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In this study suicide reporting in the swedish evening- and morning papers was 

compared during a six month coverage. The purpose of this study was to see what 

similarities and differences that existed in the two different types of newspapers. The 

content of suicide reporting are important given that several studies show that suicide 

reporting can influence copycat suicides, where people who take part of the media 

content can be influenced to copy a reported suicide. A quantitative content analysis 

was used over six months of suicides articles in the newspapers Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. The results showed that evening and the 

morning papers in many ways has similar suicide reporting, the differences that existed 

was that evening papers to a lesser extent than the morning papers reported on 

informative articles and evening papers has more articles about suicide events. Evening 

papers have more frequent articles about suicidal thoughts, and widely known persons 

attempted to commit suicide, than the morning papers. Both morning and evening 

newspapers have more cases of suicide where non-famous people were reported. 

Results from previous studies shows that newspapers report more frequently about 

suicide methods who are sensational and deviant than if the methods that are commonly 

used in real life. The picture is consistent with the results from this study, which the 

newspapers do not describe reality but portray it. Dagens Nyheter is a magazine who 

stand out in parts of the results. The newspaper has a lower suicide reporting and give 

suicidal content less space. When the paper touches the subject, it is usually to educate 

or provide information. Common to all the newspapers in the sample is that they usually 

monitor suicide by suicidal events. 
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nyhetsvärdering. 
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1 Inledning 
 

En inledning om den samhälleliga relevansen av att vara medveten om vilka negativa 

effekter självmordsrapporteringen kan få och hur de pressetiska reglerna kan vara en 

hjälp i rapporteringen. De negativa effekterna innefattar att rapporteringen kan influera 

till självmord, men också att en avsaknad av självmordsrapportering kan göra att frågan 

anses mindre viktig och att publiken kan gå miste om förebyggande information. 

 

 

1.1 Etiska regler som vägledning för att undvika imitationssjälvmord 

Mediers rapportering av självmord har i vetenskapliga studier visat tendenser på att 

influera till en ökat förekomst av självmord, så kallade Werther-effekten (Stack, 2005). 

Resultat från medieeffektforskningen av självmordsrapportering är väldigt varierande, 

beroende på skillnader i metodologi och val av analysenheter. Steven Stack (2005) har 

funnit att studier som behandlar mediers rapportering av kändissjälvmord har haft större 

chans att finna en imitationseffekt. En imitationseffekt innebär i detta sammanhang att 

personer kan influeras eller kopiera ett självmord utifrån mediers rapportering (NE, 

2014). Studier som är baserade på tv-berättelser har visats ha mindre risk för en 

imitationseffekt än tidningsartiklar (Stack, 2005). 

Ur grunden att mediers rapportering av självmord kan ha negativa effekter, har det 

formulerats riktlinjer för bevakningen och framställningen av självmord i medier. I 

Sverige har Pressens Samarbetsnämnd formulerat etiska regler om bland annat 

självmordsrapportering. I publicitetsreglerna står det att journalister bör ”iaktta stor 

försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök”(Pressens 

Samarbetsnämnd, 2010, s. 8). De lägger framförallt tonvikten vid att 

självmordsrapporteringen ska ha ett allmänintresse, och helst inte kränka privatlivets 

helgd eller de anhöriga. När det gäller bildmaterial gäller det också att vara varsam vilka 

bilder som väljs vid publicering av självmordsrapporter. Namn- och bildpublicering kan 

kränka privatlivets helgd om det går att identifiera självmordsoffret och dess anhöriga 

(Pressens Samarbetsnämnd, 2010). 

World Health Organization [WHO] har formulerat mer ingående riktlinjer för 

självmordsrapportering. En del av dessa riktlinjer innefattar att journalister ska undvika 
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detaljerade beskrivningar, sensationsjournalistik, enformighet, förenklingar och 

upprepande rapporteringar (World Health Organization, 2008). 

 

1.2 Betydelsen av självmordsrapporteringen 

Denna studie utgår från att belysa hur självmordsrapporteringen ser ut i ett urval av 

svensk press med bakgrunden till de övervägande journalisterna måste göra. Vad väljer 

journalister att publicera och vad resultatet blir. Att rapportera om självmord kan leda 

till att influera till fler självmord, samtidigt som medierna i Sverige har till uppgift i sin 

demokratiska roll att vara informerande (SOU 1995:37; Stack, 2005). Att inte bevaka 

eller belysa att självmord sker kan skapa sneda verklighetsbilder eller att de som har 

erfarenheter om det kan distansera sig till avsaknaden av rapporter i medierna 

(Madianou, 2007; Philo, 1990; Strömbäck , 2012).  

Ett syfte som medierna har är att ge publiken kunskap och information. En 

informerande rapportering om självmord har i flera fall visat sig förebyggande mot 

självmord (Pirkis et al., 2008; Thom, Edwards, Nakarada-Kordic, McKenna, O’Brien, 

& Nairn, 2011). Mediernas roll som kunskapsbildare är viktigt när människor bygger 

upp sin världsbild. Då medieinnehållet har en stor betydelse för kunskapsbildningen 

genom vilken sorts information publiken får om självmord, hur det stämmer överens 

med tidigare rapporteringar och andra informationskällor utanför medierna (Madianou, 

2007; Philo, 1990). 

Medierna kan också genom sin dagordning sända signaler till publiken vad de anser är 

viktigt. En agenda setting både genom att välja vissa frågor att göra medvetna för 

publiken, och att ge dessa olika utrymme och tid. Dessa frågor har då större chans att bli 

föremål för formning av åsikter och är högst upp i medvetandet. Medieagendan kan 

delvis påverka den sociala interaktionen mellan människor genom att vara en 

referensram, och att vissa sakfrågor är färskare på grund av att de fått större utrymme 

och upprepande rapporteringar (Coleman, McCombs, Shaw & Weaver, 2009). 

Att undersöka medieinnehållet i självmordsrapporteringen är viktigt med tanke på den 

makt medier har över det offentliga rummet och i samhället, till exempel som 

gatekeepers och genom deras dagordningsfunktion (Coleman, McCombs, Shaw & 

Weaver, 2009; White, 1950). Makten innebär också att medieinnehållet kan få 
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konsekvenser, bland annat etiskt. Svenska medier är självgranskande eller 

självreglerade, och den egna yrkeskåren bedömer om övertramp gjorts. Att vara 

självgranskande ställer högre krav på medier att rapportera ansvarsfullt och att opartiskt 

granska medieinnehållet efteråt (Petersson, Lund, Smith & Weibull, 2007). 

Att skriva om självmord är viktigt, samtidigt som det är lika viktigt att journalisterna vet 

hur de ska skriva om det. Att undvika att skriva om självmord för att det kan vara 

besvärligt, kan vara förödande. Människor behöver bli upplysta om att självmord sker 

genom att medier tar upp det på deras dagordning. Medierna i Sverige har en möjlighet 

att förebygga att diskussionen kring självmord blir ett tabu genom att vi vågar diskutera 

det i den offentliga debatten (Asker, 2013, 26 november; Lindvall, 2014, 4 november).  

 

2 Litteraturgranskning 

2.1 Teoretisk diskussion 
 

Den teoretiska diskussionen behandlar gestalningsteorin och hur tidigare forskning har 

definierat begreppet. Det beskrivs hur gestaltningen kan identifieras genom olika val 

och icke-val, och hur nyheterna ramas in. Avsnittet beskriver hur mediernas makt att 

gestalta kan ha effekter på människor. Eftersom gestaltning handlar om olika val har 

nyhetsvärdering och etiska regler inkluderas. Nyhetsvärdering handlar om vilka nyheter 

som väljs att publiceras samt vilket utrymme och placering den skall få i 

nyhetsrapporteringen. 

 

2.1.1 Gestaltningsteorin 

I denna studie kommer  teorin om framing eller gestaltningsteorin tillämpas. Robert 

Entman definierar att gestaltning handlar om urval och framträdande. Att gestalta är att 

välja ut vissa aspekter ur den upplevda verkligheten och göra dem mer framträdande i 

en kommunicerad text, till exempel i nyhetstexterna i en dagstidning (Entman, 1993). 

Jesper Strömbäck formulerar gestaltningsteorin utifrån två observationer:  

 

”Den första är att nyheternas bild av verkligheten aldrig är densamma som den del av 

verkligheten som nyheterna handlar om. Medierna beskriver inte verkligheten som den 

är – de (re)konstruerar och gestaltar verkligheten. .... Den andra observationen är att 
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det som har betydelse för människors bilder av verkligheten inte är verkligheten i sig, 

utan mediernas bilder av den.”(Strömbäck, 2012, s. 271). 

 

Jag kommer utgå från gestaltningsteorin för att undersöka och diskutera vilka ramar 

som finns i artikeltexterna. Dessa ramar kan ta sig i uttryck genom att vissa nyckelord 

nämns eller inte, stereotypa bilder, informationskällor, berättarperspektiv, val av ämne 

och ord,val av attribut, och vad som betraktas som fakta. Genom att undersöka vilka 

ramar som finns i artikeltexterna kan vi se hur dagstidningarna väljer att gestalta nyheter 

om självmord, och i en viss mån hur de inte väljer att gestalta självmord. Det handlar 

om vilka val tidningarna gör när de skildrar självmord och vilka val de väljer att välja 

bort. De val som görs i gestaltningen kan både vara medvetna och omedvetna val. Val 

kan vara omedvetna genom att de blivit rutiniserade, till exempel hur en journalist vet 

vad en nyhet är. I denna studie jämförs också om olika genrer av dagstidningar skiljer 

sig åt i sin gestaltning av självmord, i detta fall hur kvällstidningar versus 

morgontidningar gestaltar ämnet (Strömbäck, 2004, 2012). 

 

Hur medierna väljer att gestalta självmord är viktigt för läsarna eller publiken. De 

journalistiska gestalningarna fungerar enligt Strömbäck (2012) som ett ramverk för 

människors tolkningar av nyheterna och i slutändan deras uppfattning av verkligheten. 

 

”Journalistiken kodar nyheterna på specifika sätt, och i den utsträckning medborgarna 

påverkas av mediernas sätt att gestalta verkligheten i sina avkodningar av nyheterna 

har medierna en gestaltningsmakt.” (Strömbäck, 2004, s. 43). 

 

2.1.2 Nyhetsvärdering 

 

Jag kommer tillämpa nyhetsvärdering som en kompletterande teori till 

gestaltningsteorin. Nyhetsvärdering handlar om vilka nyheter som väljs för publicering 

samt vilket utrymme och placering den skall få i nyhetsrapporteringen. Det finns flera 

teorier om vilka nyhetsvärderingskriterier som används när journalisterna bestämmer 

vad en nyhet är. Håkan Hvitfelt har sammanfattat sina empiriska studier om vad som 

blir nyheter till tio kriterier, och sannolikheten ökar för publicering av nyheten om den 

innehåller flera av kriterierna. 
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” 1. politik, ekonomi samt brott och olyckor, 2. de ska ha kort geografiskt och kulturellt 

avstånd 3. till händelser och förhållanden 4. som är sensationella eller överraskande, 5. 

handlar om enskilda elitpersoner 6. och beskrivs tillräckligt enkelt 7. men är viktiga och 

relevanta, 8. utspelas under kort tid men som del av ett tema, 9. har negativa inslag 10. 

och har elitpersoner som källor.” (Hvitfelt, 1985, s. 215-216). 

 

Marina Ghersetti har sammanfattat nyhetsvärderingskriterier i medieforskningen till 

fyra begrepp; närhet till publiken, sensation och avvikelser, elitcentrering och 

förenkling. Närhet till publiken handlar om händelses tidmässiga, geografiska och 

kulturella avstånd. Händelser som inträffar just nu eller precis inträffat, på en plats i 

närheten och bedöms relaterbart för mediernas publik (Ghersetti, 2012). 

 

Det andra begreppet är sensation och avvikelser som handlar om oväntade och ovanliga 

situationer. Einar Østgaard (1965) menar att alla händelser som blir nyheter innehåller 

ett visst mått av sensation. Avvikelser och sensation väcker nyfikenhet och intresse. 

Sensationella eller avvikande händelser kan vara både positiva eller negativa, även om 

händelser med negativa konsekvenser ofta har ett större nyhetsvärde. Ghersetti hänvisar 

till flera studier som visat att avvikande händelser är överrepresenterade i nyheterna 

(Ghersetti, 2012). 

 

Det tredje begreppet är elitcentrering, där det är vanligt att aktörer från politisk, 

kulturell, ekonomisk eller idrottslig elit får stort utrymme i nyheterna. Orsaken är bland 

annat att de sitter på höga positioner och har tillgång till information. På grund av deras 

höga maktposition har deras handlingar konsekvenser för andra och deras livstil kan 

avvika från andra människors. Det sista begreppet är förenkling. Nyheter ska vara 

begripliga och väcka publikens intresse, för att åstadkomma detta ska nyheten vara 

förenklad. Ett avskalat språk och vinklad nyhet med okomplicerat förlopp. Att 

förenkling är ett nyhetsvärde beror på att händelser som redan är entydiga och 

okomplicerade eller som går att vinkla väljs framför komplicerade förlopp och 

händelser (Ghersetti, 2012). 

 

Nyhetsvärderingen kommer att användas för att få insyn i vilka nyhetsvärden som varit 

aktiva för publiceringen av självmordsartiklarna. Enligt Østgaard (1965) innehåller alla 

händelser som blir nyheter ett visst mått av sensation, det skulle innebära att de artiklar 

som publiceras om självmord är till viss del sensationella. Självmord är enligt 
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normalitetsperspektivet en avvikelse. Ett perspektiv som Tegern m.fl. menar borde 

tillämpas inom kognitiv psykoterapi. Normalitetsperspektivet innebär då att man inte 

förnekar det sjuka, men ser det istället som en avvikelse från det normala (Tegern, G., 

Beskow, J. & Eriksson B-E, 2003, s. 137). 

 

Michael Westerlund har formulerat två förhållningssätt till självmord uitfrån 

diskursteorietiska och kulturteoretiska antaganden. Förhållningssätten är det 

sucidpreventiva och det självmordsförespråkande. Den starkt preventiva inställningen 

anser att självmord är fel lösning på livsproblem och ska förhindras. Westerlund ser den 

preventiva inställningen som dominerande för den genomsyras i samhällets 

institutioner, som i vissa fall kan ta till tvångsmedel för att hindra en individ som är ett 

hot mot sitt eget liv. Synen är även accepterad i kulturen som helhet och självmord 

anses vara samhälleigt oaccepterat. Den självmordsförespråkande uppfattningen anser 

att självmord kan vara acceptabelt. De utgår från en individualistiskt liberalt uppfattning 

att individens liv är individens egendom och som ingen annan har rätt att bestämma 

över (Westerlund, 2010, s. 50-53). 

 

Nyhetsvärderingen kommer också tillämpas för att i vissa fall visa skillnaderna mellan 

verkligheten och mediernas bild av verkligheten. Flera studier av rapportering av 

självmordshändelser i dagstidningar har visat att mediebilden skiljer sig en hel del från 

verkligheten. Våldsamma och ovanliga metoder för självmord, kända människors 

självmordshandlingar och unga människors självmord får mer genomslag i medierna än 

den egentliga frekvensen i verkligheten. Nyhetsvärden som kan tänkas ligga bakom är 

till exempel vara avvikande, sensationella, elitcentrering, överraskande och negativa 

inslag. (Michel, Frey, Schlaepfer  & Valach, 1995; Shepherd & Barraclough, 1978; 

Weimann et al., 1995).  

 

 

2.1.3 Etiska regler 

I den svenska självmordrapporteringen kan den som är osäker om publicering luta sig 

mot Pressens Samarbetsnämnds spelregler för press,TV och radio. Publicitetsreglerna 

ger rådet att visa försiktighet vid självmord, inte kränka någons privatliv eller de 

anhörig, och att undvika identifierande uppgifter om det inte finns ett allmänintresse. 

Publicitetsreglerna hänvisar inte till hur journalister ska skriva om självmord, utan har 
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snarare syftet att sätta igång det etiska tänkandet och att agera försiktigt vid ämnet 

självmord (Pressens Samarbetsnämnd, 2010). För att få mer konkreta råd kan 

journalister läsa World Health Organization [WHO] riktlinjer för 

självmordsrapportering.  

I publicitetsreglerna står det att journalister bör ”iaktta stor försiktighet vid publicering 

av självmord och självmordsförsök”(Pressens Samarbetsnämnd, 2010, s. 8). De lägger 

framförallt tonvikten vid att självmordsrapporteringen ska ha ett allmänintresse, och 

helst inte kränka privatlivets helgd eller de anhöriga. När det gäller bildmaterial gäller 

det också att vara varsam vilka bilder som väljs vid publicering av självmordsrapporter. 

Namn- och bildpublicering kan kränka privatlivets helgd om det går att identifiera 

självmordsoffret och dess anhöriga. Publicitetsreglerna ger också rådet att undvika 

namnpublicering som kan skada människor, om det inte finns ett klart allmänintresse 

som kräver att namn anges. Om namnpublicering kan ge skada, ska inte heller bild, 

yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller andra uppgifter anges, som kan göra en 

identifiering möjlig (Pressens Samarbetsnämnd, 2010). 

 

World Health Organization [WHO] riktlinjer för självmordsrapportering bygger på att 

en flera studier hävdar att självmordrapportering kan leda till en imitationseffekt. 

Utifrån forskningens resultat om vilket innehåll som är mer riskfyllt och innehåll som är 

mer ansvarsfullt har riktlinjer tagits fram (World Health Organization, 2008). 

 

”Quick reference for media professionals 

 

• Take the opportunity to educate the public about suicide 

• Avoid language which sensationalizes or normalizes suicide, 

or presents it as a solution to problems 

• Avoid prominent placement and undue repetition of stories 

about suicide 

• Avoid explicit description of the method used in a completed 

or attempted suicide 

• Avoid providing detailed information about the site of a 

completed or attempted suicide 

• Word headlines carefully 

• Exercise caution in using photographs or video footage 

• Take particular care in reporting celebrity suicides 

• Show due consideration for people bereaved by suicide 

• Provide information about where to seek help 

• Recognize that media professionals themselves may be 

affected by stories about suicide”( World Health Organization, 2008, s. 3). 
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Varje punkt är förklarad och exemplifierad för att kunna tillämpas i det journalistiska 

arbetet och för publicering av artiklar om självmord. I denna undersökning kommer 

etiska regler och riktlinjer användas för att se om tidningarna tillämpar dem. Denna 

studie kan inte mäta de fall där journalister undviker att publicera artiklar om självmord 

på grund av etiska och moraliska skäl. Det är dock intressant att se vilka artiklar om 

självmord som publiceras och vilket värde som varit viktigast vid publiceringen. I flera 

fall kan nyhetsvärdering krocka med idén om att ta hänsyn till de etiska reglerna. Kända 

människors självmordshandlingar har ett högt nyhetsvärde för det finns en elitcentrering 

och de är sensationella. Enligt etiska reglerna kan det finnas ett allmänintresse i att 

rapportera om en elitpersoners självmord, medan WHO:s riktlinjer säger att 

rapporteringen ska vara ytterst varsam. Kända personers självmordsrapportering har en 

större imitationseffekt. Glorifierande rapportering kan sända fel signaler till läsarna som 

indirekt säger att det är ärofyllt att begå självmord. Metoden för självmord ska inte 

nämnas speciellt vid kända personers självmord eller kommentarer om hur händelsens 

kommer ha för effekt på andra (Ghersetti, 2012; Pressens Samarbetsnämnd, 2010; 

World Health Organization, 2008, s. 10). 

 

 

2.2 Tidigare forskning 

Litteraturgranskningen belyser hur journalisterna i många fall kan anpassa sig efter 

riktlinjer i sin rapportering av självmord. Riktlinjerna bygger ofta på befintlig forskning, 

i hänvisningarna om vad som är harmfullt att rapportera om, och vad som har mindre 

påverkan eller ingen alls. De teorier som ligger till grund för mätningen av 

medieeffekter beskrivs. Flera studier har skilt på självmordsforskning i antydda 

sensationella tidningar och mer objektiva tidningar, men både en sensationell och 

objektiv rapportering kan influera till självmordsbeteende. Studier har också angripit 

självmordsrapporteringen genom att jämföra den med verklig statistik, för att se hur 

medier skildrar verkligheten. 

 

2.2.1 Rapportering med lagar och riktlinjer  

I fokus för många studier som analyserar innehållet av självmordsrapportering är att 

undersöka om medier rapporterar oansvarigt om självmord utifrån etiska regler. En 

oansvarig rapportering kan leda till copycateffekten eller influera till fler självmord 

(Pirkis et al., 2008; Stack, 2005).  
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I Nya Zeeland är självmordsrapporteringen ännu striktare än i Sverige, med lagstiftande 

restriktioner och rättsliga påföljder om journalisterna bryter mot dessa restriktioner. De 

första restriktionerna för självmordsrapporteringen kom år 1951 med ”Coroners Act”. 

Lagen innebär att rättsläkaren för ett dödsfall kan välja att inte ge information till 

medier om fallet misstänkts vara självvållande tills en prövning har ägt rum (Hollings, 

2013). 

Den nuvarande lagen i Nya Zeeland instiftades år 2006 och innebär mer skärpta 

restriktioner. År 2006 ”Coroners Act” har bestämmelsen att rättsläkare får bara ge 

uppgifter om de är helt säkra på att den allmänna säkerheten inte är i farozonen. Om 

någon offentliggör ett självmord utan rättsläkarens tillstånd får denne betala 1000 dollar 

i böter. Justitiedepartementet i Nya Zeeland motiverar lagen år 2006 som en hjälp att 

förebygga självmord och skydda anhörigas privatliv. De hävdar att mediebevakningen 

kan influera till självmordsbeteende, som kan öka antalet självmord och ge en 

imitationseffekt i val av självmordsmetod (Coroners Act 2006:38; Hollings, 2013). 

Frågan är om lagen kan vara en hjälp för att minska antalet självmord av medieeffekter 

eller mer begränsa mediernas yttrandefrihet i Nya Zeeland (Hollings, 2013). År 2011 

självmordsstatistik visar att Nya Zeeland har en siffra på 12 per 100 000 invånare, 

jämfört med OECD:s genomsnitt på 12,4 per 100 000 invånare (OECD, 2013). I 

Sverige finns det ingen lag för självmordsrapporteringen, utan yrkeskåren följer de 

etiska riktlinjerna och eventuellt WHO:s riktlinjer (Pressens Samarbetsnämnd, 2010; 

World Health Organization, 2008). År 2011 hade Sverige en självmordssiffra på 11,7 

per 100 000 invånare och Nya Zeelands granne, Australien 10,1 per 100 000 invånare 

(OECD, 2013).  

Lagen i Nya Zeeland verkar som en slags censur på mediernas självmordsrapportering 

enligt Hollings. Det är problematiskt att det i forskningen finns en avsaknad för de 

positiva effekterna som självmordsrapporteringen kan ha för samhället. Medierna kan 

både vara informerande, visa att självmordsprevention är viktigt genom agenda setting 

och skapa en bild hur vi kan tänka kring problemet. I fallet med Nya Zeeland kan 

självmordshändelser tappa nyhetsvärde innan medierna faktiskt får rapportera om det. 

Att självmordsrapporteringen tappar tidskriteriet i nyhetsvärderingen kan resultera i att 

självmord kan prioriteras bort, eller anses mindre viktigt genom var den placeras i 

tidningen och hur mycket utrymme den får. Censur kan inte bara nedvärdera problemet, 
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utan också hämma att diskussioner om självmord som förs i den offentliga debatten 

både i massmedia och utanför massmedia (Hollings, 2013). 

 

2.2.2 Medieinnehåll som är ansvarsfullt  

Självmordsrapporteringar som har haft en mindre effekt eller till och med varit 

förebyggande är medieinnehåll som fokuserar på expertutlåtande, förebyggande 

program, fokus på självmordsforskning, myter om självmord motbevisas, 

kontaktinformation för support: adress eller telefonnummer till en supporttjänst 

rapporterats, diskutera lösningar eller alternativ till självmord som rådgivning, 

självmordsrelaterade statistiska uppgifter, och sorgen efter den avlidne (Hollings, 2013; 

Pirkis et al., 2008; Niederkrotenthaler et al., 2010; Stack, 2005, Thom et al., 2011). 

 

2.2.3 Medieinnehåll med större risk för självmordsbeteende 

Den rapportering som enligt tidigare forskning löper större risk att ha effekt på publiken 

är både av den sensationella och icke-sensationella rapporteringen (Hollings, 2013).  

Sensationsjournalistik är ”journalistik inriktad på det spektakulära i skeendet, ofta med 

fokus på kända människor och skandaler.” (NE, 2014). Sensationsjournalistik kan i 

medieinnehållet te sig som överdrifter, hänvisningar till kända personer, tillspetsningar, 

personifiering, spekulationer, skandalinriktat, populistisk, trivialt, dramatiserande och 

detaljerande beskrivningar. I sensationsjournalistik kan ordvalet vara tillspetsas eller 

dramatiserat, genom starka nominaluttryck (chock, skandal, skräck och kaos) och 

kvalificerande adjektiv (tragisk och otrolig) (Allern, 2012, s. 246; Ghersetti, 2004, 

s.241). 

Ett medieinnehåll som löper större risk för influera till självmord innehåller rapportering 

om en kändis eller välkänd person, föreslår en självmordsorsak/motiv, beskriver 

metoden för självmord och/eller plats, identifierande beskrivningar, fotografier av den 

avlidna eller av scenen för självmordet, löpsedels- och förstasidesrubriker, beskriver 

självmord förenklat eller som något oförklarligt, fokusera på offrets positiva aspekter, 

glorifiera suicidoffren som martyrer eller förebilder (Hollings, 2013; Niederkrotenthaler 

et al., 2010; Pirkis et al., 2008; Stack, 2005, Thom et al., 2011). 
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Utifrån en Social inlärningsteori uppstår copycateffekter av medieinnehållet hos 

människor som redan är självmordsbenägna eller utsatta. Ett överskott av positiva 

definitioner av självmord ger därmed större medieeffekter på självmordsbenägna. En 

rapportering med positiva definitioner skildrar självmordsoffren positivt och legitimerar 

självmord som ett sätt eller skäl för att lösa ett problem eller motiv (Stack, 2005). 

Den differentiella identifieringsteorin har istället utgångspunkten att copycateffekter 

uppkommer när läsaren identifierar sig starkt till överordnade människor och tenderar 

att imitera deras beteende. Människor är mer benägna att imitera överordnade än 

underordnade människor. Rapporteringar av kända människors självmord triggar mer 

självmord än icke-kända människor, enligt differentiella identifieringsteorin (Stack, 

2005; Wasserman, 1984).  

Symbolisk interaktionistiskt teori menar att publikens humör kan minimera eller 

maximera medieeffekter. Människor som är mer mottagliga för medierapporter, 

deprimerade och impulsiva tenderar att vara mer känsliga för självmordsbevakningen 

(Blumer, 1969; Stack, 2005). 

 

2.2.4 Sensationell versus objektiv rapportering 

I flera studier har faktorn sensationsjournalistik varit en stor bidragande orsak till en 

onyttig självmordsrapportering. I en schweizisk studie fann de att i mer sensationella 

tidningar var självmordsrapporteringar mer frekventa. Frey, Michel och Valach 

undersökte under åtta månader veckotidningar, månadstidningar och tidskrifter som 

skrev om självmord. Materialet behandlades både kvantitativt och kvalitativt, och 

jämförde ”Tabloidtidningar” med nyhetstidningar. Tabloidtidningarna hade en mer 

sensationell rapportering om självmord och en mer riskfylld (Frey, Michel, & Valach, 

1997). 

Den sensationella rapporteringen bedömdes på en lingvistisk dikotomisk 

skattningsskala, hög och låg säkerhet. Bedömarna fick anta vilken känslomässig 

påverkan texterna hade, en sensationell eller dramatisk presentation, och om 

självmordsoffret glorifierades. Den sensationella delen i studien är inte överföringsbart 

eftersom de inte definierar hur de subjektivt bedömer sensationellt, romantiserande och 

glorifierande innehåll (Frey et al., 1997). 
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Niederkrotenthaler mäter också sensationell självmordsrapportering genom att generellt 

kategorisera att tabloidmedier rapporterar mer emotionellt, använder dikotomisk 

tänkande och ett enkelt språk. För att mäta enkelheten i språket mätte han meningarnas 

längd och artiklarnas ordrikedomen. Emotionalitet mättes enligt the Affective 

Dictionary Ulm (ADU), ett mått för affektiva vokabulär, och diktomisk tänkande genom 

att kategorisera listor av de mest frekventa orden i hög eller låg säkerhet för diktomiskt 

tänkande. Diktomisk tänkande och emotionalitet var positivt relaterat till en ökning av 

självmord (Niederkrotenthaler et al., 2010). 

De vi kan se är att tabloidtidningarna har större benägenhet att namnge offret, fler 

kändissjälvmord rapporteras, sätta självmordsartiklar på första sidan och ha metoden i 

rubriken. Vi får ytterligare reda på att tabloidtidningarna oftare ger endast en orsak eller 

skäl för självmordet, och skriver sällan om förebyggande information och hur 

självmordsbenägna kan få hjälp (Frey et al., 1997).  

Få studier har skilt på kvälls/tabloidtidningar och morgon/nyhetstidningar, utan de flesta 

studier har fokuserat på en icke-fiktiv rapportering (McKenna, Thom, Edwards, Nairn, 

O’Brien, & Leary, 2010; Pirkis et al., 2008; Stack, 2005; Thom et al., 2011). Syftet med 

att separera på olika typer av dagstidningar är främst för att få ett tydligare resultat och 

inte likställa alla dagstidningar. Olika dagstidningar har olika publicistiska 

målsättningar, som delvis kommer synas i rapporteringen genom till exempel 

nyhetsvärderingen. Kvällstidningars eventuella sensationella rapportering kan influera 

till självmord, samtidigt som studier har visat att en faktabaserad objektiv rapportering 

kan också influera till självmord. En faktabaserad objektiv rapportering kan innehålla 

metod, förslå orsak, självmordsrubriker och förenkla problemet (Collings & Kemp, 

2010; Hollings, 2013; Niederkrotenthaler et al., 2010). 

 

2.2.5 Mediebilden och verkligheten 

Weimann och Fishman undersökte under år 1955 till 1990 självmordsrapporteringen i 

de två ledande dagstidningarna i Israel, och jämförde rapporteringen med offentlig 

statistik över självmord. I fokus för studien var att undersöka form, innehåll och allmän 

attityd i artiklarna. Formen för rapporteringen omfattar var självmordsartiklar placeras i 

tidningar, datum, om bild är inkluderad och hur mycket utrymme artiklarna får. I 

innehållet undersöks information om offret och handlingen genom variabler som offrets 
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ålder, kön, religion, namn, hemvist, motiv för självmord, och platsen för självmord. I 

innehållskategorin ingår också hur artiklarna fördelar ansvar genom antingen anse att 

offret själv har ansvar, andra människor har ansvar eller utifrån givna omständigheter. 

Den allmänna attityden mäter om artikeln är positiv, negativ eller neutral mot 

självmordshandlingen och självmordsoffret (Weimann & Fishman, 1995). 

Under år 1955 till 1990 ökade antalet självmordsrapporteringar i Israel i takt med ökade 

antal självmord. Självmordsrapporter fick också större utrymme och fler 

självmordsrapporter fanns att finna på sidan ett. År 1990 publicerades nästan tjugo 

procent av alla årets artiklar på sidan ett i tidningen. Under denna tid rapporterades 

nästan alla fall av militära självmord i den israeliska armén, jämfört med civila 

självmord, enligt Weimann och Fishman (1995). I senare studier har de mätt att 

kändissjälvmord har en högre frekvens rapporteringar än icke-kända självmord. 

Rapporteringen om kändissjälvmord är också förknippad med högre risk för copycat-

självmord, vilket gör det ytterst relevant att undersöka hur kvällspress och morgonpress 

rapporterar kring kändissjälvmord (Niederkrotenthaler et al., 2010; Stack, 2005). 

I flera studier har det framkommit att pressen har en tendens att rapportera om 

dramatiska metoder för självmord, snarare än att rapportera enligt det verkliga 

förhållandet. Skjutning, hängning och hopp från höga byggnader är de metoder som 

rapporteras flest gånger i tidningarna. Den vanligaste metoden för självmord är 

självförgiftning (34,2% bland kvinnor, 20,9% bland män). Metoden självförgiftning 

nämns 8,4 % av alla artiklar, jämfört med skjutning (28,8%), hängning (20,2%) och att 

hoppa från höga byggnader (17,4%) (Weimann et al., 1995). En tydlig mediebild där 

dramatiskt och ovanligt nyhetsvärderas som mer intressant, än det vanliga (Galtung & 

Ruge, 1965). 

I rapporteringen om självmordsmotiv har resultatet påverkats av nyhetsvärderingen och 

könsbaserade stereotyper. Det vanligaste motivet som är personlig depression 

underrapporterades i förhållande till verkligheten. Finansiella och romantiska motiv 

överrapporterades, där männen tillskrevs finansiella motiv och kvinnorna ett romantiskt 

motiv. Båda motiven representerade 4,5 % av de verkliga motiven för självmord och det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan könen (Weimann et al., 1995). Vi kan finna 

liknande resultat senare under åren 1972-1988. Finansiella motiv rapporterades i två 

dagstidningar med en siffra på 9,5 % av totala antalet artiklar och motivet representerar 
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1,6% av alla självmord från offentlig statistik, romantiska motiv 16,1 %, 1,2 % och 

mentala problem 27,6%, 58,9% (Fishman & Weimann, 1997). 

I tidningar har självmordsinnehållet präglas av etiska regler och hur tidigare forskning 

har bedömt riskerna av att rapportera om självmord (Hollings, 2013; Niederkrotenthaler 

et al., 2010; Pirkis et al., 2008; Stack, 2005, Thom et al., 2011). En oenighet råder inom 

forskningen vilken typ av journalistik som har störst medieeffekt och kan influera till 

självmordsbeteende, sensationell rapportering eller objektiv rapportering. Frey redogör 

för i sin studie hur de schweiziska tabloidtidningarna rapporterar förenklat kring 

självmord. Namnpublicering, placera självmord på första sidan och kändissjälvmord 

förekommer oftare i tabloidtidningarna än i nyhetstidningar och tidskrifter. I ett svensk 

perspektiv är det relevant att undersöka självmordsinnehållet med kriterier som visats 

sig influera och förebygga självmordsbeteende. Att se om svenska kvällstidningar har 

liknande tendenser som de schweizisk tabloidtidningarna, i rapporteringen av fler 

kändissjälvmord och fler rubriker med metoden för självmord, än nyhetstidningar (Frey 

et al., 1997; Niederkrotenthaler et al., 2010; Weimann et al., 1995). 

 

3 Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 

Syftet är att undersöka om kvällspressens självmordsrapportering och jämföra med hur 

morgonpressen skildrar självmord. Vi vet utifrån tidigare forskning att både en 

sensationell och objektiv rapportering kan influera till självmordsbeteende, därför är 

målet att inte skilja på dessa begrepp. Studien kommer istället utgå från typ av tidning 

och kodschema som delvis utformats efter innehållskriterierna. Urvalet av artiklar 

baseras på icke-fiktiva självmordsrapporteringar, de vill säga artiklar om beskriver 

händelser eller upplyser om verkligheten. 

Att kvantitativt få en överblick över den svenska självmordsrapporteringen i fyra 

tidningar kan ge framtida referenser kring självmordsforskningen, hur vida den svenska 

kvällspressens självmordsrapportering kan likställas med tabloidtidningar. I den 

schweiziska studien utpekades tabloidtidningarna som den främsta källan till 

medieinnehåll associerat med högre risk för påverkan av självmordsbeteende (Frey et 

al., 1997). 
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Studien ska försöka identifiera vilka nyhetsvärden som går att finna i den svenska 

självmordsrapporteringen. Den icke-fiktiva självmordsrapporteringen kommer 

undersökas för att se vad för innehåll som blir nyheter och för att kunna resonera hur 

innehållet förhåller sig till de etiska reglerna. 

 

3.1.1 Frågeställning 

 Vilka skillnader och likheter finns i den icke-fiktiva självmordsrapporteringen i 

kvällstidningar och morgontidningar, i rapporteringen av självmordshändelser, 

identifierande beskrivningar och information om självmord? 

 Vilka nyhetsvärderingskriterier går att finna i självmordrapporteringen? 

 

4 Metod 

I metodavsnittet motiveras valet av kvantitativ innehållsanalys, och de för- och 

nackdelar som metoden har. Val av material och urval redogörs. I tillvägagångssättet 

beskrivs hur metoden har tillämpas för aktuell studie, och proceduren från uppförandet 

av kodschema, kodning och till ett färdigt urval. Jag har under uppförande av studien 

tagit hänsyn till reliabilitet och validitet, och detta beskrivs i ett avsnitt. Till sist ett 

avsnitt hur studien uppnår Vetenskapsrådets rekommendationer om forskningsetik. 

 

4.1 Val av metod 

För aktuell studie valdes kvantitativ innehållsanalys. En innehållsanalys innebär att jag 

vill kunna analysera innehållet av dokument eller texter, för att få en bild av innehållet 

utifrån ett tema. Berelson förklarar innehållsanalys som en forskningsteknik som 

objektivt, systematisk, och kvantitativt ska beskriva det konkreta innehållet i 

kommunikation. Objektiviteten ska upprätthållas genom att kvantifiera råmaterialet 

utifrån förutbestämda kategorier som är tydligt reglerade, för att minimera att forskarens 

personliga värderingar påverkar processen och resultatet. I Berelson definition innebär 

systematik att reglerna för kategoriseringen ska tillämpas konsekvent för att minimera 

felkällor (citerad i Bryman, 2011, s. 281-283). 
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Målet med den kvantitativa innehållsanalysen är att komma fram till kvantitativa 

beskrivningar av råmaterialet, där vi med viss säkerhet och systematik kan komma med 

påstående rörande materialet. En kvantitativ innehållsanalys kvantifierar data, kan mäta 

hur mycket utrymme och hur stor frekvens ett visst mått har. För att innehållsanalysen 

ska vara kvantitativ krävs det undersökningen behandlar ett stort material med 

likvärdiga uppgifter och tillräckligt många analysenheter som kan uttryckas med siffror 

(Bryman, 2011, s. 281-291). 

För aktuell studie valdes metoden för den kan behandla ett stort råmaterial, ger 

förutsättning för generaliseringar och ger en översiktlig bild över 

självmordsrapporteringen enligt studiens frågeställningar. Fördelen med den 

kvantitativa innehållsanalysen är att den är enkel att replikera om studien uppfyller 

objektivitet, systematik och kvantitet. Kvantitativ innehållsanalysen ska vara oberoende 

av forskaren som utför den, ska vara tydligt definierat, variablerna ska kunna beskrivas i 

kvantitet och analysen är begränsad till det manifesta innehållet, det som klart kan 

utläsas av texten (Bryman, 2011, s. 281-296). 

Den kvantitativa innehållsanalysen har flera svagheter. De slutsatser som dras av en 

kvantitativ innehållsanalys kan inte svara på varför-frågor om ett visst förhållande eller 

korrelation, till skillnad från den kvalitativa grenen. Kodningen av råmaterialet kan inte 

ske helt objektivt, och därmed blir replikationen inte helt objektiv heller. Varje forskare 

har olika förkunskaper via socialisationen, och har olika kulturella förutsättningar som 

ger ett visst mått av subjektiv tolkning vid kodning av materialet. En ytterligare svaghet 

med kvantitativ innehållsanalys är att det kan finnas en förförståelse vilken fakta 

forskaren vill hitta och att vi anser att det viktiga är det som går att mäta, istället för det 

som är teoretiskt viktigt (Bryman, 2011, s. 296-298). 

 

4.2 Urval 

Det material som undersöks i uppsatsen är från två kvällstidningar, Aftonbladet och 

Expressen inklusive bilagor, och två morgontidningar, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Traditionella tryckta dagstidningar har fortfarande ett stort läsarantal, trots 

digitaliseringen. Varje dag läste fler än 5,4 miljoner människor den tryckta 

dagstidningen år 2013, jämfört med dagstidningarnas webbsajter som ungefär hade 17 
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miljoner besök varje vecka. Valet av dagstidningar baserades på tillgänglighet och de 

största dagstidningar efter upplaga. Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och 

Svenska Dagbladet kan de flesta människor i Sverige få tillgång till, de har ett nationellt 

bevakningsområde och har störst upplaga bland storstadstidningar (Tidningsutgivarna, 

2014/15). Göteborgsposten var den fjärde största dagstidningen bland 

storstadstidningar, men valdes bort på grund av att de har ett större fokus på Göteborg 

och Västsverige (Göteborgsposten, 2014; [TU], 2014/15). Analysenheterna är en hel 

artikel med rubrik, ingress, brödtext, fotografier, faktarutor och bildtexter som tillhör 

artikeln. Observera att artiklar som notis och insändare kan sakna ingress. I variabel 13 

(se bilaga) mäts också om en självmordsartikel har hamnat som huvudnyhet på första 

sidan. Materialet är både redaktionellt och icke-redaktionella artiklar. 

Självmordsrapporteringen i utvalda dagstidningar undersöktes under en 6 månaders 

period från 1 juli till 31 december år 2013. Tidigare forskning har visat på en eventuell 

säsongsbaserad ökning av självmord under våren (Reutfors, Ösby, Ekbom, Nordström, 

Jokinen & Papadopoulos, 2009). För att garantera att medierapporteringen inte har en 

markant säsongsbaserad ökning, valde jag att mäta antalet sökträffar som resulterade i 

Januari-Juni 433 stycken och Juli-december 426 stycken sökträffar år 2013. I utvalda 

tidningar fanns det ingen markant skillnad på självmordsrapporteringen i indelningen av 

halvåren 2013. 

 

4.2.1 Presentation av dagstidningarna 

Den svenska kvällspressen har sitt ursprung i den till början amerikanska tabloidpressen 

(Hadenius, Weibull, & Wadbring, 2011, s. 76-77). I valet att jämföra rapporteringen i 

kvällstidningar med morgontidningar grundar sig i att de svenska kvällstidningarna var 

tvungna att förändra sin profil under 1970- och 1980-talen, på grund av fallande 

upplagor och morgontidningarnas satsning på underhållande journalistik. Från 1930-

talets kvällstidningar med fokus på underhållningsinslag och personjournalistik till en 

mer sensationsinriktad journalistik (Hadenius et al., 2011, s. 293-295).  

Den svenska kvällspressen har inslag av sensationsjournalistik (Hadenius, et al. 2011, s. 

76-77). Att visst innehåll är sensationellt behöver inte betyda att kvällspressen har 

självmordsinnehåll som är sensationellt eller har högre risk att influera till 

självmordsbeteende. De pressetiska reglerna gäller all tryckt periodisk skrift, som kan 
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bli fällda av pressens opinionsnämnd om reglerna överträds och får publicera klandring 

i tidningen. År 2003 fälldes Expressen för att grovt bryta mot god publicistisk sed om 

två personers gemensamma självmord. Tidningen hade beskrivit hur självmordet hade 

gått till, angett ålder, hemort, avskedsbrevet återgavs, maskerad dödsannons, olika 

orsaker framställs, namnpublicering av närstående till offrena, och förebyggande 

information som expertutlåtande och var självmordsbenägna kan få hjälp. Motiveringen 

baserades på att Expressen inte har visat tillräckligt med återhållsamhet i sin 

självmordsrapportering, röjt de dödas identitet, och inte tagit hänsyn till de anhöriga och 

privatlivets helgd. (Pressens Opinionsnämnd, 2003) 

På Expressens webbsida kan vi läsa att kvällstidningens publicistiska syfte är 

”Expressen är en klassisk kvällstidning. Expressen är också en liberal tidning. Det 

betyder att det för oss inte finns något viktigare än människan, hennes berättelser, 

drömmar och dramer.” (Expressen, 2014). 

På Dagens Nyheters webbsida kan vi läsa att tidningen har ett annat publicistisk mål än 

Expressen. ”Dagens Nyheter är oberoende liberal. Vi står fria från partier, 

organisationer och ekonomiska maktsfärer.” ”Vi slår vakt om objektivitet och 

oberoende verksamhet på alla plan.” (Dagens Nyheter, 2014). 

 

Svenska Dagbladets publicistiska mål är att vara en oberoende tidning, som ska värna 

om demokratin och den humanistiska grundsynen. ”Svenska Dagbladet ser som sitt 

särskilda ansvar att värna den individuella yttrandefriheten mot ingrepp från stat eller 

partsintressen; tidningen ålägger sig en särskild vaksamhet mot totalitära idéströmningar 

och hot. Redaktionen arbetar självständigt och oberoende av politiska, religiösa, 

kommersiella eller enskilda intressen. Publicistisk oavhängighet är det fundament på 

vilket tidningen bygger sin trovärdighet.” (Svenska Dagbladet, 2015).  

 

Aftonbladet har inget uttalat publicistisk mål. Kvällstidningen är obunden 

socialdemokratisk. ”Öppenhet är något vi efterfrågar från de makthavare vi granskar – 

och därför är det naturligt att Aftonbladet följer den regeln.”(Fadakar, 2013, 14 juni).  

”Jag hävdar tvärtom att det bestående värdet i journalistiken är förmågan att berätta så 

att det berör och engagerar, väcker tanke, rör känslor och förmår göra en stringent 

analys.” (Helin, 2015, 17 maj).  
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4.2.2 Avgränsningar 

De avgränsningar som har gjorts är för att utesluta fiktivt självmordsinnehåll. Det 

fiktiva innehållet innefattar recensioner om skönlitteratur, filmer och teater. Noveller 

eller annan text som har ett fiktivt innehåll om självmord har också uteslutits. 

Tidningsartiklarna måste huvudsakligen ha handlat om självmord, antingen som enskilt 

tema eller tillsammans med andra teman. Om ordet självmord används i förbifarten och 

inte handlar om självmord i ett stycke eller minst 4 meningar, kommer artikeln inte med 

i urvalet på grund av för lite information och att artikeln egentligen inte behandlar 

ämnet självmord. När självmord används som ett förstärkt uttryck för eventuella 

ödesdigra ekonomiska, politiska eller yrkesmässiga beslut kommer artikeln uteslutas på 

grund av att det faller utanför undersökningens syfte.  

 

 

4.3 Tillvägagångssätt  

För att undersöka de fyra tidningarnas självmordsrapportering under ett halvår, har 

mediearkivet Retriever används. De fyra tidningarna har markerats, inklusive 

kvällstidningarnas bilagor, under perioden 2013-07-01 till 2013-12-31. För att 

identifiera artiklar om självmord har sökorden ”självmord” och ”ta sitt liv” använts. 

Sökorden gav 426 sökträffar i tidningarna och för att avgränsa fiktiva artiklar har jag 

valt bort sökordet ”TV”. Antalet sökträffar i tidningarna blir totalt 347 stycken, varav 

Svenska Dagbladet (97), Dagens Nyheter (84), Aftonbladet inklusive bilagorna Söndag, 

TV-tidningen, klick!, Sofis mode och Wellness (94), Expressen inklusive bilagorna 

TV14, Extra, Söndag och TV (72). Till en början eliminerades de artiklar i 

kvällstidningarnas bilagor som inte var relevanta för urvalet. De bilagor som blev kvar 

var Aftonbladets bilaga Söndag och Klick!, och Expressens bilaga Extra. De fyra 

tidningarna inklusive kvarvarande bilagor kodades efter bifogat kodschema, efter 

ovannämnda avgränsningar om fiktivt innehåll och artiklar som övergripande inte 

handlar om självmord. Varje artikel öppnades i fullstorlek för att bestämma om artikeln 

passade urvalet. Jag undersökte artikeln först genom att läsa rubrik och ingress, för att 

identifiera om det handlade om självmord. Om jag inte fann en direkt koppling, 

identifierade jag var sökorden fanns i artikeln genom att mediearkivet automatiskt 
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markerade ordet eller genom att jag själv fick göra en sökning i webbläsaren. Artikeln 

får handla om självmordshändelser eller självmord som fenomen i minst ett stycke eller 

minst fyra rader. Urvalet för undersökningen blev efter avgräsningar 99 stycken artiklar. 

Anledningen till kravet om minimum är att inte koda artiklar som läsarna kanske inte 

ens identifierar som artikel med ämnet självmord och eftersom läsare kan välja att inte 

läsa hela artiklar. I undersökningssyfte behövs det en minimigräns för att minska 

felkällor och för det krävs en del information för att kunna koda en artikel. 

Kodschemat har inspireras av andra forskares innehållsanalyser om 

självmordsrapporteringar och genom att jag har test-kodat ett antal artiklar för att 

upptäcka om det finns eventuella gemensamma mönster som kan kategoriseras 

(Fishman & Weimann, 1995, 1997; Frey et al., 1997; Pirkis et al., 2008; Thom et al., 

2011). I statistikprogrammet SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Scienses) 

kodades artiklarna och resultatet sammanställdes genom figurer och tabeller. 

 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

En hög reliabilitet och god validitet är nödvändigt om studien ska vara bärbar och för att 

den ska kunna generaliseras. För att få god validitet ska metoden kunna mäta det som 

frågeställningen utger. För att uppnå god reliabilitet har jag varit noggrann vid 

inmatning av data i SPSS, för att undvika systematiska och slumpmässiga fel eller slarv. 

Efter inmatningen var klar kodade jag en del av urvalet en gång till för att upptäcka 

eventuella fel, så kallade intrakodarreliabilitet. För att uppnå en god validitet har jag 

definierat variabler och variabelvärden, visat öppenhet i tillvägagångssätt och metod, 

och definierat begrepp. Kodning av artiklar, är som tidigare nämnt, inte helt objektivt 

utan till en viss del innefattar subjektiva tolkningar. Detta innebär att 

generaliserbarheten är delvis begränsad på grund av subjektiva tolkningar (Bryman, 

2011, s. 160-171). 
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4.4.1 Ålder är en viktig faktor 

Tidigare forskning visar att ålder är en viktig variabel för hur medier porträtterar 

självmord. Det som har kommit fram i flera studier är att en oproportionerligt stor andel 

av dagtidningars rapportering behandlar unga människors självmord (Michel et al., 

1995, Shepherd & Barraclough, 1978). Unga människors självmord fick större utrymme 

i brittiska dagstidningar och mer tillspetsade rubriker (Shepherd & Barraclough, 1978). 

Dessutom hävdar flera studier att imitationseffekterna är större bland ungdomar än 

vuxna (Westerlund, 2010, s. 66-68). 

 

Ålder är en signifikant variabel som borde ha varit med i min studie, för att kunna knyta 

mina resultat till det tidigare forskning tar upp kring ålder och nyhetsjournalistik om 

självmord. Att jag inte har med ålder som variabel är en brist i min studie. 

 

 

4.5 Forskningsetik 

I all forskning bör forskare ta hänsyn till forskningsetik. Studien har tagit hänsyn till 

individskyddskravet och forskningskravet. Inga individer har skadats psykiskt eller 

fysiskt. Identifierande personuppgifter som kan vara identitetskränkande eller ge insyn 

till människors privatliv vid en publicering, finns inte med i kodningen av urvalet. Varje 

artikel i urvalet är datummärkt och det är det enda sättet någon kan få personuppgifter 

genom identifiera artikeln. Tidningsartiklarna är offentligt material och råder under 

Tryckfrihetsförordningen. Studien har en samhällelig angelägenhet, då vetskapen om 

hur olika typer av svenska dagstidningar rapporterar om självmord är viktigt utifrån 

tidigare effektforskning och etiska regler. Jag har efter all förmån försökt eftersträva att 

undvika vetenskapliga brister gällande frågeställning, metod och resultat, genom att 

precisera frågeställning, redogöra för tillvägagångssättet för metoden, välja metod som 

kan svara på frågeställningen och visa öppenhet i resultatet. Jag föregår med god 

forskningsetik genom att inte plagiera andra forskare, utan istället gett hänvisningar 

eller citat till benämnda studier (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). 
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5 Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet av innehållsanalysen av självmordsartiklarna. De 

dagstidningar som behandlas är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet 

inklusive bilagorna Söndag och Klick!, och Expressen inklusive bilagan Extra. Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet är morgontidningar. Expressen och Aftonbladet 

inklusive bilagor är kvällstidningar. Jag hänvisar till självmordsrapporteringen med 

utgångspunkten av de artiklar som innehöll sökordet ”självmord” eller ”ta sitt liv”. 

Resultaten kommer redovisas genom figurer och tabeller som mäts i procent (%) av 

totalt antal artiklar. Resultatet behandlar antal artiklar, typ av artiklar, tema, typ av 

självmordshändelser, typ av självmordsmetod, typ av metod för respektive 

självmordshändelser, specifik plats, orsak, rubriker, uttalande, könsfördelning, 

könsfördelning i respektive självmordshändelse, välkänd person, namnpublicering och 

fotografier. 

 

5.1 Självmordsrapporteringen 

I tabell 5.1.1 visas frekvensen av självmordsartiklar i respektive tidningar av det totala 

urvalet av 99 stycken artiklar. I antalet totala självmordsartiklar är det en liten skillnad 

mellan tidningarna. De behandlar självmord i liknande kvantiteter, där Dagens Nyheter 

har 13 färre artiklar än Aftonbladet som har flest antal artiklar utifrån urvalet. I 

frekvensen av totala antalet självmordsartiklar finns det inget som tyder på en 

signifikant skillnad mellan kvällstidningarna och morgontidningarna. Kvällstidningarna 

har totalt 53 självmordsartiklar (53,5%) och morgontidningarna 46 stycken artiklar 

(46,5%), en skillnad på 7 artiklar. 

TABELL 5.1.1 Antalet självmordsartiklar under sex månaders rapportering. n=99
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I tabell 5.1.2 redovisas vilken sorts artiklar som finns representerade i det totala urvalet i 

respektive tidningar. I självmordsrapporteringen har tidningarna flest nyhetsartiklar, 

förutom Dagens Nyheters som har fler antal notiser om självmord. I kronologisk 

ordning består tidningarnas rapportering av nyhetsartiklar enligt följande; Expressen 

43%, Aftonbladet 37%, Svenska Dagbladet 34% och Dagens Nyheter har 18% av sina 

artiklar. Kvällstidningarna har fler nyhetsartiklar i sin självmordsrapportering än 

morgontidningarna, på 40% respektive morgontidningarna på 28%. Morgontidningarna 

har något fler artiklar som är notiser och insändare, 22% respektive 11% av sina artiklar. 

I kvällstidningarnas artiklar är 17% notiser och 6% insändare. Det var få debattartiklar 

och insändare i tidningarna, där Expressen inte har någon insändare om självmord och 

Dagens Nyheter har inga debattartiklar. Expressen har mindre antal notiser än de övriga 

tidningarna, där 13% är notiser av sina totala antal artiklar. De övriga tidningarna har 

fler notiser enligt följande; Aftonbladet 20%, Dagens Nyheter 29% och Svenska 

Dagbladet 17% av sina artiklar. Det finns flera likheter mellan kvällstidningarna och 

morgontidningarna i val av artikel. Reportage, debattartikel och ledare eller krönika 

förekommer med liknande frekvens i tidningarna. Självmordsrapportering med 

reportage i kvällstidningarna är 21% och i morgontidningarna 20% av sina artiklar. Den 

mest frekventa typen av artikel i självmordsrapporteringen är nyhetsartikel på 34% av 

99 artiklar och på andra plats reportage på 20%. 

 

TABELL 5.1.2 Frekvensen i procent av olika typer av självmordsartiklar i respektive  

tidningar. n=99 

 

 

*Celler markerade med ”-” innebär att det är inte finns artiklar i den kategorin. 
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I figur 5.1.3 redogörs det för vilka teman som förekommer i respektive tidningar. 

Aftonbladet, Expressen och Svenska dagbladet har flest självmordsartiklar som handlar 

om självmordshändelser, där människor begår självmord eller självmordsförsök. 

Dagens Nyheter behandlar självmord oftast genom temat upplysande information, som 

bestod av 41% av sina artiklar. Upplysande information är artiklar som kan ge 

upplysande information om självmord som fenomen och kan diskutera om vilka 

lösningar som finns istället för självmord. Dagens Nyheter har som andra mest 

förekommande tema självmordshändelse.  

De likheter som finns mellan kvällstidningarna och morgontidningarna är att de främst 

behandlar ämnet självmord genom att hänvisa till självmordshändelser. I 

kvällstidningarnas rapportering består temat självmordshändelse i 34% av sina artiklar 

och i morgontidningarna 35% av sina artiklar. 34% av de 99 artiklarna har 

självmordshändelse som tema och den andra mest frekventa temat är upplysande 

information på 13%. Kvällstidningarna rapporterar mer frekvent om teman som frågor 

om ansvar och självmordstankar, än morgontidningarna. Frågor om ansvar är artiklar 

där det övergripande temat är att utkräva ansvar eller att ta reda på vem som bar 

ansvaret för att självmord eller självmordsförsök har skett. Självmordstankar berör 

artiklar som antingen förklarar vad självmordstankar är, eller att någon berättar att den 

haft eller har självmordstankar. I kvällstidningarna består 13% av artiklarna frågor om 

ansvar och i morgontidningarna 2% av deras självmordsartiklar, detsamma gäller för 

variabelvärdet självmordstankar.  

Ett individuellt fall som sticker ut är Svenska Dagbladet som rapporterar om 

självmordsforskning som huvudtema i 17% av sina artiklar, det näst frekventa temat för 

tidningen. Aftonbladet har rättsliga frågor som sin näst frekventa tema och Expressen 

har frågor om brott. Rättsliga frågor är när självmord behandlas i en rättslig process och 

frågor om brott är där det finns en misstanke om brott kring självmord. 
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Figur 5.1.3 Stapeldiagram över de teman som är representerade i respektive  

tidningar. n=99 

 

5.2 Beskrivning av självmordshändelser 

I figur 5.2.1 redovisas olika typer av självmordshändelser som fanns representerade i 

tidningarna. Självmordsbombning och flera självmordsförsök var kategorier som fanns 

med i kodschemat, men som inte fanns i tidningarna under den valda perioden och har 

därmed utgått. Den största kategorin var totalt ”Ej självmordshändelse”, som 

representerade 42% av de 99 stycken artiklarna. ”Ej självmordshändelse” var artiklar 

som egentligen inte handlar om riktiga självmordshändelser, men inte heller fiktiva 

händelser. Det kan verka motsägelsefullt att ”ej självmordshändelse” får flest artiklar 

totalt, men det är för att variabeln mäter alla artiklar i urvalet och inte endast de som i 

variabeln tema är variabelvärdet självmordshändelser. Att inkludera självmordshändelse 

är dels för att kunna hänvisa till hur självmordshändelserna förhåller sig till hela urvalet 

och inte endast de artiklar som är självmordshändelser. Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet har flest artiklar som inte var riktiga självmordshändelser. 

Aftonbladet har flest artiklar om ett fullbordat självmord som består av 40% av sina 
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artiklar. Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har näst flest artiklar om ett 

fullbordat självmord. Variabelvärdet fullbordat självmord är den näst största 

självmordshändelsen totalt, med 35% av de 99 stycken artiklarna.  

De likheter som finns mellan kvälls- och morgontidningarna är att de med liknande 

frekvens rapporterar om ett fullbordat självmord och i frekvensen att rapportera om 

självmord på ett annat sätt än att belysa självmordshändelser. Variabelvärdet ”ett 

fullbordat självmord” har 36% i kvällstidningarna och i morgontidningarna 35%. 

Variabelvärdet ”ej självmordshändelser” har i kvällstidningarna 38% och i 

morgontidningarna 48% av sina artiklar. De skillnader som finns är dels att 

kvällstidningarna rapporterar mer om självmordsförsök än morgontidningarna. 

Kvällstidningarna rapporterar om självmordsförsök i 25% av sina artiklar och 

morgontidningarna 7% av sina artiklar. Kvällstidningarna har inga artiklar som handlar 

om flera fullbordade självmord, däremot har morgontidningarna det i 9% av sina 

artiklar. Flera fullbordade självmord är både artiklar där människor tillsammans begår 

självmord eller där flera separata självmord nämns i en artikel. I två artiklar var 

händelsen om assisterat självmord, och för få antal artiklar för att kunna säga något av 

signifikant tyngd. 

 

Figur 5.2.1 Stapeldiagram över olika typer av självmordshändelser i respektive  
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tidningar. n=99 

 

I figur 5.2.2 redovisas vilka typer av självmordsmetoder som beskrivs i rapporteringen 

eller om artiklarna inte nämner en självmordsmetod. Av det totala antalet artiklar är 

42% inte en självmordshändelse och beskriver därför ingen metod för självmord. I 12% 

av de 99 stycken artiklarna beskrivs inte metoden för självmord. Den metod som totalt 

beskrivs flest gånger i tidningarna är när personer medvetet kliver framför fordon och 

blir påkörda, som består av 11% av totalt antal artiklar. Gas, drunkning, eld och suicid 

genom bilkörning var kategorier som inte fanns med i tidningarna under valda perioden 

och utifrån urvalet. Svenska Dagbladet och Expressens näst frekventa variabelvärde är 

att de inte beskriver en metod i artiklar om självmordshändelser, i 24% och 13% av sina 

artiklar. Dagens Nyheters näst frekventa är hopp från höga höjder som är 18% av sina 

artiklar, och Aftonbladet har både påkörd av fordon och vapen som näst frekventa på 

17% av sina artiklar.  

Det finns inga signifikanta skillnader mellan kvälls- och morgontidningar i vilka 

självmordsmetoder som beskrivs. De likheter som finns är i hängning, förtäring av 

ämnen, hopp från höga höjder, påkörd av fordon och annan metod där tidningarna har 

liknande frekvens av rapportering. Skjutvapen som metod för självmord eller 

självmordsförsök fanns bara i en artikel i Expressen. I rapporteringen av 

självmordsmetod finns det en del individuella skillnader mellan tidningarna. I 

Aftonbladet var metoden vapen i 17% av sina artiklar, vilket skiljde sig från 

förekomsten i de andra tidningarna. Svenska Dagbladet stack ut genom att 24% av sina 

artiklar nämnde inte en självmordsmetod. 

I korstabulering 1 mellan självmordshändelse och självmordsmetod, ges information 

vilken metod som var mest frekvent för respektive självmordshändelse (Bilaga C, s. 50). 

I självmord var påkörd av fordon den mest frekventa metoden i 31% av 35 stycken 

artiklar om fullbordade självmord. Aftonbladet och Svenska Dagbladet har påkörd av 

fordon som den mest frekventa metoden i ett fullbordat självmord, i 42% respektive 

36% av sina artiklar om fullbordat självmord. Påkörd av fordon är den näst frekventa 

metoden vid självmord i Expressen på 29% av sina artiklar om fullbordat självmord, 

och Dagens Nyheter har inga artiklar om självmord med metoden påkörd av fordon. 

Den näst frekventa metoden för självmord i tidningarna är att det inte beskrivs en 
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metod, i 23% av totala antal artiklar om ett fullbordat självmord. Expressen har flest 

artiklar som inte beskriver en metod för självmord i 43% av sina artiklar om fullbordat 

självmord. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet beskriver inte en metod för 

självmord som näst frekventa metoden i 20% respektive 27% av sina artiklar om 

fullbordat självmord. I metoden för självmord finns det inget som tyder på markanta 

skillnader mellan kvälls- och morgontidningarna, däremot individuella skillnader. 

Dagens Nyheters har metoden hopp från höga höjder i 60% av sina artiklar om ett 

fullbordat självmord, till skillnad från resterande tidningarna; Aftonbladet 17%, 

Expressen 14% och Svenska Dagbladet har inga artiklar i den metoden för fullbordat 

självmord. I hängning som metod för självmord har tidningarna liknande frekvens, på 

21% i kvällstidningarnas artiklar om fullbordade självmord och i morgontidningarna 

18%. 

I figur 5.2.1 redovisas det att kvällstidningarna rapporterar om självmordsförsök i 25% 

av sina artiklar och morgontidningarna 7% av sina artiklar. I de få artiklar som 

morgontidningarna har om självmordsförsök beskrivs inte metoden i 33% och i 67% 

beskrivs en annan metod än de angivna i kodschemat. I självmordsförsök har 

kvällstidningarna inga artiklar som inte beskriver metoden. Aftonbladet har flest artiklar 

med metoden vapen i 63% och Expressen beskriver en annan metod i 40% av sina 

artiklar om självmordsförsök. I kvällstidningarnas artiklar om självmordsförsök 

beskrivs följande metoder; vapen 46%, annan metod 23%, förtäring av ämnen 15%, 

skjutvapen 8%, och flera metoder 8%. 

Morgontidningarna har rapporterat om självmordshändelsen flera självmord, jämfört 

med kvällstidningarna som inte har några artiklar om flera fullbordade självmord. I 

morgontidningarnas artiklar om flera självmord beskrivs inte metoden i 50% av 

artiklarna och i 50% har flera metoder använts. I Assisterat självmord har kvälls- och 

morgontidningarna rapporterat med lika låg frekvens, där kvällstidningarna har angett 

metoden förtäring av ämnen och morgontidningarna har inte beskrivit en metod. 
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Figur 5.2.2 Stapeldiagram över vilka självmordsmetoder som beskrivs i respektive  

tidningar. n=99 

 

I figur 5.2.3 redogörs för om respektive tidningar detaljerat beskriver platsen för utförd 

självmordshändelse, att det går att identifiera den specifika platsen. 42% av totalt antal 

artiklar var inte självmordshändelser. Tidningarna beskrev en plats för självmord i 17% 

av de 99 stycken artiklarna och beskrev inte en självmordsplats i 40% av de totala 

antalet artiklar. Svenska dagbladet rapporterade mest om en självmordsplats och Dagens 

Nyheter rapporterade minst om självmordsplatsen. I 24% av Svenska Dagbladets 

artiklar nämndes en specifik plats för självmord och i Dagens Nyheter 12% av sina 

artiklar. I kvällstidningarna var skillnaden mindre i rapporteringen av plats. Aftonbladet 

rapporterade om en specifik plats i 17% av sina artiklar och i Expressen 13% av sina 

artiklar. Svenska Dagbladet rapporterade inte om en självmordsplats i 34% av sina 

artiklar, Dagens Nyheter i 29% av sina artiklar, Aftonbladet i 50% av sina artiklar och 

Expressen i 43% av sina artiklar. Kvällstidningarna rapporterar minst om 

självmordsplatsen i sina självmordshändelser, där 47% av deras artiklar inte beskriver 

en specifik plats. Morgontidningarna beskriver inte en självmordsplats i 33% av sina 
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artiklar. Observera att siffrorna inkluderar hela urvalet inklusive artiklar som inte 

klassificeras som självmordshändelser. 

 

Figur 5.2.3 Stapeldiagram över huruvida en specifik plats för självmordshändelser 

beskrivs i rapporteringen. n=99 

 

I figur 5.2.4 redovisas vilka självmordsorsaker som förekommer i 

självmordsrapporteringen. Som i tidigare figurer (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3) är 42% inte 

självmordshändelser. De mest förekommande orsakerna i tidningarna är mobbning eller 

hot på 14%, flera orsaker på 11% och ingen orsak beskrivs i 11%. Relationsproblem 

och terrorism var variabelvärden som utgick på grund av att de inte förekom under vald 

period och enligt urvalet. Diagnos och rituella/religiösa/ideologisk orsaker fanns endast 

i en vardera artikel i Svenska Dagbladet. Av de utvalda tidningarna är Aftonbladet den 

enda som tar upp orsaken ekonomiska svårigheter i 7% av sina artiklar. I Aftonbladet 

och Svenska Dagbladet är den mest frekventa orsaken mobbing eller hot i sina artiklar, 

på 20% och 17%. Att ingen orsak beskrivs är mest förekommande i Expressen och 

Dagens Nyheter i 13% respektive 12% av sina artiklar. Dagens Nyheter har också 

frihetsberövad som det mest frekventa variabelvärdet på 12%. Det är små skillnader 
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mellan kvälls- och morgontidningarna i variabeln orsak. I 4% av kvällstidningarnas 

artiklar är orsaken ett beroende av alkohol, droger eller spel, jämfört med 

morgontidningarna som inte hade några artiklar om den orsaken. Variabelvärdet ”annan 

orsak” består också av 4% av kvällstidningarnas artiklar och morgontidningarna har 

inga artiklar om den orsaken. De likheter som fanns är att de med liknande frekvens 

rapporterar om orsaken psykisk tillstånd, övriga personliga problem, mobbing eller hot, 

under vård, beskrivning av flera orsaker och ingen orsak beskrivs. Flera orsaker 

rapporterades i kvällstidningarna med 11% och i morgontidningarna 11% av sina 

artiklar. 

 

Figur 5.2.4 Stapeldiagram över vilka självmordsorsaker som nämns i rapporteringen i  

respektive tidningar. n=99 
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Tabell 5.2.5 Frekvensen i procent över hur ofta ordet ”självmord” eller metoden för 

självmord förekommer i artikelrubriker. n=99 

*Celler markerade med ”-” innebär att det är inte finns artiklar i den kategorin. 

 

I tabell 5.2.5 redogörs för huruvida metoden för självmord eller ordet ”självmord” finns 

med i artikelrubriker i det totala urvalet. Kodningen av förstasidesrubriker är inte med i 

tabellen för det fanns inga artiklar som uppfyllde villkoret att vara huvudnyhet på första 

sidan. I förstasidesrubrikerna letade jag efter ordet ”självmord” och metoden för 

självmord, samma attribut som med de övriga artiklarna i tidningen. Jag valde att 

förstasidesrubriker skulle bara innefatta huvudnyheten, för att de andra 

förstasidesrubrikerna har för lite information för att kunna kodas i andra variabler än 

rubrik. I 14% av det totala urvalet finns ordet ”självmord med i artikelrubriken. I 85% 

av det totala antalet artiklar finns inte metoden för självmordet eller ordet ”självmord” 

med i artikelrubriken. Det finns ingen liknande tendens mellan kvälls- och 

morgontidningar när det gäller variabelvärdet självmord i artikelrubrik. Vi kan snarare 

se en likhet mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter, och Expressen och Svenska 

Dagbladet gällande ordet ”självmord” i artikelrubriken. Aftonbladets artiklar består till 

20% av en rubrik med ordet ”självmord” och i Dagens Nyheter finns ordet ”självmord” 

i 24% av sina artiklar. Expressen har 9% och Svenska Dagbladet 7% av sina artiklar 

som består av en rubrik med ordet ”självmord” i.  

Den likhet som finns mellan kvälls- och morgontidningarna är att de med låg frekvens 

har metoden för självmord i artikelrubriken. Det är bara Expressen som under vald 

period har en artikel där rubriken utger metoden för självmord. I 85% av totala antalet 

artiklar finns det inte varken metod för självmord eller ordet ”självmord” i rubriken. 

Kvälls- och morgontidningarna visar liknande resultat i variabeln rubrik, där ordet 

”självmord” och metoden för självmordet sällan nämns i artikelrubriken. I tidningarna 

förekommer inte självmordsmetoden och ordet ”självmord” i rubriken med följande 
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frekvens; Aftonbladet 80%, Expressen 87%, Dagens Nyheter 76% och Svenska 

Dagbladet 93%. Svenska Dagbladet är den tidning som har minst artiklar som i sin 

rubrik nämner självmordsmetod eller ordet ”självmord”, och Dagens Nyheter har flest 

artiklar som har en självmordsmetod eller ordet ”självmord” i rubriken. 

I figur 5.2.6 redovisas vilka aktörer eller personer som uttalar sig i artiklarna, antingen 

direkt genom att bli citerade eller indirekt genom att reportern berättar vad personen har 

sagt. I tidningarnas självmordsartiklar uttalade sig tjänstemän eller myndigheter flest 

gånger, 21% av det totala antalet artiklar. Den andra aktören som uttalade sig näst flest 

gånger var anhöriga på 19% och på tredje plats experter eller forskare på 14% av de 99 

stycken självmordsartiklarna. I Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är 

tjänsteman eller myndighet den mest frekventa aktören att uttala sig. Frekvensen i 

variabelvärdet tjänsteman eller myndighet ser ut som följande; Aftonbladet 10%, 

Expressen 22%, Dagens Nyheter 29% och Svenska Dagbladet 28% av sina respektive 

artiklar. Morgontidningarna har fler artiklar där en tjänsteman eller myndighet uttalar 

sig, 28% jämfört med kvällstidningarnas 15%. I Aftonbladet är det de anhöriga som i 

flest artiklar uttalar sig, 33% av sina artiklar. De andra tidningarna har betydligt mindre 

artiklar där anhöriga uttalar sig; Expressen 17%, Dagens Nyheter 0% och Svenska 

Dagbladet 17% av sina artiklar. Dagens Nyheter har inga artiklar under vald period där 

anhöriga till självmord eller självmordsförsök får uttala sig. Expressen och Svenska 

Dagbladet har uttalande från anhöriga som deras näst frekventa uttalanden. I 

variabelvärdet expert eller forskare finns det stora skillnader mellan tidningarna, 

framförallt Svenska Dagbladet som har en expert eller forskare som uttalar sig i 28% av 

sina artiklar. De andra tidningarna har uttalanden från expert och forskare mindre 

frekvent; Aftonbladet 7%, Expressen 13% och Dagens Nyheter 6% av sina artiklar. 
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Figur 5.2.6 Stapeldiagram över vilka aktörer som uttalar sig i 

självmordsrapporteringen. n=99 

De likheter som finns mellan kvälls- och morgontidningarna är att de med låg frekvens 

har politiker, företrädare för organisation och vården att uttala sig i självmords-

rapporteringen under den valda perioden. I 2-3 artiklar vardera har politiker, företrädare 

för organisation och vården fått uttala sig under det senare halvåret 2013. De skillnader 

som finns i uttalande mellan kvälls- och morgontidningar är att kvällstidningarna mer 

frekvent har uttalande från kändisar och från personer som försökt att begå självmord. I 

kvällstidningarna består kändisuttalanden av 9% av sina artiklar, medan 

morgontidningarna inte har något uttalande från kändisar i självmordsrapporteringen. 

Personer som försökt att begå självmord består av 8% av kvällstidningarnas artiklar och 

2% av morgontidningarnas. Det finns signifikanta individuella skillnader och likheter 

mellan tidningarna. Expressen och Dagens Nyheter har som näst frekventa uttalande 

från redaktionella medarbetare, på 17% respektive 18%. I Dagens Nyheter består 29% 

av sina artiklar av en annan aktör som uttalar sig än de nämnda, och Aftonbladet har 

annan aktör som sitt näst frekventa uttalande på 13% av sina artiklar. Aftonbladet 

saknade uttalande eller citat i 10% av sina artiklar, jämfört med de övriga tidningarna; 

Expressen 0%, Dagens Nyheter 6% och Svenska Dagbladet 7%. 
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5.3 Identifierande beskrivningar 

 

TABELL 5.3.1 Frekvensen i procent över könsfördelningen i    

självmordsrapporteringen. n=99 

  

*Celler markerade med ”-” innebär att det är inte finns artiklar i den kategorin. 

 

I tabell 5.3.1 beskrivs hur könsfördelningen ser ut i självmordsrapporteringen och hur 

ofta de inte nämner kön i urvalet. I tidningarna är könet kvinna ytterst lite mer 

förekommande än man, på 33% respektive 32% av det totala antalet artiklar. I 22% av 

de 99 stycken artiklarna nämns inte något kön. En likhet som finns mellan kvälls- och 

morgontidningarna var att det sällan var oklart om kön framgick eller inte, och endast 

en artikel i Aftonbladet klassificerades som ”Oklart”. I kodschemat var innebörden av 

”oklart” att tidningarna kan nämna ett namn, men att det går inte att identifiera könet 

eller om artiklar använder ett pseudonym. I variabeln kön är kvälls- och 

morgontidningarna lika varandra genom att de i fler artiklar nämner kön än inte nämner 

kön. Kvällstidningarna anger kön mer frekvent än morgontidningarna, 81% respektive 

48% av sina artiklar. Morgontidningarna väljer att inte ange kön i fler artiklar än 

kvällstidningarna, 33% respektive 13% av sina artiklar. Kvällstidningarna rapporterar 

mer frekvent om män på 42% än om kvinnor på 40% av sina artiklar. I 

morgontidningarna är det ett omvänt förhållande, där 26% av artiklarna nämner kvinnor 

och 22% män. Aftonbladet och Dagens Nyheter har flest artiklar som anger könet 

kvinna i 47% respektive 35% av sina artiklar. Expressen har flest artiklar som anger 

könet man i 43% av sina artiklar och i Svenska Dagbladet förekommer flest artiklar som 
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inte uppger kön på 34% av sina artiklar. Morgontidningarna har fler artiklar som 

beskriver både könet man och kvinna i självmordsartiklar. I morgontidningarna är 20% 

av artiklarna både man och kvinna och i kvällstidningarna är det 4% av sina artiklar. 

I korstabulering 2 mellan självmordshändelser och kön, ges information hur 

könsfördelningen ser ut i respektive självmordshändelser (Bilaga C, s. 51). I 27% av 

totala antalet artiklar nämns könet kvinna i självmordshändelser och man nämns i 25% 

av totalt antal artiklar. Man nämns i ej självmordshändelser i 7% av totala antalet 

artiklar och kvinna i 6%. Variabelvärdet ”Kön nämns inte” i fler artiklar som inte är 

självmordshändelser, i 21% och i fullbordat självmord 1% av totala antalet artiklar. 

Kvällstidningarna anger könet man oftare i självmordshändelser i 30% av sina artiklar, 

jämfört med morgontidningarna som anger könet man i 20% av sina artiklar. I 30% av 

kvällstidningarnas artiklar anges könet kvinna i självmordshändelser och i 

morgontidningarna 24%. Kvällstidningarna anger man och kvinna lika frekvent i 

självmordshändelser, medan morgontidningarna anger könet kvinna oftare. 

Morgontidningarna anger kön lika frekvent i artiklar som inte är självmordshändelser, i 

2% man i ej självmordshändelse och 2% kvinna av sina artiklar. Kvällstidningarna 

rapporterar om kön mer frekvent än morgontidningarna i ej självmordshändelse, man 

11% och kvinna 9% av sina artiklar. Den likhet som finns mellan kvälls- och 

morgontidningarna är att de med liknade frekvens anger könet kvinna i fullbordat 

självmord, 19% respektive 20% av sina artiklar. Kvällstidningarna har fler artiklar som 

anger kvinnors självmordsförsök, mäns självmordsförsök och mäns självmord. 

Kvällstidningarnas och morgontidningarnas skillnader är följande; kvinnors 

självmordsförsök 11% respektive 2%, mäns självmordsförsök 13% respektive 4%, och 

män som begått självmord 17% respektive 13%. I artiklar där både män och kvinnor 

nämns är 2% flera självmord, 2% assisterat självmord och 7% ej självmordshändelse av 

totalt antal artiklar.  

I tabell 5.3.2 redovisas om självmordsbevakningen handlar om till majoriteten välkända 

personer eller icke-välkända personer. 84% av tidningarnas artiklar under vald period 

handlar om icke-välkända personer och 16% av totalt antal artiklar handlar om välkända 

personer. Variabeln välkänd har både behandlat självmordshändelser och icke-

självmordshändelser. I fall där artiklarna inte har handlat om en person, har den som 

uttalat sig blivit klassificerad som välkänd eller inte. Variabelvärdet ”Oklart” har utgått 

för det har inte funnits situationer där jag har tvekat på om huruvida en person är känd 
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eller att det inte framgått. De likheter som finns mellan kvälls- och morgontidningarna 

är att de har flest artiklar som handlar om en icke-välkänd person. I morgontidningarna 

är välkända personer i självmordsrapporteringen med låg frekvens, där endast Dagens 

Nyheter under vald period har två artiklar med välkända personer och Svenska 

Dagbladet har inga artiklar med välkända personer. Kvällstidningarna har fler artiklar 

med välkända personer i 26% och morgontidningarna i 4% av sina artiklar. 

Morgontidningarna har fler artiklar som inte har en välkänd person med i 96% och i 

kvällstidningarna 74% av sina självmordsartiklar. 

 

TABELL 5.3.2 Frekvensen i procent över huruvida personer i  

självmordsrapporteringen är välkända eller inte. n=99

 

*Celler markerade med ”-” innebär att det är inte finns artiklar i den kategorin. 

 

I figur 5.3.3 beskrivs hur namnpublicering förekommer i urvalet och hur ofta 

namnpublicering inte förekommer. I 63% av tidningarnas artiklar förekommer inte 

namnpublicering. Variabelvärdet ”Förekommer inte” ska inte förväxlas med ”Ej namn”, 

där ”Ej namn” innefattar endast då namn inte anges i en självmordshändelse. 

”Förekommer inte” innebär att artikeln inte har de nämnda variabelvärdena. Det näst 

frekventa variabelvärdet var att självmordsoffrets namn förekom i 14% av totala antalet 

artiklar. Den tredje mest frekventa var namn på en person som begått självmord i 7% av 

tidningarnas artiklar. Namn på nära bekanta till person som försökt att begå självmord 

är ett variabelvärde som har fått utgå på grund av det inte förekommer i tidningarna 

under vald period. 

En likhet som finns mellan kvälls- och morgontidningarna är att de har flest artiklar där 

inga av nämnda variabelvärden förekommer, de vill säga inga namn publicerade i 
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artiklar som inte är självmordshändelse. Morgontidningarna har fler artiklar med 

variabelvärdet förekommer inte i 76% och kvällstidningarna i 51% av sina artiklar. 

Morgontidningarna har något fler artiklar som nämner självmordsoffrets namn i 15% av 

sina artiklar och i kvällstidningarna 13%. Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet har självmordsoffrets namn som näst frekventa variabelvärde. 

Kvällstidningarna har fler artiklar där en person som försökt att begå självmord har 

namngetts, i 9% av sina artiklar och i morgontidningarna 4%. En likhet mellan kvälls- 

och morgontidningarna är att de rapporterar enbart nära bekantas namn med låg 

frekvens. Det finns också en hel del skillnader mellan kvälls- och morgontidningarna. 

Morgontidningarna har inga artiklar som inte nämner namn i självmordshändelser, där 

kvällstidningarnas artiklar består av 8% som inte anger namn. I 11% av 

kvällstidningarnas artiklar nämns namn på nära bekanta och självmordsoffret. I 

morgontidningarna fanns det inga artiklar som namngav både nära bekanta och 

självmordsoffret. Variabelvärdet ”Nära bekanta och självmordsoffret” var också 

Aftonbladets näst frekventa värde, som bestod av 13% av sina artiklar. Aftonbladet 

stack också ut genom att 10% av sina artiklar bestod av namnpublicering av nära 

bekanta och person som försökt att begå självmord, i de resterande tidningarna fanns 

inga artiklar i det variabelvärdet. 
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Figur 5.3.3 Stapeldiagram över vilken typ av namnpublicering som förekommer eller ej  

i självmordsrapporteringen. n=99 

 

TABELL 5.3.4 Frekvensen i procent över identifierande fotografier i  

självmordsrapporteringen. n=99

 

*Celler markerade med ”-” innebär att det är inte finns artiklar i den kategorin. 

I tabell 5.3.4 redogörs för frekvensen av fotografier som kan vara identifierande. Alla 

utvalda tidningar var försiktiga med att publicera identifierande fotografier i 

självmordsrapporteringen. Under vald period förekom inte fotografier av det avlidna 

självmordsoffret, av metoden för självmord eller illustrationer över självmord. I 6% av 

det totala antalet artiklar fanns fotografier av självmordsplatsen. I 38% av tidningarnas 

artiklar fanns inget fotografi till tillhörande självmordsartikel. De flesta artiklarna hade 

ett annat fotografi än nämnda variabelvärden, till exempel en genrebild eller fotografier 

på människor. I 56% av fallen fanns det ett annat fotografi i tidningarna. 

Kvällstidningarna har något fler fotografier som visar självmordsplatsen, främst för att 

Aftonbladet har fotografier av självmordsplatsen i 13% av sina artiklar och att Dagens 

Nyheter inte har några fotografier alls av självmordsplatsen. Expressen och Svenska 

Dagbladet har lika många fotografier av självmordsplatsen, i procent av sina artiklar blir 

det följande; 4% respektive 3%. Morgontidningarna har fler artiklar som inte har 

fotografier och kvällstidningarna har fler artiklar med andra fotografier. I 

kvällstidningarna är 68% annat fotografi och i morgontidningarna 41% av sina artiklar. 

I morgontidningarna fanns inte ett fotografi i 57% och i kvällstidningarna var 23% av 

artiklarna utan fotografi. 
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6 Diskussion  

 

6.1 Sammanfattning av resultat 

I den översiktliga självmordsbevakningen rapporterar kvälls- och morgontidningar om 

självmord i liknande frekvens under vald period. Kvällstidningarna har 7 artiklar fler än 

morgontidningarna, men i stort sett en självmordsrapportering av samma kvantitet.  I 

typ av artikel som valdes för självmordsrapporteringen fanns flera likheter mellan 

kvälls-och morgontidningarna. Reportage, ledare eller krönika, och debattartikel valdes 

i kvälls- och morgontidningarna med liknande kvantitet. Nyhetsartikeln var den mest 

frekventa typen av artikel i kvälls-och morgontidningarna. De skillnader som fanns i val 

av artikel är dels att kvällstidningarna har fler nyhetsartiklar i sin rapportering. 

Morgontidningarna har fler notiser och insändare i sin självmordsrapportering. Den 

likhet som finns mellan tidningarna är att en majoritet av artiklarna är redaktionellt 

material och en minoritet av åsiktstexter. Åsiktstexter innefattar ledare eller krönika, 

debattartikel och insändare. 

I information om självmord som fenomen och som inte bottnar i ett självmordsfall, har 

morgontidningarna en mer frekvent självmordsrapportering som är informerande. I 

teman som upplysande information, kontaktinformation, självmordsforskning och 

självmordsstatistik hade morgontidningarna 46% av sina artiklar och kvällstidningarna 

19%. I vardera kvällstidningar fanns inte variabelvärdena i informerande teman över 3% 

av totalt antal artiklar. Kvällstidningarna har mer frekvent artiklar som rör ett 

självmordsfall med ett annat element, men som inte enbart är en självmordshändelse. I 

frågor om ansvar, rättsliga frågor och frågor rörande brott har kvällstidningarna 34% av 

sina artiklar, jämfört med morgontidningarna som har de teman i 13% av sina artiklar. 

Temat självmordstankar behandlas oftare i kvällstidningarna, i 13% och i 

morgontidningarna 2%. 

I variabeln tema behandlas självmordshändelser med liknande kvantitet i kvälls- och 

morgontidningarna, 34% respektive 35%. Självmordshändelser var den mest frekventa 

temat i både kvälls- och morgontidningarna. Den likhet kvälls- och morgontidningarna 

har är att de rapporterar mer om självmordshändelser än icke-självmordshändelse under 

vald period. Kvällstidningar har fler artiklar om självmordshändelser i 62% och 

morgontidningarnas artiklar är till 52% självmordshändelser. Detta innebär att 
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morgontidningarna har fler artiklar som är ej självmordshändelser, i 48% av sina artiklar 

och i kvällstidningarna 38%. Artiklar som har informerande tema och artiklar om 

självmordstankar faller under variabelvärdet ej självmordshändelser. I artiklar om 

självmordshändelser rapporterar de om fullbordat självmord mer frekvent, och med 

liknande kvantitet mellan kvälls- och morgontidningarna. Kvällstidningarna rapporterar 

om självmordsförsök som näst frekventa händelse i 25% av sina artiklar och 

morgontidningarna rapporterar näst frekvent om flera fullbordade självmord i 9% av 

sina artiklar. I självmordsmetod rapporterar kvälls- och morgontidningarna i liknande 

frekvens i hängning, hopp från höga höjder, annan metod och flera metoder. 

Kvällstidningarna rapporterar oftare än morgontidningarna om metoderna förtäring av 

ämnen, skjutvapen, påkörd av fordon och vapen. Morgontidningarna har fler artiklar 

som inte beskriver en metod för självmord, i 17% respektive 8% av kvällstidningarnas 

artiklar. Kvällstidningarnas har flest artiklar med metoden påkörd av fordon och näst 

frekventa vapen. Morgontidningarnas mest frekventa variabelvärde är att inte beskriva 

en metod och näst frekventa påkörd av fordon. I fullbordat självmord är påkörd av 

fordon den mest frekventa i kvälls- och morgontidningarna, och för morgontidningarna 

att en metod inte beskrivs på delad plats. I självmordsförsök är vapen den mest 

frekventa metoden i kvällstidningarna och morgontidningarna beskriver en annan metod 

som den mest frekventa. En likhet mellan kvälls- och morgontidningarna är att de mer 

frekvent undviker att ange en specifik plats i självmordshändelser, i 47% respektive 

33%. Morgontidningarna rapporterar mer frekvent om en specifik plats under vald 

period, 20% och i kvällstidningarna 15%. I orsaker för självmord har kvälls- och 

morgontidningarna liknande frekvens i samtliga nämnda orsaker. Både kvälls- och 

morgontidningarna har mobbing eller hot som mest frekventa orsak i 15% respektive 

13% av sina artiklar. Morgontidningarna har också ingen orsak beskrivs som mest 

frekventa orsak. Den näst frekventa orsaken är både i kvälls- och morgontidningarna 

beskrivning av flera orsaker i 11% och 11% av sina artiklar. I självmordsrapporteringen 

fanns artiklar med ordet ”självmord” i artikelrubriken, i 15% av kvällstidningarnas 

artiklar och i morgontidningarna 13%. Metoden för självmord och ordet ”självmord” 

förkom inte med liknande frekvens i kvälls- och morgontidningarna, i 83% respektive 

87% av sina artiklar. I uttalande i självmordsrapporteringen fanns det flera skillnader, 

dels att kvällstidningarna har mer frekvent kändisar och personer som försökt att begå 

självmord att uttala sig än i morgontidningarna. Det var även skillnad i den mest 

frekventa i kvällstidningarna var uttalanden från anhöriga i 26%, och i 
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morgontidningarna uttalanden från tjänstemän och myndigheter i 28% av sina artiklar. 

Expert eller forskare som näst frekventa i morgontidningarna och i kvällstidningarna 

tjänstemän eller myndighet. De likheter som fanns i frekvensen av uttalande var i 

företrädare för organisation, redaktionell medarbetare, vården, annan aktör och 

uttalande eller citat saknas. 

I identifierande beskrivningar finns variabler som kan eventuellt identifiera individen 

för självmordshändelser, men även information om icke-självmordshändelser. Kön kan 

vara ett sätt att identifiera en individ, där 81% av kvällstidningarnas artiklar anger kön 

och i morgontidningarna 48% av sina artiklar. En likhet mellan kvälls- och 

morgontidningarna att de i fler artiklar anger kön än att inte ange det. 

Morgontidningarna väljer att inte ange kön i fler artiklar än kvällstidningarna. 

Kvällstidningarna rapporterar mer frekvent om män än om kvinnor. I 

morgontidningarna är det ett omvänt förhållande, där fler artiklar nämner kvinnor. I 

morgontidningarna är 20% av artiklarna både man och kvinna och i kvällstidningarna är 

det 4% av sina artiklar. Kvällstidningarna anger kön oftare i självmordshändelser och ej 

självmordshändelser än morgontidningarna. I självmordshändelser anger 

kvällstidningarna kvinnor och män lika frekvent, medan morgontidningarna anger 

kvinnor oftare. Kvällstidningarna har fler artiklar om kvinnors självmordsförsök, mäns 

självmordsförsök och mäns självmord. Den likhet som finns mellan kvälls- och 

morgontidningarna är att de anger könet kvinna med liknande frekvens i fullbordade 

självmord. Kvällstidningarna har fler artiklar med välkända personer i 26% och i 

morgontidningarna 4%, och inte en välkänd person i 74% respektive 96% av 

morgontidningarnas artiklar. Likheten i variabeln välkänd person är att de flesta 

självmordsartiklar i kvälls- och morgontidningarna inte handlar om en välkänd person. I 

namnpublicering får att inga följande variabelvärden förekommer flest i både kvälls-och 

morgontidningarna, i 51% respektive 76% av sina artiklar. Morgontidningarna namnger 

självmordsoffrets namn i en liten högre frekvens än kvällstidningarna, i 15% respektive 

13% av sina artiklar. Kvällstidningarna har oftare en person som försökt att begå 

självmord, namnger nära bekanta och självmordsoffret, och inte nämner namn i 

självmordshändelser. Kvällstidningarna har fler fotografier av självmordsplatsen än 

morgontidningarna, 9% respektive 2% av sina artiklar. Den enda likheten i fotografier 

är att både kvälls- och morgontidningar har få bilder som är identifierande, till exempel 

genom visa en specifik plats för självmord. Kvällstidningarna har flest bilder på annat 

fotografi än morgontidningarna, i 68% respektive 41% av sina artiklar. 
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Morgontidningarna har flest artiklar som inte har tillhörande fotografier jämfört med 

kvällstidningarna, i 57% respektive 23% av sina artiklar. 

 

6.2 Diskussion 

 

Antalet självmordsartiklar var ungefär lika många när jämförelsen var mellan 

morgontidningar och kvällstidningar. Om jämförelsen görs på varje enskild tidning är 

slutsatsen att Dagens Nyheter har en mindre rapportering om självmord än de andra 

tidningarna i urvalet. Dagens Nyheter har 13 artiklar färre än Aftonbladet som hade flest 

självmordsartiklar, och 12 artiklar färre än Svenska Dagbladet. Både Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter är morgontidningar, men den faktorn verkar inte ha betydelse i 

rapporteringen om självmord. Morgontidningarna har liknande publicistiska mål att 

vara oberoende. Dagens Nyheter har som mål att lägga vikt på objektivitet, medan 

Svenska Dagbladet anser att värna om demokratin och humanistiska grundsynen är 

deras mål (Dagens Nyheter, 2014; Svenska Dagbladet, 2015). Att det finns en skillnad 

kan bero på att tidningarna tillämpar nyhetsvärdering och de etiska reglerna olika vid 

publicering om självmord. Resultatet kan tyda på att tidningarna inte är helt oberoende, 

bland annat kan ägande påverka. Aftonbladet och Svenska Dagbladet ägs till en 

majoritet av Schibsted Sverige AB, och har nästan lika många artiklar om självmord 

under vald period (Schibsted, 2015). På vilket sätt ägarskap påverkar är svårt att anta, 

kanske har de en gemensam självmordspolicy, en allmän policy eller en idé hur 

rapporteringen ska se ut. En värdering kan vara att de i fler fall värderar att nyhetsvärdet 

är större än att av etiska skäl avstå från publicering. Att ägarskap påverkar 

rapporteringen är en möjlighet och inget bevisat samband. Expressen och Dagens 

Nyheter ägs av Bonnier AB, och har färre artiklar än de andra tidningarna (Expressen, 

2014). Resultatet visar en tendens på liknande frekvens med 6 artiklar som skiljer dem 

åt. 

Dagens Nyheter sticker ut när det gäller vilken typ av artikel de väljer för att rapportera 

om självmord. De andra tidningarna rapporterar om självmord oftast genom 

nyhetsartiklar, medan Dagens Nyheter väljer flest gånger att rapportera om självmord i 

notiser. En notis kännetecken är att den har mindre antal ord än en nyhetsartikel och kan 

sakna en ingress. Dagens Nyheter skriver både mer sällan om självmord, och när 

tidningen skriver om det får det mindre antal ord och utrymme. Mindre utrymme kan 

innebära att de behöver använda nyhetsvärdet förenkling. Komplicerade händelser eller 
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förlopp går knappt att skildra i en notis. Notiser behöver ett avskalat språk och vinklad 

nyhet med okomplicerat förlopp för att bli begriplig och väcka publikens intresse 

(Ghersetti, 2012). Risken med att ge självmord för lite utrymme är att tidigare forskning 

varnar för att beskriva självmord förenklat. Att beskriva självmord förenklat eller som 

något oförklarligt kan ge större risk för självmordsbeteende (Hollings, 2013; 

Niederkrotenthaler et al., 2010; Pirkis et al., 2008; Stack, 2005, Thom et al., 2011). 

På den mindre frekvens och utrymme som självmord får i Dagens Nyheter används 

utrymmet främst för upplysande information i 41% av artiklarna. Att utbilda och 

upplysa om självmord är något som WHO rekommenderar journalister att göra (World 

Health Organization, 2008). Nyhetsvärdet i artiklar med temat upplysande information 

är inte stort, men ändå har Dagens Nyheter flest artikler med det temat. Upplysande 

temat saknar det som gör nyheten aktuell, den har inte det tidsmässigt och geografiska 

närheten. Värdet av sensationell och avvikande är också lågt, där läsaren kanske kan få 

ny information om självmord eller att läsaren får sin egen kunskap om självmord 

omprövat (Ghersetti, 2012). Upplysande information ses av flera effektstudier som 

medieinnehåll med mindre risk för självmordsbeteende (Hollings, 2013; Pirkis et al., 

2008; Niederkrotenthaler et al., 2010; Stack, 2005, Thom et al., 2011). 

Den likhet mellan tidningarna i tema är att de flesta artiklar är självmordshändelser. Att 

rapportera om självmordshändelser behöver inte vara något som ger större risk för 

imitationseffekten. Risken för imitationseffekt beror på vad journalisten väljer att 

rapportera om i artiklarna om självmordshändelser. När studier har undersökt 

sensationell och faktabaserad objektiv självmordsrapportering har det visats sig att båda 

kan influera till självmord. I en faktabaserad objektiv rapportering kan metod, förslå 

orsak, självmordsrubriker och förenkla problemet ge större risk för självmordsbeteende 

(Collings & Kemp, 2010; Hollings, 2013; Niederkrotenthaler et al., 2010). Den typen av 

uppgifter råder också WHO att journalister ska avstå ifrån (World Health Organization, 

2008). 

Att rapportera om självmordshändelser ger ett stort nyhetsvärde. Det är tidsmässigt 

nära, och självmordshändelser är avvikande och sensationella. Självmordshändelser går 

lättare att förenkla och vinkla i jämförelse med upplysande information. 

Självmordshändelser har redan ett händelseförlopp som journalisten kan beskriva, 

medan i temat upplysande information måste journalisten arbeta mer med att finna en 
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vinkel och ett förlopp. Det är sedan upp till journalisten hur detaljerat eller förenklat den 

skriver om självmordhändelser (Ghersetti, 2012). 

 

I de schweiziska tabloidtidningarna var kändissjälvmord mer frekvent än självmord av 

de som är icke-kända (Frey et al., 1997). Effektforskning visar att rapportering av 

kändissjälvmord ger en högre risk för copycat-självmord (Niederkrotenthaler et al., 

2010). Både i kvälls- och morgontidningarna redovisas flest icke-välkända personers 

självmord och få artiklar berör välkända personer självmord. I korstabulering 3 är icke-

välkända personers självmord i kvällstidningarna i 34% och i morgontidningarna 30%, 

och välkända personers självmord 2% respektive 4% av deras artiklar (Bilagor C, s. 51). 

Kvälls- och morgontidningarnas självmordsrapportering är väldigt lika i många 

anseende, men kvällstidningarna rapporterar om fler självmordsförsök. I 

självmordsförsök har kvällstidningarna fler välkända personer, i 13% respektive icke-

välkänd personer 11%. Morgontidningarna har inga artiklar med välkända personers 

självmordsförsök och 7% av sina artiklar är icke-välkända självmordsförsök (Bilagor C, 

s. 51).  

 

Weimann jämför pressrapporteringar med riktig självmordsstatistik, i bland annat 

självmordsmetoder. I studien hävdas att medier väljer att rapportera om mer dramatiska 

och ovanliga metoder. Den vanligaste metoden i statistiken var självförgiftning, men i 

pressen var metoder som skjutning, hängning och hopp från höga byggnader mer 

förekommande (Weimann et al., 1995). I Sverige var den vanligaste självmordsmetoden 

förgiftning med fasta och flytande ämnen under år 1995-2004, följt av hängning och 

skjutning ([NASP], 2007). Förtäring av ämnen nämns sällan i utvalda tidningar. När 

metoder beskrevs i tidningarna var metoderna påkörd av fordon, vapen och hängning 

mest frekventa totalt. I denna studie kan vi se likheter med det Weimann presenterade 

om att förgiftning som är den vanligaste metoden nämns färre gånger än påkörd av 

fordon, med reservationer för att statistiken är äldre än denna undersöknings urval. 

Medierna beskriver i detta fallet inte verkligheten utan gestaltar den. 

Självmordsmetoden som är mest vanliga i verkligheten är den metod medierna sällan 

skriver om i urvalet. Metoder som påkörd av fordon och avsluta sitt liv med vapen kan 

ses som nyhetsvärden som mer sensationella och avvikande. Sådant som är vanligt och 

händer ofta är per definition inte en nyhet, har lågt nyhetsvärde (Ghersetti, 2012). 
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Svenska Dagbladet och Expressen beskriver oftast inte en metod i sina artiklar om 

självmordshändelser. Dagens Nyheter uppger metoden hopp från höjder i 18% av sina 

artiklar. Aftonbladet uppger påkörd av fordon i 17% av sina artiklar och vapen med 

samma frekvens. Att uppge metod för självmord avråder WHO:s riktlinjer (World 

Health Organization, 2008). Att uppge metoden för självmord har tidigare forskning 

visat kan ge större risk för imitationseffekten (Hollings, 2013; Niederkrotenthaler et al., 

2010; Pirkis et al., 2008; Stack, 2005, Thom et al., 2011). 

 

Att det finns en skillnad mellan vilka metoder som är mest frekventa i verkligheten och 

som tidningarna skriver om kan också bero på tillgängligheten till information. Händer 

ett självmord offentligt och med många vittnen inblandade blir det viktigare att skriva 

om ett självmord. I dessa fall är det också en mer offentlig dokumentation från SOS 

Alarm, räddningstjänsten och polisen. Om en person begår självmord genom att hänga 

sig i sitt hem är allmänintresset lågt, men om en person begår självmord genom att 

hoppa framför ett tåg blir allmänintresset högre eftersom fler blir inblandade och tåg 

försenade etcetera. Publicitetsreglerna står också bakom resonemanget att rapportera om 

självmord när det finns ett allmänintresse (Hvitfelt, 1985; Pressens Samarbetsnämnd, 

2010). 

De frågor som väcks under arbetets gång har dels varit om variabler som mäter 

självmordshändelser skulle inkludera hela urvalet eller bara självmordshändelser. 

Urvalet är begränsat i variabler som har många variabelvärde, oavsett om jag hade 

exkluderat ej självmordshändelser. Jag valde slutligen att inkludera hela urvalet för att 

tydligt se hur många artiklar som är självmordshändelser eller ej, och för att ha 

möjligheten att kunna hänvisa till hela urvalet. I framtida undersökningar om den 

svenska självmordsrapporteringen i kvälls- och morgontidningar kan vi undersöka 

förhållandet genom en kvantitativ innehållsanalys under en längre period än ett halvår. 

Med fördel kan en kvantitativ innehållsanalys kompletteras med en kvalitativ 

innehållsanalys som kan förklara mer ingående hur skillnaderna och likheterna ser ut i 

kvälls- och morgontidningar. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A Kodschema 

 

Kodschema för självmordsrapportering år 2013 

Variabler                                                                  Variabelvärden 

 

V1: ID-nummer                                                         (Siffra 1-) 

 

 

V2: Tidning                                                                1. Aftonbladet 

                                                                                    2. Expressen 

                                                                                    3. Dagens Nyheter 

                                                                                    4. Svenska Dagbladet  

                                                                                    

 

V3: Typ av artikel                                                      1. Nyhetsartikel 

                                                                                    2. Notis 

                                                                                    3. Reportage 

                                                                                    4. Ledare/Krönika 

                                                                                    5. Debattartikel 

                                                                                    6. Insändare 

                                                                                    

 

V4: Tema                                                                    1. Självmordshändelser 

                                                                                    2. Rättsliga frågor 
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                                                                                    3. Upplysande information  

                                                                                    4. Kontaktinformation 

                                                                                    5. Självmordsforskning 

                                                                                    6. Självmordsstatistik 

                                                                                    7. Frågor om ansvar  

                                                                                    8. Frågor rörande brott 

                                                                                    9. Självmordstankar 

                                                                                    10. Annat tema 

 

 

V5: Typ av Självmordshändelse                                1. Fullbordat självmord 

                                                                                    2. Självmordsförsök         

                                                                                    3. Självmordsbombning     

                                                                                    4. Flera fullbordade självmord 

                                                                                    5. Flera självmordsförsök 

                                                                                    6. Assisterat självmord 

                                                                                    7. Annan självmordshändelse 

                                                                                    8. Ej självmordshändelse 

 

 

V6: Självmordsmetod                                                 1. Hängning 

                                                                                    2. Förtäring av ämnen 

                                                                                    3. Gas 

                                                                                    4. Skjutvapen 

                                                                                    5. Drunkning 

                                                                                    6. Hopp från höga höjder 
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                                                                                    7. Eld 

                                                                                    8. Suicid genom bilkörning 

                                                                                    9. Påkörd av fordon 

                                                                                    10. Vapen 

                                                                                    11. Beskriver inte självmordsmetod 

                                                                                    12. Annan metod 

                                                                                    13. Ej självmordshändelse 

                                                                                    14. Flera metoder 

 

 

V7: Plats för självmord/försök                                   1. Ja 

                                                                                    2. Nej 

                                                                                    3. Oklart 

                                                                                    4. Ej självmordshändelse 

 

 

V8: Orsak till självmord/försök                                  1. Psykiskt tillstånd 

                                                                                    2. Alkohol/drog/spelberoende 

                                                                                    3. Ekonomiska svårigheter 

                                                                                    4. Relationsproblem 

                                                                                    5. Övriga personliga problem 

                                                                                    6. Rituella/religiösa/ideologiska 

                                                                                    7. Mobbning/hot 

                                                                                    8. Frihetsberövad 

                                                                                    9. Under vård 

                                                                                    10. Diagnos 
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                                                                                    11. Beskrivning av flera orsaker 

                                                                                    12. Ingen orsak beskrivs 

                                                                                    13. Terrorism 

                                                                                    14. Annan orsak 

                                                                                    15. Ej självmordshändelse 

 

 

V9: Kön                                                                      1. Man 

                                                                                    2. Kvinna 

                                                                                    3. Kön nämns inte 

                                                                                    4. Oklart 

                                                                                    5. Både man och kvinna 

 

 

V10: Välkänd person                                                  1. Ja 

                                                                                    2. Nej 

                                                                                    3. Oklart 

 

 

V11: Namnpublicering                                               1. Självmordsoffret/offer 

                                                                                    2. Nära bekanta 

                                                                                    3. Inget namn publicerat i                          

                                                                                        självmord/försök 

                                                                                    4. Både nära bekanta och       

                                                                                        självmordsoffret                                                                                       

                                                                                    5. Person som begått  
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                                                                                        självmordsförsök 

                                                                                    6. Nära bekanta till person-  

                                                                                        självmordsförsök 

                                                                                    7. Nära bekanta och person-  

                                                                                        självmordsförsök 

                                                                                    8. Inga av följande variabelvärden    

                                                                                        förekommer 

 

 

V12. Fotografier                                                         1. Av avlidna självmordsoffret 

                                                                                    2. Av självmordsplatsen 

                                                                                    3. Av metoden för självmord 

                                                                                    4. Illustrationer 

                                                                                    5. Annat fotografi 

                                                                                    6. Inget fotografi 

 

 

 

V13: Förekommer i rubriken                                     1. Ordet självmord i    

                                                                                       förstasidesrubriken 

                                                                                    2. Ordet självmord i artikelrubriken 

                                                                                    3. Metoden för självmord i    

                                                                                        förstasidesrubriken 

                                                                                    4. Metoden för självmord i  

                                                                                        artikelrubriken 

                                                                                    5. Inget av följande förekommer 
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V14: Uttalande/ Citat                                                 1. Företrädare för organisation 

                                                                                    2. Tjänsteman/Myndighet 

                                                                                    3. Expert/forskare 

                                                                                    4. Politiker 

                                                                                    5. Redaktionell medarbetare 

                                                                                    6. Kändis 

                                                                                    7. Anhöriga                                                                                 

                                                                                    8. Person som försökt att begå                                      

                                                                                        självmord 

                                                                                    9. Vården                                                                                     

                                                                                    10. Annan aktör   

 

8.2 Bilaga B Kodanvisning 

 

Kodanvisning till kodschema 

 

ID-nummer (V1) 

Här använder man siffror för att ange artiklarna (Siffra 1-). 

Tidning (V2) 

Anger i vilken tidning artikeln publicerades 

 

Typ av artikel (V3) 
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Anger vilken typ av artikel som behandlar sökordet ”självmord”, både redaktionellt och 

icke-redaktionellt material.  

 

Tema (V4) 

Vilket överskådligt eller huvudsakligt tema artikeln har. Det huvudsakliga temat avgörs 

genom att rubrik, ingress och två tredjedelar av brödtexten ska ge antydan på 

definierade teman. 1) Se V5, 2) artikel som behandlar självmord i en rättslig kontext 

och person i rättslig process, till exempel domstolsbeslut eller domstolsrättegångar, 3) 

artikel som ger upplysande information; kan diskutera om lösningar istället för 

självmord, som rådgivning, 4) artikel uppger kontaktinformation för support; adress 

eller telefonnummer till en supporttjänst, 5) forskning eller rapporter om självmord, 6) 

statistik om självmord, 7) utkräver artikeln ansvar av någon part eller omständighet, till 

exempel vården, samhället etcetera, 8) frågor som rör en brottslig rubricering eller 

misstanke om brott, 9) beskrivs eller ges information om självmordstankar, 10) tema 

som faller utanför ovan nämnda kategorier. 

Typ av Självmordshändelse (V5) 

Artikel som återger att en självmordshändelse har skett. 1) Självmord med dödlig 

utgång, som inte är assisterat eller skett i form av självmordsbombning, 2) självmord 

med icke-dödlig utgång, självmordsförsök, 3) person som bär en bomb som den utlöser 

på en plats där även andra kan dödas eller skadas, 4) flera antal självmord med dödlig 

utgång som har en koppling till varandra, till exempel flera tagit sitt liv tillsammans, 5) 

flera antal självmordsförsök med icke-dödlig utgång som har en koppling till varandra, 

till exempel flera försökt ta sitt liv tillsammans, 6) självmordshandling som utförs med 

hjälp från en annan person, 7) självmordshändelse som faller utanför nämnda 

kategorier. 8) Artikel som inte är självmordshändelse, se (V4). 

Självmordsmetod (V6) 

Beskrivning av metoden för självmord. 1) Självmord genom hängning, till exempel med 

hjälp av rep, 2) förtäring av gift, en medveten överdos av medicin eller droger, som är 

dödande, 3) förgasning som leder till döden, 4) tar livet genom att skjuta sig själv med 

ett vapen, 5) medveten drunkning genom dödsfall till följd av syrebrist orsakad av 
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insugen vätska i andningsvägarna och lungorna, 6) hoppning från höjder som broar och 

byggnader, 7) tänder eld på sig själv eller medvetet vill bli innebränd, som leder till död, 

8) självmord genom att medvetet skapa en trafikolycka som slutar med döden, 9) 

självmord genom att kliva framför ett fordon och medvetet bli påkörd, till exempel tåg 

eller bil, 10) dör av ett annat vapen än skjutvapen, till exempel kniv, 11) ingen metod 

för självmord beskrivs i artikeln, 12) annan självmordsmetod än ovan nämnda metoder. 

 

Plats för självmord/försök (V7) 

Artikeln beskriver platsen för där självmord eller ett självmordsförsök har utförts, till 

exempel vid en speciell bro. Artikeln måste namnge en specifik plats, inte bara till 

exempel i vilken stad. 

 

Orsak till självmord (V8) 

Artikeln beskriver varför en person begått självmord, genom att nämna orsaker eller 

skäl. 1) Person som befunnit sig i ostabilt psykiskt tillstånd som lett till självmord, 2) 

person som är alkohol- eller drogberoende, 3) artikel beskriver att en person löser 

ekonomiska problem genom att begå självmord, 4) problem med relationer till partner, 

vänner och familj som utlöser självmord, 5) andra problem som berör offrets privatliv, 

till exempel person som har en konflikt med att acceptera sin sexuella läggning, 6) 

självmord begås till följd av religiös, rituell eller ideologisk tvång eller övertygelse 7) 

till följd av mobbning och hot har offret begått självmord, 8) person som är 

frihetsberövad begår självmord, till exempel person som sitter i fängelse, 9) person som 

är under psykiatrisk vård och begår självmord, 10) artikel som ger offret en psykisk 

diagnos, till exempel depression eller en form av psykos, 11) flera orsaker eller skäl till 

självmordet beskrivs i artikeln, 12) ingen orsak eller skäl för självmordet beskrivs, 13) 

en självmordsattack som riktas mot civila, till exempel genom självmordsbombning på 

platser där mycket folk förekommer. Ett attentat som är utformat så att utövaren får 

dödliga skador, 14) annan orsak än ovan nämnda kategorier.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Attentat
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Kön (V9) 

Artikeln innehåller identifierande beskrivningar som, om det är en man eller kvinna, 

eller att kön inte nämns. Både man och kvinna innebär att beskrivningen innehåller både 

personer som är män och kvinnor. Kön avgörs genom att artikeln innehåller personliga 

pronomen, och oftast i kombination av ett namn. Variabelvärdet ”Oklart” kan syfta på 

att ett namn nämns, men det är osäkert om kön eller om artiklar som skriver om någon 

under ett pseudonym. 

 

Välkänd person (V10) 

Artikeln handlar om en välkänd person, som är allmänt känd för de flesta läsare som 

någorlunda hänger med i nyhetsflödet. Välkänd person kan till exempel vara 

makthavare, kändis eller liknande. Välkänd person har identifieras genom att jag har 

känt igen namnet och försökt uppskatta om personen är så pass känd att en bred massa 

kan känna igen personen vid namn. I en del artiklar presenteras personen eller att den 

får ett epitet, och utifrån det kan jag bedöma om flera människor kan identifiera den 

välkända personen. Jag kan uppskatta att Statsministern Stefan Löfven känner en bred 

massa igen, medan de flesta vet inte vem ordföraren Ludmilla Rosengren på Suicide 

Zero är. Variabelvärdet ”Oklart” kategoriserar artiklar där det är ovisst om personen är 

välkänd för en bred massa eller att det inte framgår. 

 

Namnpublicering (V11) 

Om artikeln använder självmordsoffrets namn eller nära bekantas namn. Nära bekanta 

är familj och vänner som har en relation till självmordsoffret. Person som försökt begå 

självmord benämns med namn eller om hennes nära bekanta uppges med namn. Ej 

namn innefattar att namn inte uppges i självmordshändelser. 

 

Fotografier (V12) 
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Fotografier till tillhörande artikel som innehåller, 1) ett fotografi på det avlidna 

självmordsoffret, 2) fotografi på platsen för självmord antingen då självmordet nyss 

skett eller i efterhand, 3) fotografi som visar metoden för självmordet, till exempel 

hängande rep i ett träd, se (V6) för exempel på metoder, 4) grafiskt eller fotografiska 

illustrationer om självmord, 5) Annat fotografi som inte visar ovanstående 

variabelvärden och inte visuellt visar självmord, 6) Inget fotografi finns till tillhörande 

text. 

 

Förekommer i rubriken (V13) 

1) På första sidan som huvudnyhet förekommer en artikel med ordet ”självmord” i 

rubriken, 2) i tidningen, förutom första sidan, förekommer en artikel med ordet 

självmord i rubriken, gäller ej underrubriker eller mellanrubriker, 3) på första sidan som 

huvudnyhet förekommer en artikel med metoden för självmord i rubriken, se (V6), 4) i 

tidningen, förutom första sidan, förekommer en artikel med metoden för självmord i 

rubriken, se (V6), gäller ej underrubriker eller mellanrubriker, 5) inget av följande ord 

eller metoder förekommer i rubriken. 

 

Uttalande/ Citat (V14) 

Aktörer som direkt eller indirekt uttalar sig i artikeln, antingen genom minst ett 

citattecken eller att reportern beskriver vad hen har sagt i minst fyra meningar. Om det 

är flera som uttalar sig, väljs den som får störst utrymme. 1) Företrädare för en 

organisation som är kopplat till självmord, hälsoorganisation eller stödorganisationer, 2) 

enskild tjänsteman på en myndighet eller att hela myndigheten uttalar sig om självmord, 

till exempel polismyndigheten, 3) experter eller forskare specialiserade på självmord, 4) 

riksdags-, kommun-, landstings- och EU-politiker, 5) journalister på den egna tidningen 

uttalar sig om självmord, 6) en känd person som inte är politiker eller journalist, till 

exempel blivit känd i underhållningsbranschen, 7) familjemedlemmar och vänner som 

uttalar sig om person som begått självmord eller självmordsförsök, 8) en person som 

försökt att begå självmord uttalar sig, 9) person som jobbar inom psykiatrisk vård 

uttalar sig eller person med medicinsk utbildning, 10) ingen av ovannämnda aktörer 
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uttalar sig, utan en annan aktör, till exempel person som har självmordstankar, 11) i 

artikeln saknas uttalanden eller citat. 

 

8.3 Bilaga C Korstabuleringar 

Korstabulering 1 Det totala antalet artiklar fördelat på vilka metoder som finns i 

respektive självmordshändelser i respektive tidningar 

 

 

Korstabulering 2 Det totala antalet artiklar fördelat på könsfördelningen i 

självmordshändelser i respektive tidningar 
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*Totala antal artiklar 99 stycken: Aftonbladet 30 artiklar, Expressen 23 artiklar, Dagens 

Nyheter 17 artiklar och Svenska Dagbladet 29 stycken artiklar. 

 

Korstabulering 3 Det totala antalet artiklar fördelat på om personer är välkända i 

självmordshändelser i respektive tidningar 
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