hela världen och den som freden och framtiden hade att sätta sin 

tilltro till. Dessa bilder av Hammarskjöld kan givetvis inte ses som representativa för 

någon annan än den lilla grupp personer vars brev publicerats av tidningen. Men de ger 

likväl en god inblick i denna del av tidningens bevakning och rapportering kring 

Hammarskjöld och hans död. Läsarreaktioner förstärker de tendenser som konstaterats 

tidigare i skapandet av bilden om Dag Hammarskjöld; han blir en symbol för fred och 

framtidshopp och hans död ses som ett dråpslag inte bara för Sverige utan för hela 

världen. 

När Dag Hammarskjölds kropp kommer till Bromma flygplats skildras detta i 

Aftonbladet med särskilt fokus på det som beskrivs som “den speciella hedersvakten”: 

Ända till sen i går kväll ringde f d svenska FN-soldater till dagofficeren på 

Svea livgarde. De önskade anmäla sin närvaro i hederstruppen men upplyste 

[sic!] vänligt att de inte kunde beredas plats. De 106 var redan uttagna och 

fler kunde inte komma i fråga. Över 200 har velat vara med. Samtliga FN-

soldater ställer upp frivilligt och får ingen ekonomisk ersättning. De gör det 

för att hylla sin stupade chef.126 

Soldaterna får utrymme i beskrivningen av den ceremoni som ägde rum på Bromma 

flygplats. Att de gör det frivilligt och inte får någon ersättning poängteras som att 

förstärka att dessa drivs av sina känslor och lojalitet med sitt folk och sin organisation. 

Intresset beskrivs som så stort att man tvingats tacka nej till de som erbjudits hedra sin 

ledare när dennes stoff nu kommer hem till svensk mark över en vecka efter att 

Hammarskjöld dog. Precis som studenterna är FN-soldaterna icke namngivna och 

beskrivs som en homogen grupp som stilla uttrycker sin sorg.  

124 Aftonbladet 610922, s. 27 
125 Aftonbladet 610921, s. 29 
126 Aftonbladet 610928, s. 5 
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Vid dagen för begravningen beskriver Dagens Nyheter hur Hammarskjölds kista färdas 

i kortege från Stockholm till Uppsala, rubriken lyder: “Uppsalas studenter mötte 

Hammarskjöld med fanborg”.127 Återigen är det studenternas hyllning till 

Hammarskjöld som syns och fanborgen och flaggan får även här får en viktig funktion i 

att gestalta folkets hyllning i fysisk form. Det beskrivs hur människor började samlas 

redan två timmar innan kortegen hade börjat för att få en plats där de kunde få se en 

skymt av händelsen. 

Utanför de små TV-affärernas apparater på Fridhemsplan och S:t Eriksgatan 

följde tysta klungor utsändningen från ceremonin på Bromma  – husmödrar 

med kasse i hand, skolflickor på väg från skolan, mopedknuttar och äldre 

mörkklädda herrar med och utan portfölj.128 

Nu handlar det inte bara om studenter således utan om att visa på bredden bland de som 

vill delta i sorgeyttringen, det är både unga och gamla som tycks beröras och vilja visa 

sin hyllning. Det beskrivs hur 2000 personer stod i kö utanför Uppsala domkyrka för att 

få defilera förbi kistan och ta farväl: “män, kvinnor, barn; och ovanligt stort var inslaget 

av ungdom”.129 Som synes poängteras också här ungdomarnas särskilda intresse av Dag 

Hammarskjöld och hyllningen av honom. Aftonbladets Jackie Lindeberg skildrar 

folkets hyllning till den avlidne: 

Genom de defilerande skarorna drog ett stråk av behärskning. Bara ett fåtal 

kunde inte hålla tårarna tillbaka. Bland dem var en ung kvinna som höll sin 

man under armen. Hon stannade framför gravkorets öppna järngrindar, bet sig 

i läppen och böjde huvudet nedåt när rörelsen och stämningen blev henne 

övermäktiga. Sedan småsprang hon mot utgången ensam. 130 

Direkt efter denna skildring av kvinnan beskrivs en äldre man som i tystnad lade ned en 

blomsterbukett vid kistan och bugade innan han snabbt försvann från platsen. Det 

poängterades att både gamla och unga defilerade förbi i tystnad. Reportern skriver i vi-

form vilket innebär att denne inkluderar sig själv i det sörjande tysta folket i Uppsala 

domkyrka.131  

Det intressanta att notera är att den sörjande befolkningen nu får ett ansikte när denna 

kvinna och hennes kamp mot tårarna skildras så ingående. Men samtidigt konstateras att 

hon var en av få som grät öppet, vilket möjligtvis kan ses som att hon överreagerade 

127 Dagens Nyheter 610929, s. A27 
128 Dagens Nyheter 610929, s. A27 
129 Ibid. s. A27 
130 Aftonbladet 610929, s. 30 
131 Aftonbladet 610929. s. 30  
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eller uttryckte sin sorg på ett felaktigt sätt när de övriga sörjande beskrivs som djupt 

försjunkna och tysta.  

Dagen efter begravningen skildrar Dagens Nyheter den tysta minut som ägde rum efter 

begravningen och det beskrivs som något spektakulärt som aldrig tidigare förekommit 

på ett så landsomfattande sätt som nu: 

Den tysta minuten till Dag Hammarskjölds minne sänkte sig ödslig som en 

solförmörkelse över de platser i Stockholm där trafikrusningen var som 

våldsammast. Redan minuterna före sex stillnade myllret på Stureplan 

märkbart: människor gick saktare, stannade till vid vita räcken och läste 

neonlöpsedlar om ryssarnas nya atomubåtar och om flyktingar, tittade 

ideligen på klockor och tvekade vid övergångsställen.132 

Det beskrivs som att hela landet stod stilla och hur ett helt folk enades, om blott för en 

kort minut. Den tysta minuten kunde alla delta i, medan Uppsala domkyrka bara rymde 

en begränsad skara människor. På detta sätt kan jag konstatera att sorgen blir 

demokratisk när alla medborgare vid samma tidpunkt kan göra en viss handling för att 

visa sin samhörighet med och hyllning till inte bara Dag Hammarskjöld utan också till 

varandra och hela landet.  

Sorgen gestaltas av Aftonbladet och Dagens Nyheter som något som drabbar hela det 

svenska folket och i skildringarna från kyrkan och kortegen tycks det extra viktigt att 

poängtera att alla typer av svenskar deltog i den kollektiva sorgen oavsett ålder, kön 

eller yrke. Även den sociala statusen beskrivs som oväsentlig i sorgen när kungen precis 

som alla andra sänker sin flagga ner på halv stång. Vissa grupper får större utrymme än 

andra när det handlar om att gestalta sorgen, främst handlar det då om ungdomar och 

studenter. Hammarskjöld målas upp som en förebild för dessa och hyllas inte av 

enskilda studenter utan av tysta massor i tusental där just antalet deltagande blir viktigt 

att poängtera. Även FN-soldaterna får en viktig roll då de representerar Dag 

Hammarskjölds yrkesbana och internationella arbete, även dessa framställs som en 

homogen massa utan ansikte som lojalt och i tystnad ansluter för att hylla sin ledare. 

Dessa beskrivningar av folket som den tysta massan bryts dock vid tillfället för 

begravningen. Då visas enskilda exempel upp som skapar bilden av en mycket brokig 

och heterogen grupp sörjande. Olika former av sorg gestaltas även, den stilla och tysta 

utan tårar tycks vara den korrekta enligt Aftonbladets rapporter från defileringen i 

Uppsala domkyrka. I Aftonbladet kommer också de sörjande läsarna till tals medan 

132 Dagens Nyheter 610930, s. A15 
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denna möjlighet inte finns i Dagens Nyheter. På insändarsidan beskrivs läsarnas oro och 

hyllningen av Hammarskjöld som svensk och världsmedborgare i fredens syfte. Jag 

tycker mig se att sorgen demokratiseras när såväl kungen som hela landet i övrigt trots 

att de befinner sig på olika platser kan delta i sorgen genom att sänka sina flaggor på 

halvstång eller delta i tysta minutrar på olika platser.  

3 Slutdiskussion 

Detta avslutande avsnitt kommer återknyta till de i inledningen formulerade 

frågeställningarna och den tidigare forskningen samt presenterade teoretiska perspektiv. 

Den första frågeställningen handlar om hur de undersökta tidningarna beskriver Dag 

Hammarskjölds styrkor, svagheter och personliga karaktärsdrag. Dag Hammarskjöld 

blir en symbol för såväl Förenta nationerna som freden i allmänheten i en orolig samtid. 

Han beskrivs som den man som världen satt sin tilltro till när det handlade om att lösa 

de svåra konflikterna i världen. Dag Hammarskjöld beskrivs även som en 

förkroppsligad länk mellan nutid och dåtid i den svenska historien. Hans egenskaper 

formuleras i abstrakta termer, kämpande för en plikt och ett ideal som inte närmare 

undersöks vad gäller innebörd och bakgrund. Lojaliteten till sitt ämbete som tjänsteman 

lyfts fram som goda egenskaper i Dag Hammarskjölds personlighet och det skildras hur 

han närmast offrade sig för detta högre ändamål att bevara freden. Som privatperson 

framstår han som en mycket enkel man av folket som kunde dricka kaffe med grannarna 

och uppskattade det lugna naturlivet i den svenska fjällvärlden. Överlag är det en 

mycket komplex bild av privatpersonen Dag Hammarskjöld som skildras där han både 

gestaltas som en skicklig diplomat av aristokratisk börd som får symbolisera hela 

världens hopp på fred samtidigt som han gestaltas som en naturnära man med enkla 

anspråk på livet.  

Den andra frågeställningen handlar om hur Dag Hammarskjöld byggs upp i de 

undersökta tidningarna utifrån Sverige som nation och vilken roll han får i denna. Dag 

Hammarskjöld beskrivs som en sammansatt varelse i förhållande till sin omvärld. Hans 

svenskhet och koppling till den svenska historien och naturen betonas och lyfts fram i 

skildringarna efter hans död. Hammarskjöld får representera vissa “svenska” egenskaper 

i form av neutralitet och rättrådighet, egenskaper som sedan får förklara hans framgång 

som generalsekreterare. Samtidigt växer “världsmedborgaren” Dag Hammarskjöld fram 

i rapporteringen. Skildringarna bidrar till att skapa bilden av Dag Hammarskjöld som en 

man tillhörande hela världen, från de svenska kamraterna till tidningsförsäljaren på 

- 40 - 



  
 

Mallorca. När de svenska egenskaperna hos Hammarskjöld lyfts fram skapas inte bara 

bilden av en stor och skicklig ämbetsman utan också av en person som representerade 

något större, nämligen det svenska. På så vis hyllas inte bara människan Dag 

Hammarskjölds betydelse för världsfreden och det diplomatiska arbetet utan också den 

svenska nationens inbyggda idéer och egenskaper.  

Den sista frågeställningen fokuserar på vilken roll de svenska medbogarna och 

tidningarnas läsare får i rapporteringen och hur dessas reaktioner på Hammarskjölds 

död gestaltas. Inledningsvis skildras den sörjande befolkningen främst i form av 

anonyma studenter och ungdomar som arrangerar initiativ för att visa sina hyllningar till 

Dag Hammarskjöld. Hyllningstågens antal anges i siffror och de deltagande beskrivs 

som massor som för att förstärka det stora antalet deltagande. Dessa kommer inte till 

tals som enskilda individer förrän vid begravningstillfället och vid kortegen av kistan. 

Då skildras istället hur stora delar av Sveriges befolkning deltar oavsett ålder, kön, 

yrkesgrupp eller social status. Flaggorna på halv stång visar att hela landet sörjer, såväl 

kungen som de övriga medborgarna. I Aftonbladet får läsarna och folket utrymme på ett 

sätt som inte är fallet i Dagens Nyheter. Detta beror på att Aftonbladet har en 

insändarsida samt en återkommande enkätspalt. Där syns de som sörjer förlusten av 

Hammarskjöld och såg honom som en stor svensk och representant för framtid och 

hopp. Några negativa röster om människan Hammarskjöld och hans verk finns inte 

representerade bland insändare eller enkätsvar.  

När jag återvänder till den tidigare forskningen och teoribildningen kring ämnet kan jag 

notera vissa likheter och skillnader värda att diskutera. Carolyn Kitch talar om hur 

journalisten överger objektiviteten till förmån för ett subjektivt tilltal.133 Ett direkt 

användande av “vi” i text har jag bara funnit i en av de studerande texterna men likväl 

kan konstateras att ett “vi” rekonstrueras på så vis att det är de sörjande och de som 

hyllar Hammarskjöld som kommer till tals i de studerade texterna. Mina iakttagelser 

stämmer också överrens med Kitchs vad gäller att Hammarskjöld beskrivs som en 

komplex gestalt som är både en hjälte med stor makt och en vanlig man av folket. I sin 

studie konstaterar hon att männen tenderar att beskrivas som destruktiva hjältar.134 Det 

är dock inte fallet i mitt resultat. Tvärtom beskrivs Hammarskjöld som en sund 

naturnära man som lyckades koppla av och varva ner trots sitt arbete i världspolitikens 

hetluft.  

133 Kitch (2000) s. 178 f.  
134 Ibid. s. 181 
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Precis som i Kitchs studie gestaltas Hammarskjöld som en normal medborgare trots att 

han kom från en mycket välbärgad familj. Han blir också en länk mellan generationer 

och olika tidsperioder när han beskrivs som en person som representerar både 1800-

talets aristokrati och 1900-talets välfärdssamhälle och får gestalta vissa “svenska” 

egenskaper som finns djupt rotade i historien. Detta är ett centralt tema i Kitchs studie 

av amerikanska förhållanden och tycks således gå igen i min studie. I Kitchs studie ges 

läsarna en viktig roll när deras brev och texter publiceras, detta är något jag observerat 

men då endast i Aftonbladet och endast på insändarplats och i enkäter. Mitt resultat går 

också emot Kitchs slutsatser på så vis att här inte finns någon tydlig syndabock till 

Hammarskjölds död, möjligtvis kan beskrivningarna av att han dog i fredens tjänst vara 

någon form av förklaring till vad som blev hans död, men det skulle vara förhastat att 

säga att detta är en entydig bild. Som Kitch konstaterar blir dock också Hammarskjöld 

en bärare av vissa moraliska värden när han kämpar för sin mission och ideal och är 

hundraprocentigt lojal mot den organisation han tjänar.  

Andreas Nybloms avhandling om Verner von Heidenstam är här också intressant att 

jämföra med mina resultat. Precis som Heidenstam tycks Hammarskjöld ha blivit en 

idol som skapats i tidningsspalterna. De stora massorna läste aldrig Heidenstam men såg 

upp till honom utifrån de bilder som förmedlades i medierna.135 Jag resonerar på samma 

sätt som så att den stora skaran läsare knappast hade egentlig insyn i Hammarskjölds 

arbete som generalsekreterare i FN utan när läsarna som i Aftonbladet uttalar sig om 

sina minnen av Hammarskjöld så sker det utifrån denna “Hammarskjöldbild”. Nyblom 

talar om mediernas skapande av nationstillhörighet genom att skapa offentliga 

personer.136 Jag kan notera att Aftonbladet och Dagens Nyheter använder 

Hammarskjöld som en symbol för Sverige i världen och han blir på så sätt en 

representant för det svenska utanför landets gränser och beskrivs ha haft en stor 

betydelse hos det svenska folket och läsarna i sin roll som detta. 

James Thomas talar om hur medierna ger uttryck för en massorg hos folket på ett sätt 

som stämmer överens med min tolkning av bevakningen av Hammarskjölds död. 

Sorgetågen anges i siffror som för att förstärka och poängtera sorgens allvar och 

utbredning bland Svenskarna. Thomas redogör för hur viss sorg lyfts fram som den 

korrekta och eftersträvansvärda och i fallet med Diana var det den högljudda och 

135 Nyblom (2008) s. 25 
136 Ibid. s. 15 
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tårfyllda sorgen som skildrades och således legitimiserades.137 I fallet Hammarskjöld är 

det snarast tvärtom i de studerade tidningarna. Den tysta och inåtvända sorgen lyfts 

fram som den representativa för majoriteten och således den eftersträvansvärda.  

Då stämmer skildringen av sorgen mer överens med den som Mervi Pentti skisserar upp 

efter Olof Palmes och Anna Linds död. Den stilla sorgen som visas i minnesceremonier 

framstår som den representativa för majoriteten och de som avviker från att visa sin sorg 

på detta vis framstår som udda och deras sorg som icke representativ.138 Pantti 

konstaterar i sin studie av bevakningen av morden på Anna Lindh och Olof Palme att 

dessa fick representera något större än sig själva, de blev symboler för den svenska 

öppenheten och sociala rättvisan och deras död blev då ett attentat på dessa värden.139 

På samma sätt blir Dag Hammarskjöld symbol för dels lojalitet och målmedvetenhet 

men främst freden personifierad och hans död utlöste en oro för hur det nu skulle gå 

med dessa strävanden för världsfred. Såsom Pantti visar i sin studie blir även Dag 

Hammarskjöld gestaltad som ”en av oss” samtidigt som myten och en romantiserad bild 

byggs upp. I fallet med Lindh och Palme breddades samhörighetsbegreppet från att 

begränsas till nationen till att innefatta hela nordens folk.140 I fallet med Hammarskjöld 

breddas detta än mer och han skildras som en länk mellan hela världens folk och en 

symbol för likheter och samförstånd och beskrivs som en världsmedborgare. Till 

skillnad från Lindh och Palme var också Hammarskjöld yrkesverksam i en 

internationell organisation som företrädde mer än ett enskilt lands intresse och detta kan 

möjligtvis fungera som en förklaring till det bredare samhörighetsbegreppet.  

Pantti har studerat två dödsfall i olika tidsperioder och jag kan konstatera att likheterna 

med rapporteringen kring Palmemordet är större än med mordet på Anna Lindh. Vid 

mordet på Palme skildrades det stora antalet sörjande i siffror och den anonyma massan 

utan namn, dessa mönster syns även i de studerade artiklarna från Hammarskjölds död. 

Vid mordet på Anna Lindh syntes män och kvinnor visa sorg på liknande sätt i de 

undersökta finska tidningarna men precis som i min studie var det främst kvinnor som 

visade känslor öppet vid Olof Palmes begravning. En av få som visade tårar i 

rapporteringen av Hammarskjölds död var den gråtande kvinnan vid kistan i Uppsala 

domkyrka. Både Olof Palme och Dag Hammarskjöld beskrevs utifrån sina yrkesmeriter 

när de gestaltades i artiklarna. Således finns här fler likheter mellan rapporteringen 

137 Thomas (2008) s. 373 
138 Pantti (2005) s. 370 
139 Ibid. s. 363 
140 Ibid. s. 365 
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kring Hammarskjölds död och Palmes än mellan Hammarskjölds och Lindhs. De 

rimliga förklaringarna torde främst ligga i att Hammarskjölds död, 1961, låg närmre i 

tid till mordet på Palme, 1986, än det på Anna Lindh, 2003.  

Låt mig så applicera de tre teorierna jag inledningsvis redogjorde för på detta mitt 

resultat. Dean och Knight resonerar kring myternas roll i mediers skildringar av 

nyhetshändelser. En central föreställning här är att myterna förmedlar färdiga modeller 

för förståelse och tankar som läsaren vet hur denne ska använda eftersom de inlemmats i 

kulturen och således i de människor som utgör den.141 I skildringarna av Dag 

Hammarskjöld är myter och abstrakta ord en väsentlig del när det talas om “mannen och 

hans verk”, “missionen”, “idealet”, “den onda världen” och inte minst när 

Hammarskjöld får förkroppsliga freden och det goda i denna onda värd. Även 

föreställningen om Hammarskjölds död som ett symboliskt slut på fredssträvanden och 

början på världskrig kan jag utifrån denna teori tolka som en mytisk föreställning om 

den ensamma mannen som kämpade för det goda och lojalt tjänade ett högre syfte. 

Denna myt om människan Dag Hammarskjöld är central; han var inte bara en 

kompetent yrkesman utan en representant för den svenska historien och neutraliteten. 

När Knight och Dean studerar bevakningen av gisslantagningen på iranska ambassaden 

konstaterar de att de faktiska orsaksförklaringarna till händelsen inte var framträdande 

utan fick träda tillbaka till förmån för mytiska bilder om gott och ont.142 Denna syn kan 

appliceras på mina resultat av bevakningen av Dag Hammarskjölds död i Aftonbladet 

och Dagens Nyheter där det inte förklaras vidare vad det var som drev Dag 

Hammarskjöld och gjorde honom kompetent på sin post. Istället talas om högre “ideal” 

och “missioner”.  

Benedict Andersson uppehåller sig vid medier som skapare av en föreställd gemenskap, 

alltså nationalism, genom att skapa en värld genom vilken läsaren kan identifiera sig 

med en större social gemenskap oavsett tid och rum.143 Denna större gemenskap är 

påtaglig i rapporteringen kring Dag Hammarskjöld död. När det i en rubrik konstateras 

att “Aldrig tidigare har en svensk hyllats så” kan denna sägas vara signifikativ för hur 

Dag Hammarskjöld fungerar som symbol för den svenska nationen och folket i denna 

gemenskap. Det är inte bara den lojala yrkesmannen och den smarta ynglingen Dag 

Hammarskjöld som skisseras upp utan likväl den “svenske” Dag Hammarskjöld. Även 

om han beskrivs som en världsmedborgare så är han hela tiden en svensk “utlånad” till 

141 Knight & Dean (1982) s. 146 
142 Ibid. s. 150 
143 Andersson (1993) s. 36 f.   
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de platser där han och dessa hans svenska egenskaper behövs. Det beskrivs hur hela 

landet flaggar på halv stång men själva flaggningen skapar inte någon föreställd 

gemenskap. Denna skapas när tidningarna, och för den sakens skull övriga medier, 

rapporterar om att hela landets folk, även kungen, flaggar på halv stång. Då skapas ett 

“vi” som egentligen inte handlar om Dag Hammarskjöld utan om folkets synkrona 

handlanden på hur dessa förväntas handla. Inte minst blir det tydligt när Dagens 

Nyheter skildrar hur hela Sverige stannar upp på begravningsdagen för en tyst minut. 

Det spelar ingen roll var människorna är, de visar alla att de tillhör samma enhet genom 

detta handlande och har en sak gemensamt: De är svenskar.  

Jag resonerar kring hur detta skapande av “världsmedborgaren Dag Hammarskjöld” 

möjligtvis kan fungera som stärkande av nationsbegreppet i rapporteringen. Ty även om 

han beskrivs som en person som bryter barriärer och enar världens folk så gör han detta 

utifrån sina övertygelser och egenskaper som han har med sig från sitt födelseland. På 

så vis skapas bilden av att det är Sverige som skapat fredsmäklaren Dag Hammarskjöld 

och inte egenskaper och moraliska värderingar som han fått någon annanstans ifrån.  

Detta är min reflektion kring de studerade tidningarnas rapportering kring 

Hammarskjöld och nationen och dess medborgare utifrån Anderssons resonemang.  

Till dessa resonemang kan sedan Moscovicis teori om social representation läggas. 

Teorin fokuserar på medier som förmedlare av tankar, åsikter och normer.144 Här kan 

Dag Hammarskjöld bland annat bli ett exempel på det Moscovici kallar “objektifiering”.  

I rapporteringen används han som symbol för fred, lojalitet, enkelhet och svenskhet. På 

detta sätt handlar bevakningen om Dag Hammarskjöld inte bara om att skildra dennes 

liv och leverne utan även att måla upp moraliska riktlinjer för läsarna. För genom att se 

upp till människan Dag Hammarskjöld och dennes betydelse för FN och världsfreden 

godkänner läsaren också att de egenskaper som beskrivs som signifikativa för Dag 

Hammarskjöld är sanna och något att sträva efter.  

De skildringar som studerats i denna min studie skapar tillsammans bilden av en mycket 

komplex litterär gestalt med namnet Dag Hammarskjöld. Hur mycket av det som 

förmedlas som faktiskt är representativt för den verklige Dag Hammarskjöld kan jag 

inte svara på. Det är inte heller det intressanta i detta sammanhang. Istället kan jag 

konstatera att Dagens Nyheter och Aftonbladet konstruerar en man som fungerar som 

referens och ram för läsarna när dessa avgör inte bara vem FN:s generalsekreterare Dag 

144 Moscovici (2000) s. 51 ff.  
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Hammarskjöld var och vad han påstods representera. Det handlar i ännu högre grad om 

att han blir en ram för läsarna som grupp och de kollektiva värden som antas ligga 

lagrade i kultur och historia. Det är således inte min främsta slutsats att människan Dag 

Hammarskjöld skildras abstrakt och som något större än en människa. Istället blir den 

tydligaste slutsatsen jag tar med mig att tidningarna lyckas kapa bort personen Dag 

Hammarskjöld från dennes kropp som nu istället fylls med idéer om vad som är 

eftersträvansvärda egenskaper och en god livsstil. Det är ett unisont hyllande inte av 

människan Dag Hammarskjöld utan av en uppsättning kvaliteter, livsstilar och 

tankesätt. Det säger mycket inte bara om detta specifika fall utan bidrar också med ett 

exempel i diskussionen om medier som förmedlare för och representanter av uråldriga 

sanningar till en publik som antas acceptera dessa. Om nu någon av läsarna av de 

studerade tidningarna inte kände igen sig i de ”svenska egenskaperna” eller ”folkets 

sorg” kan jag inte svara på. Men så mycket kan jag säga; de kommer inte till tals i de 

studerade artiklarna. 

Dag Hammarskjöld blir en symbol och jag slås av tanken att denna kapning tycks ske 

tämligen osynligt och tidigt i rapporteringen. Den enda gång någon form av protest mot 

kapningen syns är när Gunnar Myrdal varnar för att den framtida mytbildningen kring 

Dag Hammarskjöld kan komma att missbrukas. Det Myrdal troligtvis inte visste vid 

detta tillfälle var att mytbildningen redan börjat och att han själv var en del i den. 

Jag har studerat ett område som främst uppmärksammats av brittiska och amerikanska 

forskare och tror och hoppas att jag lyckats applicera dessa forskningsmetoder och 

teorier på svenska förhållanden. Självklart kan jag med facit i hand konstatera att min 

studie kunnat göras på andra sätt för att bli än mer precis och fulländad vad gäller analys 

och slutsatser. Främst handlar detta om att frågeställningarna hade kunnat avgränsas 

ytterligare till att bara beröra exempelvis medier som mytbärare eller skapare av en 

föreställd nationell gemenskap. På så vis hade jag kunna gå djupare in på en specifik 

funktion hos medierna vid denna typ av rapportering kring kända personers död. Men 

då hade också bredden och helhetsgreppet gått förlorat. Nyckelverket i denna typ av 

forskning är Carolyn Kitchs studie om amerikansk veckopress och dess bevakning av 

tolv kända amerikansers död. Därför har jag också sett det som en poäng att i så stor 

utsträckning som möjligt söka efter de teman som Kitch pekar ut i sin studie. Min 

avgränsning har nu legat i att jag endast studerat rapporteringen kring en känd persons 

död och då i två tidningar. En framtida studie skulle mycket väl kunna utöka antalet 
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studieobjekt och då fokusera enbart på en av de funktioner som jag nu formulerat i tre 

olika frågeställningar.  

Jag har under arbetets gång alltmer intresserat mig särskilt för mediers funktion som 

skapare av nationell gemenskap och en framtida studie skulle mer detaljerat kunna gå in 

på vilka former av nationell gemenskap som pressen ger uttryck för och hur dessa 

värderas. Ett annat uppslag för framtida studier handlar om huruvida de tendenser jag 

målar upp i denna kandidatuppsats förändrats över tid. Således skulle rapporteringen 

kring två kända personers död i olika tider kunna ställas mot varandra för att på så vis 

bilda grunden för ett bredare resonemang om mediers funktion vid denna typ av 

bevakning. Denna uppsats har endast gjort anspråk på att säga något om hur Dagens 

Nyheter och Aftonbladet gestaltade och beskrev Dag Hammarskjöld vid dennes död 

1961. Jag hoppas att den likväl bidragit med en pusselbit till förståelsen av tidningar 

som skapare av kändiskult och sorgeplattformar samt representationer för sin samtid 

och omvärld.  
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