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SPFs FÖRORD
I ett demokratiskt samhälle är det av vikt
att medborgarna har tillgång till kunskap
och information för att kunna ta aktiv del
i den demokratiska debatten och proces-
sen. Rätten till information är av det skä-
let – liksom yttrandefriheten – grundlags-
fäst i Sverige. Styrelsen för psykologiskt
försvar (SPF) har under en följd av år
bedrivit forskning inom samhällskommu-
nikationens område. Syftet med sådana
studier har varit att belysa hur det kom-
munikativa samspelet mellan myndighe-
ter, medier och medborgare fungerar un-
der såväl störda som ostörda samhällsför-
hållanden. För att demokratin skall vara
reell krävs förstås att medborgarna har
förtroende både för informationskällorna
och för de medier som förmedlar infor-
mationen.

Alla dessa tre aktörers beteenden och
reaktioner i olika situationer är centrala
och viktiga var för sig i den demokratiska
informationsprocessen och därmed ock-
så av vital betydelse för det psykologiska
försvaret. I vissa av SPFs studier fokuse-
ras dock endast en av de nämnda aktörer-
na. Den här studien handlar om några
större svenska nyhetsmediers rapporte-
ring kring prinsessan Dianas tragiska död
i Paris 1997.

En första reflektion är, när man som
mediekonsument funderar över varför
”sagan” om Diana och hennes död väckte
så stor massmedial uppmärksamhet kan
vara av intresse för det svenska psykolo-
giska försvaret. Svaret är tämligen enkelt;
eftersom det i hög grad är via våra tradi-
tionella medier vi som medborgare – åt-
minstone tillsvidare, men i en ”explosiv”
mediemiljö – inhämtar den viktigaste
kunskapen och informationen om vad som

händer och sker i samhället och i omvärl-
den, så är frågeställningen vad ”som är
det oavvisliga allmänintresset” (enligt en
journalistisk kod) en intressant fråga att
diskutera och reflektera ikring.

Det är just denna fråga som författarna
till denna skrift – professor Håkan Hvit-
felt, JMK vid Stockholms universitet och
Marina Ghersetti, forskare och lärare vid
JMG vid Göteborgs universitet bl.a. vill
diskutera i denna studie av svenska tid-
ningars och etermediers rapportering
kring prinsessan Dianas död 1997.

I den principiella och grundläggande
frågan om vad som styr mediernas och
journalisternas nyhetsvärdering och ny-
hetsurval figurerar ofta just begreppet ”all-
mänintresse” som avgörande kriterium.
Är det då medierna, medborgarna eller
det växande globala ”mediedrevet” som
avgör vad som är av ett ”oavvisligt all-
mänintresse”?

Föreliggande studie skall utifrån det psy-
kologiska försvarets perspektiv således
ses mot denna problemorienterande ut-
gångspunkt. Vartän det traditionella
medie-Sverige på väg i förhållande till
händelser och skeenden, som egentligen
inte har med demokratisk informations-
verksamhet att göra, utan snarare med en
slags underhållnings- och fiktionsvärld?
Ett medie-Sverige som är av stor betydel-
se för opinionsbildningen och därmed för
det psykologiska försvaret. De skisserade
frågeställningarna i denna studie bör kun-
na ligga till grund för och bli föremål för
ytterligare studier inom området.

Göran Stütz
Forskningschef, SPF



7

FÖRFATTARNAS FÖRORD
Ämnet för studien, nyhetsbevakningen
av den brittiska prinsessan Dianas död,
en internationell ”superkändis”, kan vid
ett första påseende tyckas vara perifert i
förhållande till det svenska psykologiska
försvarets verksamheter. Så är dock vid
närmare eftertanke och som tydligt fram-
går av SPFs förord till denna studie, inga-
lunda fallet. Mediernas beteende, förhåll-
ningssätt och rapportering rörande hän-
delser och skeenden i när- och omvärlds-
miljön är med andra ord av centralt in-
tresse för SPF och det psykologiska för-
svaret att studera oavsett om det gäller
någonting ”stort” eller någonting ”smått”.
Medierna med sin självständighet, utgör
under alla förhållanden en mycket viktig
”kugge” i det psykologiska försvaret. Mot
denna bakgrund vill vi uttrycka vårt stora
tack till styrelsens båda forskningsansva-
riga, Roland Nordlund och Göran Stütz.
Vi vill också tacka dem för värdefulla
synpunkter på manus. Aktuellt, Rapport,
Nyheterna i TV4 samt Ekot tackas för att
de på olika sätt har varit behjälpliga med
att skaffa fram aktuellt nyhetsmaterial.

Vår utgångspunkt när vi planerade den-
na studie var att mediebevakningen av
prinsessan Dianas död är ett mått på till-
ståndet i det globala och det svenska
mediesamhället. Händelsen fick gigan-
tisk och internationellt sannolikt aldrig
tidigare skådad uppmärksamhet — i den
mån en likartad händelse överhuvudta-
get inträffat. Vi antar att mediebevakning-
en av händelsen — dess omfattning och
inriktning — är en produkt av allt mer
kommersiella och allt hårdare konkurre-

rande medier, präglade av ett växande
globalt nyhetsnätverk som domineras av
en handfull stora mediekonglomerat.
Inom dessa präglas värderingen av nyhe-
ter och den form de får av nya principer.
Gamla publicistiska ideal, som bland an-
nat handlar om att prioritera viktiga ny-
heter och att återge dessa på ett sakligt
sätt, får allt mer träda tillbaka. Alla ny-
hetsmedier i alla länder, inklusive Sverige,
påverkas mer eller mindre av dessa nya
förhållanden.

Av detta följer att det grundmönster för
nyhetsberättande som kan urskiljas i be-
vakningen av prinsessan Dianas död åter-
finns till betydande delar i nyhetsberät-
telser om andra händelser, viktiga eller
oviktiga, som kraftigt exponerats i ny-
hetsmedierna. Det kan handla om relativa
trivialiteter som idrottsstjärnors liv eller
presidenters kärleksaffärer. Men det kan
också handla om viktiga och relevanta
händelser som krig, stora kriser och kata-
strofer. Tillsammans bidrar alla dessa ny-
heter till att konstruera våra föreställning-
ar, kunskaper och attityder och till att
forma den bild vi gör oss av den nära eller
fjärran värld som vi lever i.

Föreliggande studie har planerats av
oss gemensamt. Insamlingen och analys
av allt nyhetsmaterial kring prinsessan
Dianas död har utförts av Marina Gher-
setti. Vi har båda varit författare och för
föreliggande rapport är vi gemensamt an-
svariga.

Göteborg och Stockholm i maj 2000.
Marina Ghersetti och Håkan Hvitfelt
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EN PRINSESSA HAR DÖTT
Tidigt på morgonen söndagen den 31 au-
gusti 1997 omkom den brittiska prinses-
san Diana i en bilolycka i Paris. Den bil
hon färdats i förföljdes av så kallade papa-
razzifotografer på motorcykel och höll
hög fart då den körde in i en tunnel, slog
mot tunnelväggen och sedan in i en be-
tongpelare. Två av bilens passagerare,
prinsessans manlige vän och chauffören,
dödades ögonblickligen. Prinsessan själv
och en livvakt fördes svårt skadade till
sjukhus. Strax före klockan sex på morgo-
nen meddelades att prinsessan Diana av-
lidit av sina skador. Den ende som över-
levde olyckan var livvakten.

Samtliga svenska kvällstidningar pu-
blicerade redan under söndagsmorgonen
flera sidor om händelsen. Sveriges Televi-
sion satte in sin första extra Rapportsänd-
ning klockan 9.20, TV4s Nyheterna sände
klockan 10.10. Båda kanalerna fortsatte
med ytterligare extrasändningar under
dagen. Sveriges Radios P1 bytte ut ett
inslag i programmet Godmorgon Värl-
den under förmiddagen och sände ett ex-
trainsatt Studio Ett under eftermiddagen.

Det utrymme prinsessan Dianas död
fick är unikt när det gäller svenska medi-
ers bevakning av en enskild händelse,
men kan möjligen jämföras med bevak-
ningen av mordet på statsminister Olof
Palme 1986 och kanske även färjan med
Estonias förlisning 1994. Globalt saknar
prinsessans död egentligen motstycke om
man ser till mediehändelser som handlar
om en enskild person. Exempelvis mor-
det på den amerikanske presidenten John
F Kennedy 1963 skedde i ett mindre ut-
vecklat globalt mediesamhälle. Närmaste
jämförelseobjekt är nog de första dagarna

av operation ”Desert Storm” under Gulf-
kriget i januari 1991 då en FN-sanktio-
nerad och USA-ledd allians angrep Irak
som hade invaderat Kuwait. De båda hän-
delserna saknar givetvis de flesta övriga
likheter, förutom den omfattande medie-
bevakningen och uppläggningen av en
del nyhetsrapporter.

Den redan från första början intensiva
bevakningen och extrainsatta rapporte-
ringen kring prinsessan Dianas död moti-
veras, bland annat i en artikel i tidningen
Journalisten, utifrån vad som påstås vara
det ”stora allmänintresset” för prinsessan
och hennes död.1  Allmänintresse är emel-
lertid ett synnerligen relativt begrepp och
utan att det kombineras med vikt eller
relevans blir det meningslöst. Prinsessan
Dianas död blev intressant för allmänhe-
ten därför att miljoner människor världen
över och i Sverige kände till och berördes
av mediebilden av henne. Hon var säker-
ligen vid tidpunkten för sin död världens
mest mediebevakade kvinna. Det är na-
turligt att människor blev upprörda över
hennes tragiska död och nyfikna på om-
ständigheterna kring denna. Men hur upp-
rörda och hur nyfikna de blev vet vi inget
om. Det var medierna som bedömde upp-
rördheten som i det närmaste oändlig och
intresset som gränslöst. Den enorma
medieuppmärksamhet som händelsen fick
motsvarade dock inte dess vikt, hur man
än definierar detta begrepp.2

Under följande vecka, fram till begrav-
ningen lördagen den 6 september — som
direktsändes både i Sveriges Television
och i TV4 — ägnades prinsessan Dianas
död, omständigheterna kring denna samt
de frågor och reaktioner den väckte, en

1 Nilsson 1997, i Journalisten 1997:23.
2 Begreppen ”vikt” och ”relevans” är oklara. I denna rapport avser de att en nyhet berör ett stort antal människors

livssituation i någon bemärkelse respektive att den berör stora grupper ur mediepubliken på motsvarande sätt.



9

nyhetsbevakning som alltså troligen sak-
nar motstycke i svensk mediehistoria när
det gäller händelser utanför landets egna
gränser. Om man beaktar att Diana knap-
past, vare sig som privat eller offentlig
person, haft någon politisk eller ekono-
misk betydelse eller nämnvärt inflytan-
de3  ens i Storbritannien är den uppmärk-
samhet hennes död fick i svenska och
internationella medier utomordentligt
anmärkningsvärd. Det var en tragisk men
egentligen föga viktig händelse som satte
rekord i medieuppmärksamhet.

Bevakningen av prinsessan Dianas död
väcker flera frågor om tillståndet i såväl
det svenska som det globala mediesam-
hället, bland annat dessa: Har graden av
vikt hos en händelse som grund för jour-
nalistisk nyhetsvärdering i det närmaste
upphört? Kan enskilda och relativt ovikti-
ga händelser tränga ut viktigare händel-
ser, dvs händelser som berör många män-
niskors livsvillkor? Vad innehöll den om-
fattande mediebevakningen? Kan den
bevakning som prinsessan Dianas död
fick tyda på nya mönster i nyhetsförmed-
lingen. Är det förändrade villkor för ny-
hetsförmedling som leder fram till den
slags journalistik som handlade om prin-
sessan Dianas död? Förhoppningsvis ska
föreliggande studie belysa svaren på en
del av dessa frågor.

Den första veckan
Denna studie handlar främst om hur de
största svenska nyhetsmedierna rappor-
terade om prinsessan Dianas död under
den första veckan efter olyckshändelsen
men också om varför rapporteringen blev
som den blev. Utgångspunkten är följan-
de beskrivning av händelseförloppet un-
der den aktuella veckan. Den bygger på

en översiktlig sammanställning av upp-
gifter hämtade ur svenska och utländska
medier. Sanningshalten i uppgifterna dis-
kuteras inte i detta sammanhang.

Diana dog i bilkrasch i morse4

Prinsessan Diana anländer till Paris sön-
dag den 31 augusti tillsammans med sin
följeslagare, den egyptiske miljonären
Dodi al-Fayed, efter en tids semester på
Sardinien. Att paret skulle befinna sig i
staden är känt av pressen, och särskilt
känt av de så kallade papparazzi eller
kändisfotograferna som ständigt och över
hela världen bevakar prinsessans minsta
rörelse. Det ryktas om ett kärleksförhål-
lande mellan Diana och al-Fayed, vilket
gör efterfrågan på bilder av paret om
möjligt ännu större en vanligt. Således
finns, när Diana och al-Fayed under kväl-
len besöker restaurangen på Hotel Ritz,
ett antal fotografer som väntar utanför.
För att undvika deras uppmärksamhet
försöker paret vilseleda fotograferna då
de lämnar hotellet strax efter midnatt. I
stället för att gå ut genom huvudentrén
smiter de ut en annan väg. En ny chaufför,
en av hotellets säkerhetsvakter, tillkallas
och även Dodi al-Fayeds livvakt, Trevor
Rees-Jones, följer med i den specialutrus-
tade bilen, en Mercedes-Benz. Han sätter
sig i framsätet bredvid chauffören, Diana
och al-Fayed sitter i baksätet.

Alla väntande fotografer låter sig emel-
lertid inte luras av denna manöver utan
upptäcker prinsessans bil på väg från ho-
tellet och några följer efter på motorcyk-
lar. Färden går västerut längs floden Sei-
ne. Chauffören försöker köra ifrån foto-
graferna och ökar farten till långt över 100
km i timmen. I denna hastighet kör bilen
genom kurvan som leder ned i tunneln

3 Utom med avseende på den makt som ligger i ett enormt globalt kändisskap och ett obegränsat tillträde till medierna.
4 Rubrik Expressens förstasida 31/8.
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under d’Alma-bron, där fartgränsen är 50
km i timmen. Chauffören tappar kontrol-
len över bilen, den slår mot tunnelväggen
innan den sladdar över körfältet och fron-
talkrockar med en betongpelare. Kraschen
beskrivs i medierna som oerhörd, våldsam
och fruktansvärd5 . De förföljande fotogra-
ferna når fram minuterna efter kraschen.

Brandkår och ambulans anländer. Dodi
al-Fayed och föraren är döda. Prinsessan
Diana och livvakten är svårt skadade och
får genast första hjälpen. Räddningsarbe-
tet är komplicerat och tar tid. De två skada-
de måste skäras loss från bilvraket. Klock-
an två förs prinsessan Diana till La Pitié
Salpétrière, ett av de största sjukhusen i
Paris. Hon konstateras ha mycket svåra
skador, framför allt i bröstet och lungorna.

Vid en presskonferens senare på morgo-
nen uppger chefsläkare Bruno Riou att
prinsessan vid sin ankomst till sjukhuset
hade /…/ svåra inre blödningar från brösthå-
lan och drabbades av hjärtstillestånd. Vänstra
lungvenen hade slitits av. Trots att den syddes
ihop och trots hjärtmassage både utvändigt och
invändigt under två timmar kunde cirkulatio-
nen inte återställas. Dödsfallet konstaterades
klockan fyra.6  Strax före klockan sex på
morgonen samma dag tillkännager den
franske inrikesministern Jean-Pierre
Chevènement att Diana, prinsessa av Wa-
les, avlidit. Hon blev 36 år gammal.

Livvakten Trevor Rees-Jones tillstånd
uppges vara allvarligt men stabilt. Läkar-
na bedömer hans möjligheter att överleva
olyckan som goda.

Bilvraket. Foto: AP, GT 1/9

5 Expressen 1/9, Göteborgs Tidningen 1/9, Svenska Dagbladet 1/9.
6 Aktuellt 31/8, kl 21.00.
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Kistan bärs av hedersvakt. Foto: Reuters, Aftonbladet 1/9
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Charles tog hem Diana7

När olyckan inträffar i Paris befinner sig
prinsessan Dianas före detta make, prins
Charles, i Skottland på kungafamiljens
residens i Balmoral. Tillsammans med
honom är även sönerna prinsarna Willi-
am och Harry, samt hans föräldrar, drott-
ning Elizabeth och prins Philip. Prins
Charles informeras om bilolyckan och
dödsfallet under natten.

Kungafamiljen deltar, som den brukar
göra när den vistas i Balmoral, vid hög-
mässan under förmiddagen. Några tim-
mar senare flyger prins Charles till Paris
tillsammans med prinsessan Dianas två
systrar för att hämta hem hennes stoft, i
enlighet med ett protokoll som finns för
den händelse att en kunglig person avli-
der utomlands. De möts av den franske
presidenten Jacques Chirac och hans
hustru som följer med till sjukhuset.
Prins Charles tackar sjukhuspersonalen
för deras insatser för att försöka rädda
prinsessans liv.

Kistan förs ut svept i kungahusets flag-
ga, The Royal Standard, och eskorteras till
flygplatsen av fransk militär hedersvakt.
Klockan 19 på söndagskvällen landar flyg-
planet med kistan på flygvapenbasen
Northolt utanför London. Planet möts av
bland andra premiärminister Tony Blair
och försvarsminister George Robertson.
Efter en kort ceremoni förs kistan till ett
privat bårhus. Prins Charles återvänder
till Skottland.

Dodi al-Fayeds stoft hämtas till Storbri-
tannien under söndagen av hans far, fi-
nansmannen och ägaren till bland annat
varuhuset Harrods. I enlighet med isla-
misk tradition begravs Dodi al-Fayed re-
dan samma kväll.

Världen sörjer Diana8

I London börjar människor samlas utan-
för Dianas bostad Kensington Palace re-
dan innan beskedet om olyckans utgång
kommit. Kort före klockan sex på morgo-
nen nås den brittiska huvudstaden av
dödsbudet. Allmänhetens sorg över prin-
sessan Dianas död och bestörtning över
omständigheterna kring olyckan mani-
festerar sig genom en ström av människor
som samlas vid hennes bostad och utan-
för Buckingham Palace under dagen. Tu-
sentals kvinnor, män och barn hedrar min-
net av henne med blommor, dikter, tända
ljus och porträtt med sorgeband. Många
ber och gråter öppet. I Paris samlas män-
niskor vid olycksplatsen. Blombuketter
läggs ned vid in- och utfarterna till tun-
neln.

Den första ledande politiker att kom-
mentera Dianas död är den brittiske pre-
miärministern Tony Blair. I ett känslolad-
dat uttalande under förmiddagen säger
han bland annat att Storbritannien är idag en
nation i chocktillstånd i en sorg som känns så
djupt smärtsam för oss. Hon var en underbar
och varm människa. Trots att hennes eget liv
ofta berördes av tragedier ingav hon så många
andra här och i hela världen glädje och tröst. Vi
ska ofta minnas henne på så många olika sätt:
med sjuka, döende, barn och nödlidande då hon
med bara en blick eller gest som sa så mycket
mer än ord visade oss alla djupet av sin med-
känsla och mänsklighet.9  /…/ Hon var folkets
prinsessa, och det kommer hon förbli, i våra
hjärtan, i vårt minne – för alltid. 10

Den amerikanske presidenten Bill Clin-
ton hedrar prinsessan Dianas minne ut-
anför Vita Huset: Hillary och jag är mycket
sorgsna över den fruktansvärda olyckan som
tagit prinsessan Dianas och hennes sällskaps

7 Rubrik i Aftonbladet 1/9, ss 6, 7.
8 Rubrik Göteborgs-Postens förstasida, 1/9.
9 Rapport, 31/8, kl 19.30.
10 Nyheterna, 31/8, kl 19.30.
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Sörjande vid Buckingham Palace. Foto: Chris Helgen, Expressen 1/9
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liv. Vi tyckte mycket om henne och beundrade
hennes arbete för barn, för människor med
AIDS, mot användningen av landminor och
för hennes kärlek till sina barn, William och
Harry.11

Från Sydafrika uttalar sig president
Nelson Mandela om prinsessan Dianas
förtjänster som resande ambassadör för
Storbritannien och från Indien lovordar
moder Teresa hennes insatser för fattiga
och nödlidande. FNs generalsekreterare
Kofi Annan, den ryske presidenten Boris
Jeltsin, Henry Kissinger, Margareth That-
cher, förbundskansler Helmut Kohl, pre-
miärminister Benjamin Netanyahu, Carl
Bildt, Luciano Pavarotti, Michael Jackson
och Elton John är några av alla de politi-
ker och kända personer som offentligt
hyllar prinsessans minne.

Även vanliga människor utanför Stor-
britannien och Frankrike sörjer hennes
bortgång. I bland annat Stockholm ström-
mar sörjande till den brittiska ambassa-
den.

Samtliga brittiska TV-kanaler bryter sina
ordinarie sändningar och rapporterar oav-
brutet om dödsolyckan.

Diana jagad in i döden12

De sju fotografer som följde efter den
stora Mercedesen tas efter olyckan till
förhör hos den franska polisen. Uppgifter
finns om att en eller flera av motorcyklar-
na körde framför bilen före kraschen.
Motorcyklarna tas om hand för teknisk
undersökning. Kameror och filmrullar
beslagtas. Fotograferna misstänks dels för
att ha provocerat fram olyckan, dels för
att ha fotograferat bilvraket och de döda
och skadade passagerarna. Kritiken mot
paparazzi, dvs kändisfotografer eller så
kallade skandalfotografer, är häftig.

Från Sydafrika gör prinsessan Dianas
bror, greve Charles Spencer ett uttalande
där han kraftigt fördömer det han kallar

för skandalpressen i allmänhet och de
förföljande pressfotograferna i synnerhet:
Det är inte rätt tid för beskyllningar, utan för
sorg. Men jag har alltid trott att pressen skulle
ta livet av henne till slut. Inte ens jag kunde
ana att de skulle spela en så direkt roll i hennes
död som tycks ha varit fallet. Varje tidnings-
ägare och redaktör som betalat för exploate-
rande bilder av henne och uppmuntrat giriga
personer att utnyttja hennes image, har idag
blod på sina händer.13

Flera kända artister vittnar om hur de
upplever paparazzifotografernas beteen-
de som påträngande och kränkande. Skå-
despelerskan Elizabeth Taylor brister i gråt
när hon i en TV-intervju berättar: Jag vet
hur det känns att sitta i en bil och bli jagad av
paparazzi. Det är något av det otäckaste som
finns. Man får cellskräck för man har ingen-
stans att ta vägen. Man kör snabbare och
snabbare för att försöka komma undan. De kan
fotografera genom mörka rutor och man göm-
mer sig i ett hörn. Hon måste ha varit så rädd.
Och det gör mig så arg!14  Skådespelaren
Tom Cruise kräver i en intervju med TV-
kanalen CNN lagstiftning mot paparazzi-
fotografer.15

Det svenska kungaparet kommenterar
tragedin i starka ordalag: Med stor bestört-
ning har vi tagit del av beskedet om prinsessan
Dianas död. Vi beklagar djupt det som har
inträffat och de vidriga omständigheter under
vilka prinsessan dog.16  Moderatledaren Carl
Bildt säger att Mediernas kanske ibland bris-
tande respekt för kända personers rätt till
privatliv sätts genom tragedin i Paris brutalt
i fokus.17

11 Rapport, 31/8, kl 19.30.
12 Rubrik Arbetet Nyheternas förstasida, del 2, 1/9.
13 Rapport, 31/8, kl 19.30.
14 Rapport 1/9, kl 19.30.
15 Aftonbladet 1/9, s 14.
16 Aftonbladet 1/9, s 10.
17 Expressen 1/9, s 20.
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Diana får ”unik” begravning18

Frågan om hur prinsessan Diana ska be-
gravas är inte okomplicerad. Enligt det
brittiska hovets protokoll kan endast med-
lemmar av kungafamiljen ges en statsbe-
gravning. Samtidigt kräver prinsessans
enorma popularitet något mer än en van-
lig privat ceremoni.

En officiell kommuniké från Bucking-
ham Palace meddelar under måndag för-
middag att prinsessan av Wales planeras
att få en ”unik” begravning. Hon kommer
att begravas lördag den 6 september klock-
an 12 i Westminster Abbey. Kistan ska
föras i procession från Chapel Royal i St
James Palace till katedralen i centrala Lon-
don. Allmänheten får möjlighet att ta ett
sista farväl av prinsessan längs med färd-
vägen. Efter gudstjänsten kommer stoftet
att föras till godset Althorp där Diana
växte upp.

Under måndagen förs prinsessan Dia-
nas stoft till St James Palace. Kondoleans-
böcker läggs fram där människor kan skri-
va en sista hälsning.

Dianas chaufför körde
rattfull19

Måndag den 1 september meddelar åkla-
garmyndigheten i Paris att Dianas och
Dodi al-Fayeds chaufför, Henri Paul, varit
berusad då han körde. Myndigheterna
anger inte hur mycket alkohol han hade i
blodet, men enligt den franska nyhetsby-
rån AFP rörde det sig om 1,75 promille.
Gränsen för tillåten alkoholhalt är i Frank-
rike 0,5 promille, i Sverige 0,2 promille.

Vittnen från olycksplatsen uppger att
bilen fördes fram i mycket hög hastighet,
troligtvis mellan 150-180 km i timmen.
Enligt poliskällor har bilvrakets hastig-
hetsmätare stannat vid 196 km i timmen.
Varken prinsessan eller al-Fayed skulle
ha använt säkerhetsbälten, vilket livvak-

ten däremot gjorde. Detta faktum, och
den krockkudde som utlöstes vid olycks-
tillfället, har troligen räddat hans liv.

Henri Paul arbetade normalt inte som
chaufför på Hotel Ritz, som för övrigt ägs
av Mohammad al-Fayed, Dodi al-Fayeds
far, utan ingick i hotellets säkerhetsstyr-
ka. Bernhard Dartville, familjen al-Fay-
eds advokat, bekräftar indirekt att chauf-
fören kan ha druckit innan han satte sig i
bilen men framhäver fotografernas an-
svar för olyckan: Jag har fått uppgifter om
att bilen framfördes i otillåten hastighet. De
uppgifterna förändrar inget. Det är vår över-
tygelse om att ansvaret från början vilar hos de
fotografer som förföljde bilen.20

Fotograferna riskerar åtal21

Ansvarsfrågan kring olyckan framstår nu
som mer komplicerad. Dels har uppgif-
terna om bilens höga hastighet och chauf-
förens onykterhet tillkommit. Dels finns
motsägande vittnesmål om fotografernas
agerande vid olycksplatsen. Den ameri-
kanska turisten Robin Firestone som be-
fann sig vid olycksplatsen berättar: Foto-
graferna hoppade runt hela tiden … åtminsto-
ne en eller två … en minns jag särskilt …. De
gick runt polisen och la sig på bilens vindruta
och tog bilder.22  De från början utpekade
paparazzifotograferna hävdar själva att
de inte befann sig framför utan bakom
bilen och att de inte på något sätt förhin-
drade räddningsarbetet. Läkaren Fréde-
ric Maillez, som var en av de första att
anlända till olycksplatsen, stöder fotogra-
fernas version i en TV-intervju. På frågan
om fotograferna störde honom i hans ar-
bete svarar han: Nej, de hindrade mig inte i

18 Rubrik Dagens Nyheters förstasida 2/9.
19 Rubrik Aftonbladets förstasida, 2/9.
20 Aktuellt 1/9, kl 21.00.
21 Rubrik Svenska Dagbladets förstasida, 3/9.
22 Nyheterna 2/9, kl 18.30.
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att komma fram till bilen. De störde inte mer
än andra nyfikna som samlas runt en svår
olycka. Varken mer eller mindre.23  Att bilder
togs på olycksplatsen bekräftas dock ge-
nom erbjudanden till flera stora interna-
tionella tidningar att köpa fotografier av
bilen med offren fortfarande kvar i vra-
ket. Endast tyska Bild Zeitung publicerar
måndagen den 1 september en sådan bild.
Samtliga övriga tidningar avstår.

Förhören med de sju fotograferna som
häktades vid olycksplatsen fortsätter. Tis-
dagen den 2 september inleder åklagare
i Paris en förundersökning. Flera av de
anhållna fotograferna arbetar för stora och
respektabla bildbyråer som Gamma och
Sipa. De kan riskera att åtalas för vållande
till annans död och personskada eller för
att inte ha hjälpt nödställda. Enligt fransk
lag är en person som ser en olycka skyldig
att hjälpa till. Efter förhören sätts de sju
fotograferna på fri fot, men de får inte
lämna landet. Mot två av dem är misstan-
karna starkare än mot de övriga och de

släpps endast mot borgen. De förbjuds
dessutom att utöva sitt yrke tills dess att
förundersökningen avslutats. En av deras
försvarsadvokater uttrycker den upprörd-
het som beslutet om förundersökning
väckt bland många yrkesverksamma jour-
nalister och fotografer: /…/ Han är bara
syndabock för den enorma upprördhet som
allmänheten känner. Han förstår upprördhe-
ten, han förstår känslorna. Men han vägrar
acceptera att bli syndabock.24

Folket rasar mot drottning
Elizabeth:
Varför sörjer ni inte Diana?25

Den kungliga familjen har stannat i Skott-
land på slottet Balmoral, ett beslut som
väcker både vrede och besvikelse. Samti-
digt som människor köar upp till elva

Fotografer i polisbil. Foto: AP, Expressen 4/9

23 Rapport 1/9, kl 19.30.
24 Aktuellt 2/9, kl 21.00.
25 Rubrik Expressens förstasida, 4/9.
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timmar för att få skriva i kondoleansböck-
erna och mängden av blommor ständigt
växer utanför Kensington Palace och Buck-
ingham Palace har kungafamiljen inte
gjort ett enda direkt framträdande. Inte
ett ord av tröst, inget tecken på medkänsla
eller sorg har kommit från det brittiska
kungahuset.

Torsdagen den 4 september är brittiska
tidningar, såväl på ledar- som insändarsi-
dor, fulla av artiklar som anklagar det brit-
tiska kungahuset Windsor för känslokyla
och för övernitiskt följande av det kungli-

ga protokollet. The Times skriver i sin hu-
vudledare: Following protocol, the Royal Stan-
dard at Balmoral has not been lowered to half-
mast; above Buckingham Palace, no flag flies at
all. To many, such strict adherence to precedent
is both unsympathetic and incomprehensible.26

Kvällstidningen The Sun frågar på första-
sidan: Where is our Queen? Where is the Flag?
och konkurrenten The Daily Mirror har
som rubrik: Your people is suffering. Speak to
us Ma’am.27  Bland all kritik hörs också rös-
ter som ifrågasätter den brittiska monar-
kins berättigande.

Drottningen möter allmänheten. Foto: AP, GT 6/9

26 Ledare i The Times, hämtad ur tidningens internetupplaga, 4/9.
27 Båda citaten hämtade från artikel i The Guardians internetupplaga, 4/9.
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Hovets talesman, Geoffrey Crawford,
meddelar som ett direkt svar på kritiken
att /…/ den kungliga familjen har sårats av
antydningar om att de är likgiltiga inför lan-
dets sorg över prinsessan av Wales tragiska
död. Prinsessan var högt älskad av nationen,
men hon var också mor och hennes söner
saknar henne djupt.28  Sent under eftermid-
dagen visar sig familjen för allmänheten i
Balmoral för första gången efter olyckan.
De stannar upp och tittar på alla blommor
som bybor lagt utanför slottsgrindarna. I
London skriver prinsarna Edward och
Andrew, prins Charles yngre bröder, kon-
doleanser i St James Palace. Kungafamil-
jen beslutar att återvända till huvudsta-
den redan på fredagen, den 5 september,
en dag tidigare än planerat.

Drottningen slår till reträtt29

Dagen därpå, dagen innan begravningen,
kommer prins Charles till London med
sina söner William och Harry. Utan för-
varning dyker de upp vid Kensington

Palace. De tar emot blommor och pratar
med människor som väntat i timmar ut-
anför prinsessans bostad. Också drottning
Elizabeth och hennes make prins Philip
tar emot folkets hyllningar till Diana. På
sin väg till Buckingham Palace kliver
kungaparet ur bilen utanför grindarna,
småpratar med människor och skakar
hand.

Fredagen den 5 september kommer san-
nolikt att gå till Storbritanniens historia,
inte bara därför att drottningen beblanda-
de sig med sina undersåtar på ett aldrig
tidigare skådat sätt, utan framför allt för
talet hon håller till nationen senare på
kvällen. Av tradition håller drottningen
tal till medborgarna endast vid jul. Under
sin 45-åriga regenttid har hon gjort ett
enda tidigare undantag, talet hon höll i
samband med Storbritanniens medver-
kan i Gulfkriget, 1991. Nu gör hon sitt
andra undantag.

I ett direktsänt TV-tal uttrycker drott-
ningen sin sorg över Dianas död och res-

Drottningen håller tal till nationen. Foto: TV-bild, GT 6/9

28 Aktuellt, 4/9, 21.00.
29 Rubrik Dagens Nyheter, 5/9, s 7.
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pekt för allmänhetens reaktioner. Hon ger
sin hyllning till Diana, både som männis-
ka och mor. Hon ömmar sina barnbarn
William och Harry. Hon avslutar med or-
den: Jag hoppas att vi alla i morgon kan
förenas i vår sorg över Dianas död och tack-
samhet över hennes alltför korta liv. Det är ett
tillfälle att visa världen att den brittiska natio-
nen är förenad i sorg och vördnad. Må de som
dog vila i frid och låt oss tacka Gud för en
människa som gjort så många andra lyckli-
ga.30  Huruvida drottningens tal räcker för
att dämpa de antirojalistiska känslor som
kommit till uttryck de senaste dagarna
råder det delade meningar om.

Dianas kista förs under dagen från St
James Palace till hennes bostad Kensing-
ton Palace. Som ytterligare en eftergift åt
folkviljan har den planerade begrav-
ningsprocessionens väg förlängts för att
ännu fler människor ska kunna se kistan
en sista gång.

Farväl Diana31

Londonborna vaknar till ett varmt och
soligt väder lördagen den 6 september.
Processionsvägen från Kensington Palace
till Westminster Abbey är kantad av män-
niskor som tillbringat hela natten i väntan
på att få se en skymt av kistan. I Hyde Park
har stora TV-skärmar monterats så att
människorna kan följa den direktsända
minnesgudstjänsten och på detta sätt ta
del i ceremonin.

Kistan är prydd med blommor och dra-
perad i den kungliga fanan. Den förs fram
på en kanonlavett, eskorterad av ridande
poliser och män ur Walesiska gardet. Kyrk-
klockan i Westminster Abbey slår dämpat
en gång i minuten. Affärslivet står stilla
och Londons gator ligger nästan helt öde.
På Buckingham Palace vajar Union Jack
på halv stång och på palatsets förgård står
drottningen tillsammans med stora delar
av kungafamiljens medlemmar i väntan
på att transporteras till kyrkan. När kistan
rullar förbi böjer de kungliga sina huvu-
den. Från St James Palace ansluter sig
särskilt inbjudna ur olika organisationer
som prinsessan Diana genom åren stött
och verkat för. Den sista kilometern av
kortegevägen följer sönerna, prinsarna
William och Harry, samt prins Charles,
brodern, greve Charles Spencer och förre
svärfadern, prins Philip, efter kistan till
fots.

Westminster Abbey är fylld av inbjudna
gäster, framför allt personliga vänner till
Diana och familjen Spencer. Flera kända
personer ur musikens, filmens och modets
värld finns närvarande liksom politiker
och några statsmän. Dock är antalet repre-
sentanter från de övriga europeiska kunga-
husen begränsat. Inga av de brittiska tablo-
idtidningarna är heller närvarande efter-

De närmast sörjande.
Foto: Reuters, Expressen 7/9

30 Aktuellt 5/9, kl 21.00.
31 Rubrik Göteborgs-Postens förstasida, 7/9.
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som prinsessan Dianas bror, greve Charles
Spencer, har förbjudit dem att komma.

Minnesgudstjänsten blir en personlig
ceremoni där Dianas syskon och vänner
framför sina sista hälsningar. Hennes två
systrar läser dikter och premiärminister
Tony Blair läser Kärlekens Lov ur första
Korintierbrevet. Från predikstolen tar
Charles Spencer farväl av sin syster. Talet
han håller är framför allt en hyllning till
Diana men också en stark kritik av hur
hon behandlats i medierna och ett löfte
om att skydda hennes söner från liknande
öden och en alltför verklighetsfrånvänd
och protokollstyrd fortsatt uppväxt. Spon-
tana applåder utbryter i kyrkan efter hans
mycket känsloladdade ord. Också i Hyde
Park applåderar människorna hans tal.
Gudstjänsten avlutas med att artisten och
Dianas vän Elton John sjunger sin sång
Goodbye England’s Rose, en specialgjord
version av Candle in the Wind som han en
gång skrev till den amerikanska skåde-
spelerskan Marilyn Monroes minne.

Kistan förs efter minnesgudstjänsten i
bil till familjen Spencers gods Althorp i
Northamptonshire. Efter en kort begrav-
ningsakt med endast de närmast anhöri-
ga närvarande jordsätts prinsessan Diana
på godsets ägor.

Begravningen har följts i direktsänd-
ning av miljarder människor i hela värl-
den. Omkring en miljon påstås ha kantat
processionsvägen och upp mot sex miljo-
ner uppskattas ha rört sig i Londons cen-
trum.32  Sannolikt har aldrig förut en en-
skild människa fått så många andra män-
niskors uppmärksamhet som prinsessan
Diana fick just denna lördag.

En ovanlig nyhetsvecka
Veckan som gick mellan bilolyckan i Paris
och begravningen i London var i många

avseenden en ovanlig nyhetsvecka i svens-
ka medier. Prinsessan Dianas död var en
händelse som överskuggade de flesta an-
dra, åtminstone i början och i slutet av
veckan. Men världen utanför denna hän-
delse fanns fortfarande med alla de små
och stora, mer eller mindre nyhetsvärda,
dramer som utspelas där, även om Diana-
rapporteringens omfattning ibland näs-
tan gav intryck av att den övriga världen
inte existerade. Andra såväl väntade som
oväntade händelser inträffade. I backspe-
geln kan man konstatera att den första
septemberveckan 1997 var mycket hän-
delserik ur nyhetssynpunkt. Ett flertal i
och för sig nyhetsvärda händelser utspe-
lades och konkurrerade med Dianas död
om plats på tidningssidorna och i nyhets-
programmen. Utan tvekan tvingades re-
daktionerna till kraftiga prioriteringar och
omdisponeringar.

Ett stort och förberett nyhetstema under
veckan var IOK-ledamöternas omröstning
om vilken stad som skulle få sommar-OS
2004. Stockholm var en av fem slutkandi-
dater och omröstningen ägde rum i Genè-
ve den 5 september. Stockholms väg mot
olympiska spelen hade följts noga av svens-
ka medier under hela året. Naturligt nog
hade bevakningen intensifierats under
sommarmånaderna. Omröstningen fick
också stor uppmärksamhet i svenska me-
dier men den hade sannolikt varit större
om inte Dianas död inträffat.

Under våren hade idrottsarenor i Stock-
holm och Göteborg utsatts för spräng-
attentat. Det spekulerades i medierna
om att sprängningarna skulle vara en
protest mot Stockholms OS-ansökan.
Polisen misstänkte att samma person låg
bakom attentaten. Torsdagen den 4 sep-
tember greps en misstänkt man vid
Millesgården på Lidingö i Stockholm.

32 Detta är troligen mycket grova skattningar av medierna, då det är svårt att hitta källor till dessa påståenden.
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Elton John sjunger i Westminster Abbey. Foto: Johnny Eggit/AP, Aftonbladet 7/9
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Mannen bar på en ryggsäck som innehöll
sprängmedel och antogs förbereda ett
attentat mot Carl Milles ”OS-staty”.

Tre bomber exploderade på en gågata i
västra Jerusalem torsdagen den 4 septem-
ber. Minst sex dödades, många skadades.
Attentatet var av allt att döma utfört av
palestinska självmordsbombare och ge-
nomfördes vid en tidpunkt då fredsför-
handlingarna mellan israeler och palesti-
nier var ytterst känsliga. Extremiströrel-
sen Hamas tog på sig ansvaret.

Fredag den 5 september kom det fram
att vänsterpartiets ledare Gudrun Schy-
man inte hade lyckats hålla sitt nykter-
hetslöfte. Hon hade haft flera återfall.
Under den följande helgen diskuterades
hennes alkoholproblem på ett extra parti-
styrelsemöte. Frågan var om hon fortfa-
rande hade partiets förtroende och kunde
sitta kvar som partiledare. Gudrun Schy-
man meddelade att hon tog ledigt från
politiken under en månad för att vistas på
behandlingshem.

En av de som i TV hade hedrat Dianas
minne var nunnan och fredspristagaren
moder Teresa. Hon avled i Calcutta den 5
september, 87 år gammal.

Undersökningens syfte
Nyhetsbevakningen av prinsessan Dia-
nas död berör flera aspekter på massme-
diernas roll och villkor såväl i Sverige som
internationellt. Det gäller framför allt
mediernas funktion att tillhandahålla re-
levant, saklig och mångsidig information,
men även mediernas ekonomiska villkor.
Bevakningen berör också pressetiska frå-
gor och gränsdragningen mellan infor-
mativt och underhållande innehåll, dvs
mellan traditionell nyhetsjournalistik och
mer underhållningsbetonad kändisjour-
nalistik. Dessutom kan bevakningen av
prinsessan Dianas död uppfattas som det

senaste uttrycket för en förändrad journa-
listik, som tillkommit under tryck av ökad
konkurrens mellan olika medier, och som
ytterst bottnar i ändrade ekonomiska, och
även tekniska, grundvalar för mediernas
verksamheter. I en del medier, framför allt
de kommersiella, blir de dramaturgiska
greppen allt uttrycksfullare och spekula-
tionerna allt mer vidlyftiga. Denna typ av
journalistik är dessutom knappast begrän-
sad till skeenden som prinsessan Dianas
död, utan berör också helt andra händel-
ser. Det handlar inte minst om den mark-
nadsstyrda journalistikens förmåga att
rapportera på ett sakligt sätt vid stora
katastrofer, kriser och krig – eller om fram-
trädande personers privata angelägenhe-
ter. Ett relativt färskt exempel ur nyhets-
floran är rapporteringen 1998 kring presi-
dent Bill Clintons utomäktenskapliga för-
bindelse med Monica Lewinsky, tidigare
praktikant i Vita Huset.

Mot denna bakgrund är det angeläget
att analysera de svenska mediernas rap-
portering kring prinsessan Dianas död.
Syftet med föreliggande undersökning är
att kartlägga vilken bild de största svens-
ka nyhetsmedierna gav av prinsessans
död och omständigheterna kring denna,
samt att diskutera några av orsakerna till
denna bild. Ett bakomliggande syfte är att
analysera bevakningen mot bakgrund av
mediernas förändrade villkor, aktuell
medieforskning och mediedebatt.

Undersökningens centrala fråge-
ställningar är:

• Vilka aspekter lyfts fram i rapportering-
en kring prinsessan Dianas död?

• Vilka aktörer, dvs personer och institu-
tioner, står i centrum för rapporteringen
och hur beskrivs dessa?

• Hur rapporteras skuldfrågan i samband
med olyckan?
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• Vilka dramaturgiska grepp känneteck-
nar rapporteringen kring prinsessan Di-
anas död, hur och i vilken utsträckning
används de?

De största nyhetsmedierna
Prinsessan Dianas död väckte en mängd
reaktioner och frågor som inte avslutades
eller fick svar i samband med hennes be-
gravning. Medierna fortsatte långt fram
på hösten att diskutera och rapportera om
bland annat utredningen kring ansvars-
frågan och turbulensen inom den brittis-
ka monarkin. Mest uppmärksamhet fick
dock händelseförloppet i samband med
själva olyckan och veckan efter denna.
Denna undersökning begränsas till perio-
den 31 augusti till och med 7 september
1997, dvs från det att prinsessan Diana
avled i Paris till dagen efter hennes be-
gravning.

De faktiska händelserna under de ana-
lyserade åtta dagarna utspelade sig utan-
för Sveriges gränser, i Frankrike och Stor-
britannien. Sannolikheten för att svenska
medborgare informerade sig om de fak-
tiska omständigheterna kring prinsess-
ans död eller dess följder genom person-
liga källor eller kontakter är naturligtvis
mycket liten. Snarare var det den bild
svenska massmedier gav genom sin rap-
portering som präglade den bild av hän-
delserna som svenska mediekonsumen-
ter utvecklade. Mot bland annat denna
bakgrund är det rimligt att analysera de
största svenska nyhetsmediernas rappor-
tering av händelserna.

Analyserade medier är de fyra morgon-
tidningarna Arbetet Nyheterna, Dagens

Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska
Dagbladet, de tre kvällstidningarna Af-
tonbladet, Expressen och Göteborgs Tid-
ningen33 , televisionens tre nyhetsprogram
Aktuellt klockan 21.00-21.3034  (SVT1),
Rapport klockan 19.30 (SVT2) och Nyhe-
terna klockan 18.3035  (TV4) samt radio-
programmen Lunchekot klockan 12.30 och
Dagens Eko klockan 16.45 (SR, P1).

Det är av praktiska skäl tidningarnas
göteborgsupplagor som analyserats.
Smärre skillnader kan förekomma mellan
dessa och stockholmstidningarnas senare
upplagor. Skillnaderna torde påverka ana-
lysresultaten ytterst marginellt.

Etermediernas nyhetsredaktioner har
under senare år ständigt utökat antalet
sändningar. Det vore omöjligt att analyse-
ra dem alla utifrån de resurser och tidsra-
mar som gäller för denna undersökning.
Urvalet har därför koncentrerats till res-
pektive redaktions huvudsändningar. För
de tre TV-redaktionerna var valet natur-
ligt mot bakgrund av de olika sändning-
arnas längd och placering i tid. För Ekore-
daktionens del är det emellertid mer pro-
blematiskt att endast begränsa analysen
till en upplaga. Redaktionen sände 1997
inte mindre än 34 upplagor på vardagar
och 26 under lördagar och söndagar. Efter
samråd med redaktionen, och mot bak-
grund av att händelseförloppet utspela-
des i samma tidzon som Sverige, avgrän-
sades urvalet till Lunchekot och Dagens
eko klockan 16.45. Senaste nytt och bety-
dande förändringar i skeendets utveck-
ling bedömdes komma med i en eller båda
upplagorna, dock sällan rapporterade på
identiskt samma sätt.

33 Tidningarnas namn förkortas i den följande tabellredovisningen på följande sätt: Arbetet (ARB),
Dagens Nyheter (DN), Göteborgs-Posten (GP), Svenska Dagbladet (SVD), Aftonbladet (AB), Expressen (EXP) och
Göteborgs Tidningen (GT).

34 A-Ekonomi och nyhetssammanfattningen kl 21.55 ingår inte i undersökningen.
35 Nyheterna byter sändningstid den 1 september från kl 19.30 till kl. 18.30. Det första analyserade programmet

sändes således kl 19.30, de resterande kl 18.30.
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Allt material som på något sätt berör
prinsessan Dianas död, omständigheter-
na kring och följderna av denna ingår i
granskningen. Likaså artiklar eller TV-
och Ekonyheter som med utgångspunkt i
bilolyckan i Paris handlar om journalistik
i allmänhet och så kallad skvaller-, skan-
dal- eller kändisjournalistik i synnerhet.

Analysenhet i tidningarna har varit den
enskilda artikeln. En artikel består av rub-
rik, text och bilder sammantaget. Som
enskild artikel har även klassats bilder
med tillhörande rubrik som placerats fri-
stående från övrig text och enstaka rubri-
ker utan brödtext, så kallade puffar, oftast
placerade på förstasidan.

Analysenheten i etermedierna är mer
problematisk. Etermedierna brukar pre-
sentera sina nyheter i så kallade inslag.
Begreppet inslag är dock inte klart defi-
nierat. Vad som är ett inslag torde till
exempel uppfattas olika av en nyhets-
journalist på TV respektive en vanlig TV-
tittare. Problematiskt ur analyssynpunkt
är att begreppet ibland kan syfta till en
kort telegramnyhet och i andra fall till
exempelvis intervjuer, reportage och stu-
diosamtal. I vissa fall kan man också tän-
ka sig att begreppet lite slarvigt används
om hela den tid i ett nyhetsprogram som
handlar om en och samma fråga eller hän-
delse, detta oavsett hur många reportrar
som medverkar i rapporteringen och att
bildmaterial och ljudillustrationer kan
vara hämtade från olika miljöer. Ett inslag
kan alltså innehålla flera olika tematiska
enheter.36

Inslag definieras i denna undersökning
som de tematiska enheter som var för sig

behandlar en infallsvinkel eller aspekt på
en fråga eller en händelse och som tillsam-
mans utgör den totala rapporteringen
kring denna fråga eller händelse under ett
nyhetsprogram i TV eller radio. Detta inne-
bär att löpsedlarna i början på program-
men räknas som fristående inslag likväl
som reportage, intervjuer, telegram och
studiosamtal. Avgränsningar mellan oli-
ka inslag har främst gjorts med utgångs-
punkt i inslagets innehåll och presenta-
tionsform.

De metoder som används i denna un-
dersökning är vad som brukar kallas kvan-
titativ och kvalitativ innehållsanalys. Den
kvantitativa metoden går i huvudsak ut
på att registrera manifesta egenskaper i
materialet, dvs hur många eller hur mycket
av något som finns eller inte finns i det
aktuella undersökningsmaterialet. Dessa
observationer bearbetas statistiskt och
presenteras vanligen i tabeller eller dia-
gram. Insamlingen av denna form för data
anses, väl utförd, vara oberoende av vem
eller vilka som utför analysen, dvs meto-
den uppfattas som vetenskapligt objektiv.
Den kvalitativa innehållsanalysen går ut
på att tolka och förstå de underliggande
egenskaper en text eller bild kan ha. Ana-
lysen blir därmed mer subjektiv och till en
del beroende av vem som utför den.

De två metodernas för- och nackdelar
och användbarhet beror bland annat på
analysens underlag, syfte och teoretiska
sammanhang. Mer sällan är de dock ut-
tömmande var för sig. Ett antal av de
variabler som används i föreliggande stu-
die är vare sig renodlat kvantitativa eller
kvalitativa. Snarare rör det sig om att kvan-

36 Nyhetsbevakningen av konflikten i Mellanöstern skulle exempelvis en specifik dag kunna börja med ett reportage
från Västbanken med intervjuer av palestinska invånare, sedan förflytta sig till Jerusalem där premiärminister
Netanyahu gör ett uttalande för att sedan fortsätta till Washington och en kommentar från utrikesministern
Albright. I studion i Stockholm avslutas rapporteringen kring denna fråga med en intervju och analys av någon
från Utrikespolitiska institutet. Sammanlagt innehåller rapporteringen fyra enheter vilka var för sig innehåller olika
vinklar på samma tema: Dessa kallas tematiska enheter. Jfr även Hvitfelt och Mattsson, 1992.
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37 För en utförligare diskussion kring dessa problem se Hvitfelt, 1991.

tifiera kvalitativa observationer. Detta
innebär att tolkningar av innehållets egen-
skaper omvandlas till kvantitativa data
som sedan presenteras i tabeller.37

Vi nöjer oss med dessa korta påpekan-
den kring metodaspekter. I nästa kapitel
diskuteras Dianarapporteringen i ett vi-
dare sammanhang. Huvudfrågorna där
är dels varför prinsessans död fick en så
enorm och rekordartad medieuppmärk-
samhet, dels varför uppmärksamheten
fick det innehåll den fick. Utgångspunk-
ten är att den mångåriga mediala punkt-
markeringen av prinsessan och i synner-
het bevakningen av hennes död, är konse-
kvenser av såväl en global som en svensk
förändrad mediestruktur. Visserligen
handlar föreliggande undersökning om
svenska medier, men dessa verkar inte i
ett vakuum; de är i stället en del av ett
globalt nätverk av medieorganisationer.
Det som sker i de stora ländernas medier,
i synnerhet i USA, påverkar kraftigt inne-

hållet i svenska medier, men i varierande
grad och på olika sätt. Givetvis finns
skillnader mellan exempelvis prenume-
rerade och lösnummerförsålda dagstid-
ningar samt mellan public servicemedier
och kommersiella medier.

I avsnitten ”Den stora nyheten” och
”Vad, vilka och hur?” redovisas den kvan-
titativa analysen över det utrymme hän-
delseförloppet fått i de granskade medi-
erna, vilka källor som kommit till tals och
vilka personer som omnämnts. Också rap-
porteringens vanligaste aspekter samt
bildmaterial presenteras här.

Men nyhetsrapporteringen innehöll mer
och annat än vad som låter sig redovisas i
siffror och tabeller. De därpå följande av-
snitten innehåller också mer kvalitativa
analyser och tolkningar av nyhetsinne-
hållets huvudteman. I en avslutande del
sammanfattas sagan om prinsessan Dia-
nas död, detta avsnitt översätts även till
engelska.
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BAKGRUNDEN TILL SAGAN
Människor har i alla tider varit intressera-
de av berättelser. Berättandet i sig är en-
ligt Roland Barthes en fundamental kul-
turell process som återfinns i alla former
av mellanmänsklig kommunikation och
vars primära syfte är att förmedla erfaren-
heter.1  Det som egentligen har hänt ge-
nom århundraden är att berättelsernas
yttre former och distributionssätt har för-
ändrats. Först var berättelsen muntlig, den
vandrade från person till person. Sedan
framträdde särskilt skickliga berättande
människor som berättade sagor och även
mer eller mindre verklighetsbaserade his-
torier och som livnärde sig på att berätta.
Berättelserna började att gestaltas; skåde-
spelare trädde in på scenen. Handskrifter
cirkulerade. Tryckkonsten uppfanns, tid-
ningarna kom och sedan film, radio, TV
och datorer. Konsumtion av olika typer av
berättelser har under denna utveckling av
distributionsformerna och uttrycksmed-
len blivit en betydande del av människors
dagliga liv i takt med att fritiden ökat.
Produktion av berättelser har blivit en
gigantisk industri.

Berättelsernas innehåll kan vara mer
eller mindre faktiskt; berättelseformen
medför dock att berättelserna aldrig blir
spegelbilder av en verklighet. Inget medi-
um har tillräckliga uttrycksmedel eller
egenskaper att tillhandahålla spegelbil-
der. Berättelserna är produkter av män-
niskor med olika erfarenheter och upple-
velser av det som ska berättas och berät-
telsernas innehåll filtreras genom de språk
som de berättas på. Dessutom utgör pu-
blikens bild av det berättelserna innehål-
ler tolkningar av berättelserna.

Berättelserna kan spegla verkligheten i
varierande grad. De kan vara helt fiktiva

eller mer eller mindre — men aldrig helt —
faktiska. En del berättelser, som nyheter, gör
anspråk på att vara mycket faktiska, andra
berättelser är sagor. Mediernas nyhetsrap-
portering bygger på verklighetsfragment
som sammanfogas enligt traditionella be-
rättartekniska principer, inte sällan blir de
sagor om verkligheten. Sådan var berättel-
sen om prinsessan Dianas liv och död.

Men det fanns en verklig Diana som
omkom vid en bilolycka den 31 augusti
1997, i en tunnel i Paris. Endast ett mycket
begränsat antal personer hade direkt kän-
nedom om verklighetens Diana. De flesta
människor världen runt som har tillgång
till moderna medier tror sig dock känna
till något om Diana. Miljoner människor
trodde sig känna henne väl. Diana blev
sagoprinsessan och utan tvekan den
kvinnliga huvudrollsinnehavaren i den
verklighetens teater som den globala
medieindustrin producerar.

Medieuppmärksamheten kring prins-
essans död är unik i minst en bemärkelse,
nämligen med avseende på dess enorma
utrymme i svenska och utländska medier.
Förklaringen till denna uppmärksamhet,
och den form den fick, kan sökas i flera
olika förhållanden. Grovt kan dessa upp-
delas i publikens intresse, journalistikens
villkor samt journalistisk berättarteknik. I
resten av detta avsnitt ska en del aspekter
på detta diskuteras.

Saga och såpopera
En fråga är varför Diana fick den medie-
roll som hon fick. Andra frågor är varför
människor intresserar sig för medieper-
sonligheters liv och vad dessa personer
betyder för dem. Dessa är dessutom cen-

1 Barthes,1977:79.
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trala frågor för att överhuvud taget förstå
mediernas betydelse för människor och
medieindustrins centrering på enskilda
personer av vilka vissa blir mediala su-
perstjärnor. Kring detta finns en del teo-
rier och forskningsresultat. Några centra-
la uppfattningar ska kortfattat återges här.

En uppfattning rör människors behov
av avkoppling, tidsfördriv, underhållning
eller eskapism. Det kan handla om ett
mänskligt behov av omväxling, främst att
på ett ställföreträdande plan leva flera liv.
Detta behov kan uppstå genom att män-
niskor upplever sina liv som mer eller
mindre otillfredsställande i någon bemär-
kelse. Mot denna bakgrund föds bland
annat behov av berättelser. Genom att vi
lever oss in i dessa berättelser kan vi leva
i andra världar, leva andra människors liv
och även fly från en pressande vardag.
Önskan om att i varierande grad leva i
berättelsernas världar finns hos alla män-
niskor, men mer hos vissa. Det är rimligt
att tro att ju mer påfrestande vardagen är
för en människa, desto större blir hennes
behov att fly in i berättelsernas värld för
kortare eller längre tid.

Det är givet att vissa genrer i medierna,
vissa medier och i synnerhet TV, har stör-
re förutsättningar än andra att tillhanda-
hålla underlag för att tillfredsställa mer
eller mindre eskapistiska behov. Under-
hållning i vid bemärkelse är ju främst
avsett för detta. Det samma gäller för den
typ av fiktiv underhållning som kallas
såpoperor, men samtidigt kan mycket i de
genrer som innehåller faktabaserat mate-
rial också tillfredsställa eskapistiskt orien-
terade behov. Mediernas nyhetsinnehåll
är ett exempel och det var den egenska-
pen som bidrog till att bygga sagan om
prinsessan Diana och som i synnerhet
beskrev slutet på denna saga.

Sagor är berättelser om gott och ont,
hjältar och skurkar, hopp och fruktan. För

det mesta utspelas de i världar som ligger
långt borta från människors vardag eller
som få människor har tillträde till. Det är
bland annat prinsarnas och prinsessor-
nas värld. Verklighetens prinsessa Diana
levde i en sådan värld.

Sagoberättelser handlar vanligen om
fiktiva personer som lever i mer eller min-
dre fiktiva världar, vilket ställer frågan
om relationen mellan fakta och fiktion i
mediernas innehåll. Ett enkelt antagande
är att fiktiva berättelser är effektivare un-
derlag för eskapistisk användning än verk-
lighetsbaserade berättelser då den fiktiva
formen ger större frihet att berätta. De
restriktioner som verklighetskoppling
medför finns ju inte. Men det är också
möjligt att de mest spännande berättelser-
na är de som handlar om verkligheten och
där huvudpersonerna är verkliga levan-
de personer. Inslag av bland annat trovär-
dighet och faktiska konsekvenser för in-
blandade — och ibland även mediepubli-
ken eller delar av denna — skapar dramer
som inte fiktionen kan tillhandahålla.

Denna studie handlar om stora svenska
mediers nyhetsutbud i samband med prin-
sessan Dianas död. Nyheter gör anspråk
på att förmedla fakta; en gammal myt är
att de ”speglar” verkligheten. Det senare
har givetvis aldrig varit något annat än
just en myt. Medierna i sig har, som påpe-
kats, begränsningar, de beskriver urval av
och ur händelser och förhållanden med
hjälp av text, bild och ljud. Nyhetsmedier-
nas källor, oftast människor som berättar,
har otillräckliga kunskaper eller insikter
och är ofta partiska. Nyheternas språk
och berättarteknik påverkas av olika kon-
texter; de bildar en nyhetsdiskurs. Ett
numera vanligt påstående är att nyheter
är konstruktioner och att de därför har
föga med en faktisk verklighet att göra.
Det senare är måhända överdrivet men
under alla omständigheter bör nyheter
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betraktas som mer eller mindre rättvisan-
de berättelser om verkligheten som i va-
rierande grad av saklighet framställer fak-
tiska förhållanden.

När det gäller mediebevakningen i all-
mänhet, och i synnerhet nyhetsbevakning-
en om prinsessan Dianas liv, har fakta
flätats samman med rykten, välvilliga och
fientliga påståenden har blandats. Allt
detta har erhållit sin form genom medier-
nas sätt att berätta, med allt vad detta
innehåller av berättartekniska knep och
tänjande på fakta. Journalistiskt önske-
tänkande har spunnit en väv där fakta och
fiktion går in i varandra. Mediernas saga
om Diana är semifaktisk, fakta är svåra att
urskilja samtidigt som sagan gör anspråk
på att inte vara saga, utan verklighet. Ge-
nom denna brygd av klassisk berättartek-
nik, en mix av faktiska och fiktiva element
samt uttalade verklighetsanspråk fram-
träder ett slags såpopera, med alla dennas
ingredienser, som erbjuder en intressan-
tare drömvärld än det mesta medierna
kunnat tillhandahålla av fakta och fiktion
under senare år.

En bra berättelse handlar om få perso-
ner och har ofta endast en (1) huvudper-
son, den handlar nästan aldrig om kollek-
tiv. Mediesagan om prinsessan Diana var
naturligtvis extremt personfixerad. Per-
sonifiering är dessutom en journalistisk
arbetsprincip som har två delar: för det
första prioriteras händelser som handlar
om enskilda personer och för det andra
framhålls dessa personer ytterligare un-
der den journalistiska bearbetningen. Varje
nyhetshändelse, dvs varje nyhetsberättel-
se, tenderar att endast ha några få huvud-
personer, oftast endast en, som dessutom
blir mycket framträdande.2  Denna perso-
nifieringsprincip varierar mellan olika

medier och redaktioner med olika policy
och olika publiker. Mest framträdande är
personifieringsprincipen hos medier som
vänder sig till en bred publik, exempelvis
kvällstidningar, och det var till stor del
dessa som, bland nyhetsmedierna, för-
medlade sagan om Diana.

Den nära vännen Diana
Prinsessan Diana blev alltså huvudrollsin-
nehavare i en såpopera med verklighet-
sanspråk och denna såpopera mötte tvek-
löst en stor och förmodligen engagerad
publik, även om vi inte vet hur stor och hur
engagerad den var. Intresset för just Diana
kan i hög grad förklaras utifrån teorier om
att medierna tillhandahåller ställföreträ-
dande umgänge, s k para-social interaktion.
Begreppet lanserades ursprungligen 1956
av amerikanerna Horton och Wohl och har
sedan följts upp av andra forskare.3

Teorin om para-social interaktion går i
korthet ut på att mediernas publik ut-
vecklar relationer med personer i medier-
na som liknar de relationer man har med
människor i verkliga livet. Publiken, eller
delar av denna, lär sig att känna igen och
sympatisera med vissa mediepersoner och
interagerar med dessa. Men det är inte
med verklighetens mediepersoner som
publiken interagerar utan med de stereo-
typa roller som dessa personer själva spe-
lar eller framställs spela i medierna.

Det kan utvecklas band av intimitet
mellan människor i publiken och medie-
personer. Denna känsla grundar sig bland
annat på att man upplever sig ha varit
med om händelser tillsammans med
mediepersonen genom att man varit in-
volverad i samma händelseförlopp i den
värld som medierna tillhandahåller. Ge-
nom att publiken regelbundet mentalt vis-

2 Personifiering diskuteras i relation till bl a nyhetsvärde senare i detta kapitel.
3 Horton och Wohl 1956 samt t ex Levy, 1979, Rubin, Perse och Powell, 1985.
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tas i denna medievärld, och speciellt upp-
märksammar någon eller några personer
i denna, blir mediepersonens karaktär allt
mer känd. Man kan säga att medieperso-
nen blir känd på samma sätt som en vän i
den verkliga världen.4

En del studier visar att para-social inter-
aktion är ett funktionellt alternativ till
verklig interaktion.5  Detta innebär att det
i princip kan gå lika bra att umgås med
personer via medierna som att umgås med
verkliga personer i det verkliga livet. Dess-
utom är vissa mediepersoner mer attrakti-
va, dvs inbjuder mer till para-social inter-
aktion än andra.6  Mediepersoner kan ock-
så vara mer attraktiva att interagera med
än vänner i verkliga livet.

Nära begreppet para-social interaktion
ligger begreppet identifikation, dvs man
känner samhörighet med eller föreställer
sig under kortare eller längre tid att man
själv är en medieperson. I det senare fallet
kan man via identifikationen med en per-
son interagera med andra personer i med-
iernas värld.7  Identifikation med exem-
pelvis en hjältinna i en såpopera medför
interaktion med andra personer i denna
såpopera.8

Dessa tankebanor kan utvecklas. Medie-
personerna, eller närmare bestämt de rol-
ler i vilka dessa framträder i medierna,
blir intressantare än de personer vi umgås
med i verkliga livet. Vi föredrar i varieran-
de utsträckning mediernas och berättel-
sernas värld framför verklighetens värld.
Rimligen är det denna dragningskraft som
ligger bakom mycket av människors
mediekonsumtion liksom också intresset
för prinsessan Diana.

Mediepersonerna kan vara av vitt skilda
slag. De är fiktionens hjältar och hjältin-
nor men också de faktabaserade genrer-
nas huvudpersoner. De är ibland kunglig-
heter som umgås med andra kunglig-
heter, lever i ett internationellt jetset och
upplever medgång och motgång. De in-
tressanta sidorna — goda som onda —
hos mediepersonerna förstärks genom
mediedramaturgin. Mediepersonernas liv
kan också upplevas som mer nära än de
personer som man omges av i verkliga
livet. De kan bli mediepublikens bästa
vänner eller största fiender.

Prinsessan Dianas liv och död torde vara
ett utmärkt exempel på denna teoribild-
nings giltighet. Diana var en av världens
mest kända personer, kanske till och med
den mest kända. Publiciteten kring henne
blev en industri. Ibland spelade hon med
i den roll hon tilldelades, ibland jagades
hon. Hon var den vackra sagoprinsessan
i medierna som levde ett intressant liv
med många av världens stora som miljo-
ner människor trodde att de kände och
kunde interagera eller identifiera sig med.
Hennes liv var inte en dans på rosor utan
framställdes också som en problemfylld
vardag. Hon beskrevs inte sällan som van-
lig, inte utan fel och brister, som om hon
var en av oss men på ett annat plan, fram
till det tragiska slutet då hon trädde in i
helgonets roll. Många engagerade sig i
hennes liv och trodde sig känna henne
som ett barn de inte längre hade kontakt
med eller som den drömmänniska de själ-
va önskade vara.

Men hur stark människors involvering i
Dianas liv faktiskt var vet vi inte. Med

4 Jfr Nordlund, 1996:95.
5 Rosengren och Windahl, 1972.
6 Rubin och McHugh, 1987.
7 Jfr Nordlund,1978.
8 Dramatisk spänning skapas vanligen genom att publiken identifierar sig med någon huvudperson och därmed på ett

ställföreträdande plan upplever denna persons med- och motgångar, fruktan och lättnad.
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avseende på medieuppmärksamheten
borde den varit större än med någon an-
nan människa på jorden. Men det kan
diskuteras huruvida den enorma medie-
bevakningen var en överskattning av pu-
blikens intresse från mediernas sida eller
om den endast uppfyllde de behov som
faktiskt fanns.

De journalistiska sagornas
förutsättningar
Journalistik är inte förutsättningslös och
enbart en produkt av journalistiska ambi-
tioner eller brist på sådana. I själva verket
är det många olika faktorer som förklarar
att prinsessan Dianas död fick det omfat-
tande utrymme som den fick och upp-
märksammades på det sätt som gjordes.
Det journalistiken åstadkommer är en pro-
dukt av exempelvis ekonomiska förutsätt-
ningar, mediepublikens behov och prefe-
renser samt organisatoriska och tekniska
villkor. Här ska några aspekter på detta
uppmärksammas, främst vad gäller ny-
hetsförmedling då det var nyhetsmedier-
na som framför allt bevakade prinsessans
död och som analyseras i denna studie.

Nyhetsförmedling är en komplicerad
process och hårt styrd genom de villkor
den arbetar under. Detta innebär alltså
bland annat att det journalistiska arbetet
inte är förutsättningslöst. Det är inte så
enkelt som att om bara journalisterna vill
och har tillräckliga kunskaper, kan ny-
hetsutbudet i ett samhälle förändras och
förbättras på ett avgörande sätt beträffan-
de exempelvis att sakligt beskriva perso-
ner, institutioner, händelser och förhål-
landen i verkligheten. Inte heller är det
självklart att nyheter erhåller sin utform-
ning i samspel mellan grupper av män-

niskor, exempelvis mellan politiker och
journalister. Snarare är nyhetsutbudet,
både vad gäller det totala och i en viss
fråga av någorlunda omfattande karak-
tär, en produkt av en mycket mångfacette-
rad struktur. Denna struktur innehåller
många olikartade faktorer som i sin tur
har strukturell karaktär.

En del forskare har analyserat de fakto-
rer som inverkar under nyhetsarbetet och
har tillmätt dem olika vikt vad gäller att
bestämma urvalet av nyheter och utform-
ningen av detta. En gammal, och numera
av forskarna i princip förkastad, uppfatt-
ning är att medieinnehållet kan reflektera
verkligheten utan någon större förvräng-
ning, dvs att det ytterst är skeenden i
verkligheten som bestämmer urval och
utformning av nyheter. Mot detta kon-
trasterar bland annat synen att mediernas
innehåll reflekterar ideologin hos dem som
finansierar mediet.9  Ofta ses dessutom
nyheterna som en funktion av mediets
rutiner eller påverkade av journalisters
bakgrund, yrkeskunskaper och värdering-
ar. Nyheterna kan också vara ett resultat
av de institutionella och sociala krafter
som bearbetar nyhetsurvalet eller de kan
vara en funktion av ideologiska positio-
ner och ett redskap för status quo.10  Den
amerikanska forskaren Pamela Shoema-
ker anser att de flesta av dessa synsätt kan
integreras i uppfattningen att den faktor
som överlägset bestämmer över nyhets-
innehållet är ideologin hos dem som
finansierar medierna.11

Likheterna mellan olika mer eller min-
dre forskningsbaserade synpunkter på
vad som bestämmer massmediernas ny-
hetsinnehåll är slående. Med avseende på
urval av händelser och förhållanden går
det emellertid att urskilja en handfull fak-

9 Altschull,1984.
10 Gans, 1979, Gitlin, 1980.
11 Shoemaker,1987.
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torer som är de mest väsentliga. Dessa
faktorer är sinsemellan mycket olika och
verkar på delvis skilda nivåer men kan
utvecklas till att vara de faktorer som be-
stämmer både nyhetsurvalet och den bear-
betning av detta som sker under nyhets-
processen.12  Nyhetsprocessen och dess slut-
resultat, nyhetsbilden av verkligheten, kan
sålunda förutsättas vara påverkad av bland
annat (1) ekonomiska förutsättningar på
olika nivåer, (2) politiska och andra intres-
sen och påtryckningar, (3) nyhetskällor av
varierande slag, (4) organisatoriska fakto-
rer inom och utom medierna, (5) journalis-
ternas arbetsförhållanden och kollektiva
ideologi, (6) teknikens möjligheter och be-
gränsningar, samt (7) publikens kunska-
per och attityder. Till allt detta skall givet-
vis också läggas skeendet i verkligheten,
men frågan är hur bundna nyhetsmedier-
na faktiskt är till detta.

På ett övergripande plan speglar också
merparten av nyhetsutbudet i ett samhäl-
le de dominerande kunskaperna och vär-
deringarna i detta samhälle. Ideologin,
dvs summan av de faktiska eller antagna
kunskaper och värderingar som finns hos
stora grupper i samhället, kommer till
uttryck i det snäva urval ur vad som fram-
ställs som skeenden i verkligheten och
som nyheterna presenterar med den form
detta urval har, samt i vad som faktiskt
påstås av journalister och källor i nyheter-
na. Det är givet att bevakningen av prin-
sessan Dianas död ytterst formades av en
dominerande ideologi i det land där hon
verkade, Storbritannien, och starkt påver-
kades av en likartad ideologi i länder som
Sverige. En utbredd rojalistisk grundsyn
förklarar naturligtvis till en del hur sagan
om prinsessan Diana kom att utformas.
Sagan uttryckte också dominerande upp-

fattningar om gott och ont, rätt och fel,
samt lycka och olycka.

Uttryckt i andra ord blir de medier som
bevakar olika kungahus ett slags roja-
lismens stöttepelare. De blir detta även
om de är kritiska mot vissa kungligheter,
som exempelvis tidvis mot prinsessan
Dianas tidigare make, prins Charles. I
mediedramaturgin måste det finnas hjäl-
tar och skurkar. Men det viktiga är att de
ständigt återkommande berättelserna om
kungligheter legitimerar deras existens
såväl i medierna som i verkligheten.

Nyheter som underhållning
Två frågor är vilka villkor som främst
bidrog till att prinsessan Dianas död fick
ett så omfattande utrymme i svenska och
internationella medier och varför detta
utrymme fick det innehåll det fick. En
infallsvinkel är organisationsteoretisk. Tre
organisatoriska nivåer kan urskiljas.13

Den första handlar om yrkesroller och
karriärer, dvs organisationen på individ-
nivå. På denna nivå har exempelvis den
sociala kontrollen analyserats liksom
”gatekeepern” med avseende på hur
nyhetsurval görs. Det handlar här om
hur bevakningen av prinsessan Diana
prioriterades i förhållande till andra ny-
heter och att hennes död kom att hög-
prioriteras, eller snarast sätta rekord i
medieuppmärksamhet.

Nästa nivå avser organisationen som en
helhet. På denna nivå återfinns också bland
annat organisatoriska perspektiv på re-
daktionellt arbete. Inte minst intressant är
här frågan om hur arbetet med bevak-
ningen av prinsessan Dianas död organi-
serades. Det utrymme som händelsen fick
skulle fyllas med bilder, texter och tal,
personer skulle intervjuas, återblickar

12 Jfr Hvitfelt,1985.
13 Hirsch, 1977:13-42.



32

skulle göras, etc. Det handlade dels om ett
mycket stort färdigt material som skulle
bearbetas, dels om nytt material som skulle
produceras. Allt detta arbete kräver orga-
nisation. Även om analyser kring detta
faller utanför ramen för denna studie, är
det givet att hur arbetet med Dianas död
organiserades av olika redaktioner påver-
kade de bilder av händelsen, dess sam-
manhang och dess följder som gavs i me-
dierna. Det är naturligtvis inte orimligt att
förutsätta att det förelåg en hel del kaos
som påverkade slutresultatet.

Den tredje nivån är de interorganisa-
toriska eller institutionella perspektiven
på massmedierna. Varje medium består
av ett antal olika organisationer som är
kopplade till varandra på olika sätt. Mass-
mediernas innehåll är en produkt av ett
nät av relationer. Dessa relationer är stabi-
la och de organisationer som ingår i nätet
är villiga att samarbeta, vilket är institu-
tionaliserat på olika sätt, exempelvis ge-
nom samarbetsavtal. Nyhetsorganisatio-
ner är kopplade till eller ingår för det
mesta i underhållningsorganisationer.
Världens stora mediekoncerner arbetar
både med information och underhållning.
Hur man än drar gränsen mellan dessa
båda typer av medieinnehåll och medie-
funktioner, är underhållningen och un-
derhållningsorganisationerna domineran-
de enligt de flesta kvantitativa och fram-
för allt ekonomiska mått.

Detta pekar på att olika medier påver-
kar varandra, samt att ett samband finns
mellan manifest underhållande genrer i
medierna och nyhetsgenren. De organisa-
toriska kopplingarna torde medföra att
egenskaper som är utmärkande för en
genre i viss mån överförs till andra genrer.

Om det finns en genre som i någon form är
dominerande kommer denna genres egen-
skaper att återfinnas i andra mindre do-
minerande genrer. För nyheterna torde
gälla att likheter finns med underhåll-
ningsgenren och att underhållningens
urval och former påverkar nyhetsurvalet
och dess form. Detta blir inte minst tydligt
i fallet Diana.

Dianas liv blev en mediesaga. Det hade
i medierna också stora likheter med en
traditionell fiktiv veckotidningsföljetong,
men med de skillnaderna att det handla-
de om en verklig person — även om fak-
ticiteten hos mycket av det som påstods
kan ifrågasättas — och att den till stora
delar förmedlades av nyhetsmedierna. Det
blev TV-nyheter som underhållning, vil-
ket i och för sig inte var något nytt. Det
nya var hur intensiv och omfattande ny-
hetsunderhållningen blev.14  Skillnaden
mot den traditionella veckotidningsfölje-
tongen, som har ett lyckligt slut, var att
Dianas liv slutade i en tragedi.

Globalisering och ökad
kommersialisering
De amerikanska forskarna Edward S Her-
man och Robert W McChesney visar att
tio mediekonglomerat har tillskansat sig i
det närmaste oligopolisk makt över den
globala mediemarknaden. De är såväl
konkurrenter som samarbetspartners, de
konvergerar och utvecklas både horison-
tellt och vertikalt. I grunden har de ge-
mensamma intressen.15

I toppen finns amerikanska Time War-
ner och Disney. Tyska Bertelsmann är det
enda europeiska företaget bland de tio
största mediekonglomeraten. Mellan de

14 Det finns också tydliga paralleller med en ”ny” genre i TV: ”verklighetssåpor”. Här arrangeras händelser
med verkliga människor inblandade i dramatiska situationer som liknar dem som förekommer i traditionella
såpoperor.

15 Herman och McChesney, 1997.
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tio förekommer ett utbrett samarbete i
form av exempelvis gemensamma pro-
jekt.16  Mediekonglomeraten är i sin tur
knutna till de största investerarna på Wall
Street, alltså de som investerar i sådant
som ger vinst, oavsett om det är bilföre-
tag, olja, valutor eller medier.

Under de tio globala konglomeraten
finns mellan 30 och 40 nationella eller
regionala koncerner som i stort sett domi-
nerar sina marknader. Mellan dessa regi-
onala och nationella koncerner, liksom
med de tio stora, finns kopplingar i form
av ägande och samarbetsprojekt. Via de
nationella och regionala koncernerna når
de tio stora effektivare nationella och regi-
onala marknader.

Herman och McChesney menar att pu-
blic servicesystemen tynar bort liksom
också den traditionella offentliga sfären.
Det offentliga samtalet består i sådant som
är marknadsmässigt. De stora medie-
konglomeraten använder sitt medieägan-
de till att i princip styra innehållet så att
det stöder deras egna, i hög grad gemen-
samma, intressen. Reklam är vad det
egentligen handlar om; publiken är en
produkt som medieföretagen säljer till sina
kunder, som är annonsörerna. Det senare
ska ses mot bakgrund av att reklamens
roll i medieindustrin växer med blixtran-
de hastighet.

En av Herman och McChesneys poäng-
er är att medieverksamhetens villkor, som
företagsamhet finansierad av en alltmer
gigantisk reklammarknad, får dessa kon-
sekvenser. Medieindustrin har totalt sett
blivit allt mer omfattande och vinstgivan-
de samt övergått från ägare med kulturel-
la eller demokratiska ambitioner till ägare
som betraktar medieföretag som goda in-
vesteringsobjekt. Traditionella kvalitets-

aspekter får då stå tillbaka för material
som är billigt att producera och lockar
största möjliga publik. Med tanke på den
stora mängd allmänt material om prinses-
san Diana som fanns att tillgå vid tid-
punkten för hennes död torde det ha varit
billigt att producera nyheter kring olyck-
an. Dessutom är olyckor arketypiska ny-
heter när de drabbar kända personer och
utarbetade mallar finns för hur dessa ska
behandlas, även om det denna gång hand-
lade om en unikt känd person. Det var
helt enkelt billigt att producera nyheter
om prinsessan och hennes död samtidigt
som dessa nyheter är mycket intressanta
för en världspublik. Prinsessan Diana var
samtidigt den nära vännen som männis-
kor kände genom medierna och sagoprin-
sessan. Hon hade — förmodligen mot sin
vilja — blivit en del av den globala medie-
industrin. Det var god affär att publicera
nyheter, helst med bilder, om Diana.

Likartade tankar om journalistikens
ekonomiska grundvalar företräds bland
annat av McManus som visar hur, vad
han kallar, den marknadsstyrda journalis-
tiken inverkar på nyheternas innehåll.
Hans tes är att journalistiken allt mer styrs
av ekonomiska överväganden vilket tor-
de innebära att den blir en vara som alla
andra varor.17  En grundläggande upp-
fattning hos McManus är att det inte läng-
re enbart är annonsmarknaden som styr
utan också investerare som vill ha avkast-
ning på sitt kapital. Detta i sin tur återver-
kar på journalistikens innehåll. Traditio-
nella journalistiska värderingar kommer i
konflikt med investerarnas krav. Om jour-
nalisterna kan sägas ha upplysnings- och
informationsideal, har investerarna en-
dast avkastningen som ideal. Det journa-
listiska innehållet underordnas detta och

16 Detta enligt Herman och McChesney, 1997. Det är emellertid vanskligt att mäta koncerners och konglomerats
storlek. Ibland nämns t ex japanska Sony och holländska Polygram bland de tio största (Carlsson 1998:212).

17 McManus, 1994.
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blir allt mer strömlinjeformat och allt mer
underhållning. Det är lätt att se hur jour-
nalistiken kring prinsessan Dianas död
passar in i detta resonemang. Den blev det
tragiska slutet på en för medierna kom-
mersiellt synnerligen gångbar saga. Dia-
nas verkliga liv innehöll den klassiska
sagans ingredienser och erhöll, genom
framför allt de mest kommersiella medi-
ernas egen logik, ingredienser som verk-
ligheten saknade. Följetongen om Diana
intresserade miljonpubliker över hela
jorden samtidigt som den alltså var
en relativt enkel och billig berättelse att
producera.

Den brittiske medieforskaren Bob Frank-
lin har präglat begreppet ”newszak”, allt-
så informations- och faktabefriat nyhets-
skval.18  Bakgrunden är flera olika sam-
verkande faktorer. De fyra viktigaste är
den ökande konkurrensen inom medie-
området, statsmaktens mediepolitik, ut-
vecklingen av ny teknologi och föränd-
ringar inom journalistiken själv. Detta har
medfört att nyheter blivit en del av under-
hållningsindustrin. Denna föredrar ny-
hetsberättelser med högt sensations- och
uppmärksamhetsvärde snarare än nyhe-
ter med vikt och relevans för publiken.
Nyhetsmedierna är på väg bort från att
tillhandahålla ett forum för informerad
debatt kring viktiga frågor. Det är mot
denna bakgrund lätt att se den fortlöpan-
de sagan om prinsessan Diana som ett
mycket tydligt exempel på newszak.

Överhuvud taget verkar nästan all ny
forskning kring medierna och deras vill-
kor peka i samma riktning; nyheterna
ändrar form och innehåll på grund av att
de ekonomiska villkoren ändras. Nyheter
blir en vara som får sin form och sitt
innehåll genom de vinster, eller minime-
rade förluster, som de ger ägare och inves-

terare. Ett ökande medieutbud och en
därmed ökande konkurrens förstärker
trenden mot nyheter med helt annan in-
riktning än information om viktiga frå-
gor, dvs frågor som berör många männis-
kors livssituation. Nyheter är dessutom
allt mindre nyheter i traditionell bemär-
kelse. Den norske forskaren Knut Helland
menar att TV-producenterna försöker få
nyheter att se ut som nyheter.19  Möjligen
är behandlingen av prinsessan Dianas död
ett utomordentligt, och det hittills globalt
sett största exemplet på en händelse som
medierna fick att likna en nyhet — och
inte vilken nyhet som helst utan den mest
arketypiska av nyheter.

Fria och avvikande medier finns; Her-
man och McChesney framhåller exempel-
vis public servicemedier. De ser journalis-
tisk professionalism och objektivitetssträ-
vanden som motkrafter samt understry-
ker att TV-publiken föredrar inhemska
program. Till det kan man lägga att fristå-
ende medier, oavhängiga tidningar och
avvikande röster, åtminstone teoretiskt
sett än så länge är många. I Sverige är
nästan alla nationella medier i svenska
händer. Men detta hindrade alltså inte
svenska medier, inklusive public service-
medier, att uppmärksamma prinsessan
Diana och i synnerhet hennes död så in-
tensivt som skedde.

En starkt bidragande orsak till detta
torde vara att en betydande del av det
innehåll som når svenska TV-tittare, tid-
ningsläsare och även radiolyssnare i nå-
gon form härrör från det globala medie-
oligopolet. TV-serier och programformat
kommer därifrån. Det som blir nyheter i
de stora internationella nyhetsmedierna
blir nyheter även hos oss. Den globala
nyhetsindustrins nyhetsfilmer sänds i
svenska public servicekanaler.

18 Franklin, 1997.
19 Helland, 1995:301.
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Den extrema rapporteringen om prin-
sessan Diana kan i hög grad förklaras mot
bakgrund av globaliseringen av medie-
marknaden. Diana var en av världens mest
kända personer och hennes liv blev en
fortlöpande saga som följdes av hela den
globala medieindustrin; svenska medier
inte undantagna även om skillnader fanns
mellan dem. Världens nyhetsmedier be-
vakar dessutom i stort sett samma hän-
delser, samma krig, samma länder och
samma konflikter och inte minst samma
personer. Dianas död var en nyhet både
enligt traditionella sätt att bedöma nyhe-
ter och genom de alltmer marknadsstyrda
former för detta som utvecklats. Dessut-
om var det en enkel händelse att göra
nyheter om. Den skedde mitt i Paris, mer
eller mindre färdigskrivna texter som kun-
de användas fanns på de flesta redaktio-
ner och det befintliga bildmaterialet var
minst sagt enormt. Nyheten om Dianas
död fick världens nyhetsredaktioner att
explodera. Nästan alla definierade hän-
delsen som en gigantisk nyhet. I stort sett
alla redaktioner i det globala nyhetssyste-
met reagerade på samma sätt, givetvis
även de svenska. Någon alternativ ny-
hetsvärdering förekom knappast.

Nyhetsstereotyper
Journalistiken har stora likheter med dra-
matisk gestaltning, egentligen är den sna-
rast en specialform av denna. Det finns
olika varianter av nyhetsdramer där anting-
en yttre händelser eller de medverkande
aktörerna driver fram berättelsen. Dessa
nyhetsdramer är sällan isolerade händel-
ser eller enstaka, konkreta företeelser. Van-
ligare är att de ingår i olika teman som får
karaktär av serier och som löper över da-
gar, veckor eller till och med år.20

Många nyhetsdramer har formen av klas-
siska treaktare, där intrigen byggs upp
kring konflikter. I den första akten introdu-
ceras en strid, i andra akten en konfronta-
tion och i den tredje en reflektion. Stora
delar av nyheternas innehåll är alltså inte
fristående rapporter om enstaka händel-
ser, utan ingår i någon form för tematise-
ring eller serier där ämnen och personer
kedjas samman över kortare eller längre
perioder med växlingar, vändningar och
spänningstoppar. De blir nyhetsföljeton-
ger uppbyggda kring en klassisk drama-
turgisk struktur.

Varje medium arbetar med dessa nyhets-
dramer utifrån sina specifika egenskaper
eller attribut. Dagstidningarnas uttrycks-
former är det tryckta ordet och stillbilden.
Radion uttrycker sig med ljud och televi-
sionen är framför allt rörliga bilder men
även tal, stillbilder och det tryckta ordet
används i varierande kombinationer. Be-
roende bland annat på faktorer som pu-
bliksammansättning, ekonomiska villkor,
de anställdas kompetens och utgivningens
periodicitet, utarbetas på varje redaktion
en arbetslogik för hur det egna mediet bäst
utnyttjar sina specifika förutsättningar och
egenskaper.

Både den amerikanska forskaren Gaye
Tuchman och den brittiske forskaren Phi-
lip Schlesinger fann, när de studerade ar-
betsprocessen på TV-redaktioner, att stan-
dardisering av rutiner och malltänkande
är vanligt. Dessa arbetssätt uppkommer
främst ur behov av att kontrollera verk-
samheten.21  Nyhetsförmedlingens kärna
ligger i att bevaka det oförutsedda, att
rapportera om det oväntade. Det enda sätt
att under tidspress och inom en komplex
framställningsprocess lyckas med detta är
att stramt strukturera och reglera arbets-

20 Hernes 1987:55, 172.
21 Tuchman, 1978, Schlesinger, 1987.
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momenten och att anpassa även icke för-
väntade och icke förutsedda händelser till
inarbetade mallar och former.

En konsekvens av detta är att det finns
principer för hur vissa vanliga typer av
händelser ska presenteras i olika medier
och, vilket nog är viktigare, stereotypa re-
daktionella uppfattningar om vad som fak-
tiskt sker vid en viss typ av händelse.

Likväl som att nyhetsberättelsen är kon-
ventionell till sin struktur är den i många
stycken också konventionell till sitt inne-
håll. Massmedierna beskriver alltså ofta
verkligheten med hjälp av stereotyper.22  En
stereotyp är en starkt förenklad bild av en
person, institution, händelse eller förhål-
lande som i väsentliga delar internaliserats
av ett stort antal människor.23  Förekom-
sten av nyhetsstereotyper innebär att de
delar av verkligheten som medierna upp-
märksammar vanligtvis beskrivs enligt på
förhand uppgjorda mönster som i sin tur
återspeglar uppfattningar som allmänt fö-
rekommer i samhället.

Stereotyperna tillskrivs två huvudsakli-
ga funktioner i nyhetsprocessen. Den ena
har att göra med den redaktionella arbets-
processen och urvalet av händelser. Den
andra har att göra med publikens möjlig-
heter att förstå nyheternas budskap. Re-
dan 1926 påpekade Walter Lippman stere-
otypernas ”ekonomiska” funktion i ny-
hetsgallringen.24  Stereotypa händelser, dvs
händelser som följer ett av journalisterna
på förhand känt mönster framstår som
greppbara och logiska till skillnad från
ovanliga händelser som är svårare att för-
stå och beskriva. Det skulle således vara
mindre resurskrävande att rapportera om
den stereotypa händelsen än om den udda.

Personer, institutioner, händelser och för-
hållanden bedöms som tillhörande vissa
typer eller kategorier; en bedömning som
avgör dels om de ska uppmärksammas,
dels hur de uppmärksammas. Använd-
ning av stereotypa typologier är nödvän-
dig för att verkligheten ska anpassas till
mediernas logik. Dessutom är den nöd-
vändig för att nyhetsarbetet ska kunna
utföras snabbt, vilket i sin tur är avhängigt
det allt överskuggande kravet på aktuali-
tet.25

Typiska nyhetshändelser innehåller där-
med alltid vissa ingredienser och får vissa
konsekvenser i mediernas beskrivningar,
oavsett vilka de faktiska omständigheter-
na är. Exempelvis en jordbävning beskrivs
med panisk flykt, plundringar och brän-
der, i princip oberoende av om den har
sådana inslag eller inte.26  Mall- eller stere-
otypbeskrivningar innebär därmed att
verkligheten inte behöver kontrolleras;
nyheten kan beskrivas utan faktiska sak-
uppgifter, men ändå i detaljer som hämtas
från stereotypen. Detta effektiviserar na-
turligtvis nyhetsförmedlingen, men på be-
kostnad av saklighet.

Stereotyperna återfinns också i publi-
kens uppfattningar. Vissa händelser bör
utspelas på ett visst sätt och vissa personer
bör bete sig på vissa sätt. För det mesta
torde de vanligaste mediala stereotyperna
stå i samklang med de publika stereotyper-
na — de är i hög grad produkter av varan-
dra. Detta i sin tur innebär att om en olycka
beskrivs som den förväntas ske, står denna
beskrivning i samklang med publikens
uppfattning om en sådan olycka, den blir
knappast märklig. Om inblandade huvud-
personers beteenden och öden beskrivs i

22 Gumpert och Cathart, 1988.
23 Hvitfelt, 1989.
24 Lippman, 1926: 79-94.
25 Hvitfelt, 1989:96.
26 Jfr Hvitfelt, 1989.
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medierna som dessa uppfattas av publi-
ken, blir beskrivningen acceptabel. Det är
rimligt att förutsätta att mediebevakning-
en av prinsessan Diana hade starka drag
av stereotypisering kring hur en prinsessa
— verklighetens eller sagans— lever och
ska bete sig. Stereotypa inslag torde också
ingå i mediebilderna av den olycka som
tog hennes liv.

Mediernas egen logik
Ett vidare perspektiv på detta är att medi-
erna — även nyhetsmedierna — omstu-
var verklighetsfragment och stereotyper i
enlighet med traditionella berättelsemöns-
ter. Det är givet att mediebeskrivningarna
av prinsessan Dianas död blev uttryck för
denna mediernas arbetslogik. Dessutom
är det mycket troligt att arbetslogiken in-
verkade starkt eftersom ett oerhört stort
material producerades och redigerades
på mycket kort tid. Mediebevakningen av
prinsessan Dianas död blev ett snarast
extremt utslag av medielogiken.

Begreppet medielogik myntades av de
amerikanska forskarna Altheide och Snow
för mer än tjugo år sedan och är nu en
vedertagen term i diskussionerna kring
journalistisk form.27  Till skillnad från
Marshall McLuhans numera klassiska tes
att medierna är budskapet,28  dvs att form-
mässiga attribut helt avgör vad som blir
nyheter och hur dessa presenteras, inklu-
derar Altheide och Snow i sitt begrepp
även det sätt på vilket mediet fungerar.

Medielogiken refererar även till hur
mediet är organiserat, inklusive journa-
listernas kollektiva förmåga, och till me-
diets publik. Altheide och Snows tes är att

medierna förser publiken med mallar el-
ler tolkningsmönster som denna sedan
använder för tolkning av händelser och
fenomen utanför medierna.29  Publikens
tilltro till och accepterande av medieinne-
håll är i stor utsträckning beroende av i
vilken form innehållet presenteras.30

Medielogiken utgår hos Altheide och
Snow från de medieformat som används
i presentationen av innehållet.31  Medie-
format är schabloner, mönster eller mal-
lar för hur ett visst innehåll ska presente-
ras. Medieformatet bygger i sin tur på
regler och normer för hur innehåll ska
definieras och väljas ut samt på en för
varje medium gällande ”grammatik”.
Denna i sin tur styr hur tid bör användas,
hur olika innehållsenheter bör placeras
och hur verbala och icke-verbala uttryck
bör användas.

Begreppet medielogik har fått ett solitt
fotfäste inom journalistikforskningen och
i hög grad även mediedebatten. Flera fors-
kare, däribland Kent Asp har tagit fasta
vid de yrkesnormer, beslutsregler och ar-
betsrutiner som omger den redaktionella
verksamheten. I sina studier av medier
och makt finner Asp begreppet särskilt
centralt med avseende på att den eller de
personer som lär sig hur medierna funge-
rar, hur de ”tänker” skaffar sig makt över
dem och därmed även över samhället.32

Teoribildningen kring mediernas logik
är synnerligen relevant när det gäller bil-
den av prinsessan Diana. För det första
var hennes död en händelse som i sig
rymmer nästan alla de egenskaper som
särskilt med populära mediers (TV, vecko-
press och kvällstidningar) sätt att arbeta
med nyheter ger stora nyheter. För det

27 Altheide och Snow, 1979:10, 22-24.
28 McLuhan, 1967.
29 Altheide och Snow, 1979.
30 Jfr Altheide, 1985b:25-26.
31 Altheide och Snow, 1979:22-24.
32 Asp, 1990.
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andra formades mediebilderna av hän-
delsen i enlighet med mediernas logik.
För det tredje var bilden av Diana en
produkt av många källor, hon själv, hovet
och dess representanter, politiker och öv-
riga inblandade. Många av dessa källor,
inte minst Diana själv, har utomordentli-
ga erfarenheter av att umgås med medier-
na, somliga på ett professionellt plan och
som lobbyister. De källor som vet vilka
händelser, personer och även uttalanden
som medierna uppmärksammar och pu-
blicerar och dessutom känner till vilken
utformning de får, har makt att presentera
budskap så att de accepteras av medierna
och utformas på det sätt som källorna
avser. Källorna till sagan om prinsessan
Diana var helt enkelt många och starka,
vilket påverkade den omfattning och in-
riktning som mediebilden av hennes död
fick.

Det journalistiska berättandet
Medielogik är ett föga entydligt definie-
rat begrepp. Av ovanstående torde fram-
gå att det dels kan användas i ett antal
olikartade betydelser, dels är dess inne-
håll inte särskilt preciserat. Det ligger dess-
utom relativt nära det i samtida medie-
forskning möjligen ännu populärare och
än mer oprecisa begreppet diskurs.

I diskursanalysen riktas fokus mot den
journalistiska texten, dess strukturer och
funktioner sedda i sitt sammanhang. Ut-
gångspunkten är att den journalistiska
texten förmedlar något utöver det faktis-
ka innehållet. En nyhetstext är inte endast
en dokumentation av ett faktiskt skeende
utan den avslöjar också mot vilken bak-
grund, i vilket syfte och i vilket samman-
hang den har tillkommit, samt vem den
vänder sig till. Nyheternas diskurs kon-
stitueras och uttrycks bland annat genom
den i skrift, tal eller bilder formulerade
nyhetstextens struktur. Journalistikens

form tillmäts en stor, i vissa fall avgöran-
de, betydelse för att förstå den funktion
nyheterna har och det sociala samman-
hang där de ingår och verkar.

Nyhetsjournalistikens form och inne-
håll bestäms därmed av bland annat sam-
hälleliga förhållanden. Samtidigt åter-
speglar nyheterna dessa, liksom de ger
kunskaper om dess publik och kanske
även produktionsprocesser. Nyheternas
bild av verkligheten har enligt dessa reso-
nemang knappast sitt ursprung i händel-
ser och förhållanden i verkligheten utan i
den kontext, i vid bemärkelse, där nyhets-
journalistiken produceras. I enlighet med
detta kan man säga att de uttryck berättel-
sen om prinsessan Dianas död fick i
medierna, och egentligen att händelsen
över huvud taget uppmärksammades,
speglar det samhälle i vilket berättelsen,
eller berättelserna, produceras och ger en
bild av berättelsens publik samt värde-
ringar i de strukturer som producerar den.

Detta är naturligtvis rimligt; berättelser
återspeglar det samhälle i vilket de berät-
tas, något som gäller även om de inte
beskriver detta samhälle. En traditionell
sagoberättelse, med helt fiktiva huvud-
rollsinnehavare som lever i ett land som
inte finns, speglar ändå i såväl sättet som
den berättas på som i de värderingar som
uttrycks, både värderingar hos sagans
upphovsmän och värderingar hos sagans
publik.

En fråga kring nyhetsberättelsen är på
vilket sätt den journalistiska berättarstruk-
turen skiljer sig från andra former för
berättande och andra typer av texter. En
uppfattning är att nyhetstexterna alltid
börjar med en sammanfattning, vilket den
muntliga berättelsen inte nödvändigtvis
gör. Orienterande och värderande infor-
mation tenderar att i båda typerna av
texter komma i inledningen. En markant
skillnad mellan texterna är emellertid den
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för nyhetstexterna typiska bristen på kro-
nologi. Resultat, konklusioner och slut-
satser presenteras i början medan resten
av artikeln, eller nyhetsinslag i radio och
TV, blickar bakåt i händelseförloppet och
genom en komplex återanvändning av
redan presenterade tidsmoment rekon-
struerar händelsen. Den muntliga berät-
telsen, däremot, följer i allmänhet ett kro-
nologiskt tidsförlopp, den börjar med
början och slutar med slutet.33

I de klassiska sagorna struktureras tids-
förloppet på samma sätt som i den munt-
liga berättelsen. Med detta kan man påstå
att mediesagan om prinsessan Diana be-
skrevs i en för sagoberättelser ovanlig
form; nyhetsberättelsen avviker kraftigt
från den traditionella berättelseformen.
Detta gällde också den nyhetsrapporte-
ring som utlöstes av hennes död. Denna
behandlades i de undersökta medierna
nästan genomgående i typiska journalis-
tiska nyhetsberättelser. Men dessa nyhets-
berättelser var sammanfogade i en annan
större berättelse; berättelsen om prinsess-
ans liv. Denna berättelse följde i hög grad
ett traditionellt berättarmönster. Den blev
ett ödesdrama som startade i samband
med hennes giftermål med prins Charles
och i princip slutade med hennes begrav-
ning.34  De delar av hennes liv som nyhets-
medierna värderade högst blev de dra-
maturgiska höjdpunkterna i denna berät-
telse. Den absoluta dramaturgiska top-
pen var hennes död. Sett ur detta perspek-
tiv blir den enorma medieuppmärksam-
heten och vad denna innehöll begriplig.

Personen i centrum
Ett centralt dramaturgiskt grepp i den
journalistiska texten är vinklingen. Van-
ligtvis innebär denna att en händelse be-
skrivs utifrån en detalj i verkligheten.35

Händelser och skeenden beskrivs sällan
ur ett helhetsperspektiv. Istället framhålls
och betonas, ofta överbetonas, vissa as-
pekter framför andra. Nyhetsförmedling-
ens angreppsvinklar innebär vanligen att
en sida eller ett delområde accentueras
och förstoras medan andra, i och för sig
kanske viktiga, aspekter kommer i skym-
undan.36  Att vinkla en nyhetsrapport inne-
bär således att man sätter själva händel-
sen i ett något annat och/eller bredare
sammanhang, och det är detta nya sam-
manhang som gör händelsen menings-
full.37

Den i särklass vanligaste vinklingsty-
pen är personifiering. Personifiering inne-
bär att uppmärksamheten riktas mot en
eller ett litet antal människor som deltar i
ett kollektivt händelseförlopp. Det är den
enskilda människan som agerar i nyhets-
berättelsen. Beskrivningar och förklaring-
ar som tar sin utgångspunkt i materiella
förhållanden saknas vanligen.38  En un-
dersökning av dagstidningars förstasidor
visar att endast fem procent av huvudar-
tiklarna är helt opersonliga och handlade
om enbart strukturella förhållanden.39

Andra studier har visat att människor
framträder i nyheter på framför allt två
sätt. Den övervägande delen av aktörerna
är någon form av politisk, ekonomisk,
kulturell eller vetenskaplig elit som säger

33 Bell, 1991:148-155.
34 Egentligen är berättelsen oavslutad. Fortfarande produceras artiklar, TV-program och böcker om prinsessan Diana.

I många av dessa konstrueras nya mer eller mindre faktiska uppgifter om hennes liv.
35 Wallin 1991:70.
36 Hvitfelt 1989:103.
37 Altheide 1979:73-74.
38 Hvitfelt, 1989:107-109.
39 Hvifelt, 1985:165.
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något, resten är privatpersoner som an-
tingen gjort något eller blivit utsatta för
något.40

Flera förklaringar till journalistikens
personcentrering är tänkbara. Det är se-
dan länge känt att berättelser om indivi-
der lättare attraherar publiken. Det är enk-
lare för publiken att identifiera sig med en
enskild individ än med ett kollektiv. Dess-
utom låter sig abstrakta eller komplicera-
de skeenden lättare beskrivas utifrån en-
skilda människors erfarenheter. Person-
journalistiken underlättar således begrip-
ligheten i nyhetsrapporteringen.41  Dess-
utom kan man, vilket påpekats tidigare i
detta kapitel, interagera eller umgås via
medierna.42  Enskilda personer som före-
kommer ofta lär publiken känna och vän-
jer sig att umgås med. Prinsessan Diana
var i allra högsta grad en sådan person.

Den starka inriktningen på personer styr
både urval och journalistisk form. Den
medför att nyhetsinslag som handlar om
enskilda personer har större nyhetsvärde
än nyhetsinslag som inte gör det. För det
första prioriteras sålunda händelser och
förhållanden som handlar om enskilda
personer. För det andra bearbetas kollek-
tiva händelser och förhållanden på ett
sådant sätt att det förefaller som om de
handlar om enskilda personer. Nyhetsvär-
det ökar dessutom ytterligare om dessa
personer tillhör den lokala, nationella el-
ler internationella ekonomiska, politiska
eller administrativa eliten. Prinsessan Di-
ana var ett extremfall.

Medierna själva skapar även nyhets-
värde åt enskilda personer. Ju mer känd
en person är, desto mer utrymme får hon
eller han i press, radio och TV. Detta inne-
bär ett slags kändisskapets cirkel: ju mer

en människa förekommer i medierna, de-
sto mer får hon förekomma. Ju mer känd
en människa är, desto större är förutsätt-
ningarna för att hon ska bli ännu mer
känd. Mediebevakningen av prinsessan
Diana var kanske den yttersta konsekven-
sen av detta.

Inblandning av kända personer är en av
de viktigaste förklaringarna till att vissa
händelser, men inte andra, uppmärksam-
mas av medierna. När det förekommer
kända personer i ett händelseförlopp får
detta ett nyhetsvärde som annars skulle
ha saknats. Exemplen är överväldigande.
Ett av de mest tydliga, kanske det tydli-
gaste, är att en bilolycka, som med okända
människor inblandade skulle få mycket
liten medial uppmärksamhet, fick det
motsatta när den extremt kända prinses-
san Diana var bland de förolyckade.

Med egenskapen att vara känd i medi-
erna följer dessutom makt. Den kände
personens åsikter, som kan handla om
helt andra områden eller egenskaper än
de han är känd för, har lättare att få tillträ-
de till nyhetsmedierna. Åsikterna har för-
modligen även större slagkraft än när de
kommer från en vanlig, okänd medborga-
re. En känd idrottsstjärna eller populär
artist som uttalar sig, utan djupare kun-
skaper, i ekonomiska eller politiska frå-
gor, har sannolikt för det mesta större
opinionsbildande betydelse än vad en
genomsnittlig ekonom eller erfaren kom-
munalpolitiker har, som uttalar sig i sam-
ma frågor.

Prinsessan Diana hade det mediala kän-
disskapets makt. Som prinsessa, frånskild
från prinsen och utfryst av kungahuset,
var hon formellt sett i princip maktlös.
Men kändisskapet gjorde att hennes utta-

40 Jfr Roeh, 1982:154, Media Monitor, 1992b, 1993b, 1993c, 1995.
41 Hvitfelt, 1989:107-109.
42 Fenomenen para-social interaktion och identifikation torde i hög grad förklara personifieringens framträdande

roll i nyheter liksom i nästan alla slags berättelser.
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landen och ageranden fick stor genom-
slagskraft. När prinsessan exempelvis tog
avstånd från landminor gav detta en be-
lysning åt detta vapens brutalitet som få
personer skulle kunnat åstadkomma. Den-
na makt förstärkte mediernas intresse.
Makt ger genom medierna upphov till
ökad makt.

Skärvor ur en oändlig värld
Nyheten om prinsessan Dianas död hade
ett enormt, snarast rekordartat, nyhets-
värde. Detta är givetvis den mest närlig-
gande förklaringen till den omfattande
uppmärksamhet som händelsen fick i
nyhetsmedier jorden runt. Det kan därför
vara skäl att något diskutera principer för
urval av nyheter.

Nyheterna presenterar ett mycket be-
gränsat urval av på något sätt aktuella
händelser och förhållanden. Detta urval
bygger så att säga på att skeendet i verklig-
heten har värderats i något avseende.
Ibland sägs att det utvecklats mer eller min-
dre medvetna nyhetsvärderingskriterier
hos de journalister som arbetar med nyhets-
förmedling. Detta sker alltså mot bak-
grund av vissa villkor, bland annat sådant
som diskuterats tidigare i detta kapitel.

Studier kring nyhetsurval och värde-
ring av nyheter har i huvudsak utförts på
två sätt. Dels har den journalistiska ar-
betsprocessen analyserats, dels har man
analyserat nyhetsutbudet och försökt ur-
skilja vilka egenskaper hos händelser som
bidrar till att dessa blir nyheter.

Nyhetsurval under den journalistiska
arbetsprocessen har tidigare främst ana-
lyserats mot bakgrund av begreppet ”ga-
tekeeper”. Utgångspunkten är den enskil-
de journalisten, vanligen telegramredak-
tören, som anses ha en central roll i urvals-

processen. Individen är i centrum och
personliga egenskaper förutsätts påverka
nyhetsurvalet. På senare tid har detta per-
spektiv vidgats till att analysera hela re-
daktionen och dess arbetsprocesser. I ett
än vidare perspektiv görs dessutom vad
som kan kallas värdering av nyheter i
strukturer som ligger utanför redaktione-
rna. Det handlar här exempelvis om pro-
fessionella källorganisationer som på oli-
ka sätt försöker påverka redaktioner att
publicera vissa nyheter för på dessa källor
fördelaktiga sätt. I ytterligare ett vidgat
perspektiv återspeglar nyhetsutbudet den
dominerande samhällsideologin. Hela
detta perspektiv går att sammanfatta i
påståendet att urvalet av nyheter, eller
snarast de skärvor av verkligheten som
blandas med annat till ett nyhetsutbud, är
en produkt av en komplicerad struktur
där olika faktorers betydelse i hög grad
återstår att utreda.

Flera forskare har uppmärksammat ur-
valsprocessens slutresultat och sökt finna
egenskaper som utmärker de händelser
som blir nyheter och stora nyheter.43

Den amerikanske sociologen Herbert
Gans visar att journalister för att bestäm-
ma nyheters användbarhet gör ett stort
antal överväganden om nyheters lämp-
lighet, vilka alla hänger samman. Dessa
överväganden kan indelas i tre katego-
rier: (1) substantiella överväganden be-
dömer nyhetens innehåll och nyhetsvär-
det hos det källorna kan tillhandahålla,
(2) produktöverväganden bestämmer hur
”bra” nyheten är, och (3) konkurrensöver-
väganden testar nyheter med avseende
på deras möjligheter att fungera i den
pågående rivaliteten mellan nyhetsorga-
nisationerna för att tillhandahålla de ”bäs-
ta” nyheterna.44

43 T ex Østgaard, 1968, Galtung/Ruge, 1965, Schulz, 1976, Gans, 1980 och Hvitfelt, 1985.
44 Gans, 1980.
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De intressanta nyheterna handlar enligt
Gans om människor, antingen vanliga i
ovanliga situationer eller offentliga per-
soner som agerar på ett icke-offentligt sätt
eller som vanliga människor. Många av
nyheterna handlar överhuvudtaget om
människor som på ett eller annat sätt av-
viker från sina förväntade roller. Nyheter
med mänskligt intresse är vanliga. Dessa
nyheter handlar om människor som gått
igenom ovanliga upplevelser vilka väck-
er publikens sympati, sorg eller beund-
ran. Hjältehistorierna, dvs nyheter om
människor som på olika sätt övervinner
skurkarna, är vanliga. Alla former av över-
raskningar bildar intressanta nyheter.

Vidare har alla nyhetsredaktioner ett
antal featureartiklar färdiga som kan an-
vändas när rätt tidpunkt infinner sig. Det-
ta innebär att artikeln publiceras när det
finns en aktuell händelse att hänga upp
den på. En flygplanskrasch kan exempel-
vis vara den ”krok” på vilken man hänger
upp en artikel om flygsäkerhet.

Gans framhåller vidare att viktiga och
intressanta nyheter bör vara nya, men de
måste också vara bra. För det första inrik-
tar sig nyhetsbedömningen på höjdpunk-
ter. För nyhetsbedömarna är ”action” den
mest lättillgängliga höjdpunkten. ”Action-
nyheter” tros attrahera och fånga publi-
ken men har dessutom samma effekt på
journalisterna. De flesta nyheter innehål-
ler emellertid inte action och därför försö-
ker journalisterna sätta till så mycket som
möjligt av denna vara under den journa-
listiska bearbetningen. Den huvudsakli-
ga ersättningen för action är högt tempo
som håller publiken fångad i nyheten.

För det andra gäller fullständighet. Alla
tänkbara vinklar bör ha prövats, alla till-
gängliga källor ska ha konsulterats, alla
viktiga frågeställningar ska ha behand-

lats och alla möjliga höjdpunkter ska ha
utnyttjats.

En sammanfattning av studier som för-
sökt att beskriva vad som ger nyhetsvär-
de visar att en del relativt klart urskiljbara
egenskaper framträder hos de händelser
och förhållanden i verkligheten som med
störst sannolikhet uppmärksammas av
nyhetsmedierna och passerar genom ur-
valsprocessen.

Bland annat är det uppenbart att ny-
hetshändelser framför allt utspelas inom
sakområdena politik och ekonomi samt brott
och olyckor och de är ofta, men långt ifrån
alltid, viktiga eller relevanta. Det senare
innebär att de berör centrala levnadsvill-
kor hos mediernas publik eller för många
människor. Detta gäller uppenbarligen
inte för den uppmärksamhet som prin-
sessan Dianas död fick. Denna händelse,
liksom många andra, fick nyhetsmedier-
nas uppmärksamhet utan att varken vara
viktig eller relevant. Händelsen hade an-
dra egenskaper som skapar stora nyheter,
och den hade några av dessa andra egen-
skaper i mycket hög grad.

Nyhetshändelser handlar också om oli-
ka slag av avvikelser och inte det normala
eller konstanta. De utspelas på kort av-
stånd i olika dimensioner till mediets sprid-
ningsområde och handlar om enskilda per-
soner i synnerhet ur samhällets elit. Den
tyske forskaren Winfried Schulz använ-
der begreppet status och nämner fyra fak-
torer: (1) regional centralitet, (2) nationell
centralitet, (3) personligt inflytande, dvs
de deltagande personernas politiska makt,
samt (4) prominens, dvs hur känd en per-
son är.45  Nyhetshändelser är vidare be-
gripliga i sig för respektive nyhetsmedi-
ums publik, eller görs begripliga genom
att bland annat motsägelser och olika as-
pekter skalas bort. De är dessutom på

45 Schulz 1976.
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olika sätt konsonanta med journalisternas
och publikens värderingar. Nyheter hand-
lar om konflikter och innehåller dramatik.

Nyhetsinslag eller händelser och förhål-
landen i verkligheten uppvisar emellertid
mycket sällan alla dessa egenskaper i sär-
skilt hög grad. Men ju fler och ju mer de har
av dessa egenskaper, desto större är sanno-
likheten för att de ska bli stora nyheter, dvs
desto högre nyhetsvärde har de.

Det är också lätt att tro att händelser och
förhållanden som i någon mån påverkar
människors liv eller existensvillkor skulle
dominera inom nyhetsförmedlingen över
händelser och förhållanden som saknar
denna egenskap, med hänsyn till de infor-
mativa och opinionsbildande funktioner
som nyhetsförmedlingen ofta tillmäts.
Dessutom borde ju nyhetsvärdet öka ju
viktigare eller relevantare en händelse är.
Det förhåller sig emellertid knappast på
detta sätt.

Olyckan då prinsessan Diana dog var,
som påpekats, knappast särskilt relevant
eller viktig. Bilolyckor förekommer stän-
digt och de uppmärksammas endast för-
strött av lokala medier om de inte inne-
håller särskilda ingredienser. Denna bil-
olycka innehöll dock något verkligt
speciellt; den blev i allra högsta grad en
avvikelse genom att en verklig elitperson
var inblandad. Olyckan var nästan maxi-
malt begriplig, den handlade definitivt
inte om något komplicerat.

Den bevakning olyckan fick överens-
stämde med utbredda värderingar hos
mediernas publik. Prinsessan blev en hjäl-
tinna, under den vecka som följde på olyck-
an blev hon snarast helgonförklarad.
Olyckan var dramatisk och dramatiken
förstärktes genom prinsessans konflikt
med det brittiska kungahuset, som beto-
nades mycket starkt, samt även andra

konflikter, bland annat med medierna och
med ständigt förföljande fotografer.

Schematiskt kan man vidare säga att
nyhetsurvalet har tre huvuddelar. För det
första förekommer rena händelser. Det är
också sådana som ofta utlöser en kedja av
nyhetsrapportering. För det andra upp-
märksammar nyheterna mera abstrakta
skeenden och händelseförlopp och förhål-
landen. För det tredje förekommer i nyhe-
terna spekulationer, tolkningar och kom-
mentarer.46  Sålunda är det uppenbart att
själva händelsen, bilolyckan, utlöste rap-
porteringen men endast en relativt liten
del av rapporteringen kring prinsessan
Dianas död handlade om just denna. Myck-
et kom att handla om förhållanden kring
olyckan och prinsessans liv, exempelvis
hennes relationer till det brittiska kunga-
huset och även monarkins existensberätti-
gande. Journalistisk etik uppmärksamma-
des, exempelvis fotografernas beteende och
mediernas roll i det utdragna drama som
slutade med prinsessans död. Spekulatio-
nerna, tolkningarna och kommentarerna
var nästan ändlösa.

Händelser och förhållanden beskrivs
vidare inte utifrån något slags helhetsper-
spektiv, vilket dessutom naturligtvis en-
dast är möjligt i undantagsfall. Nyhets-
medierna gör även urval av aspekter ur
händelser och förhållanden, de väljer vink-
lar och de väljer ut personer. Urval och
journalistisk bearbetning sker egentligen
utifrån samma grundläggande principer.
Det är bland annat det mest sensationella,
dramatiska och konfliktladdade som kom-
mer i centrum. Detta i sin tur förstärks
under den journalistiska bearbetningen
genom exempelvis rubriker, ordval och
bilder, alltså genom mediernas arbetslo-
gik, men varierande mellan olika medier
med olika egenskaper och olika publik.

46 Hvitfelt, 1989, ss 66-67.
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Nyheter måste också vara begripliga för
sin publik. Åtminstone till det yttre var
prinsessan Dianas död detta. Begriplig-
het innebär bland annat att händelser och
förhållanden som i sig är begripliga prio-
riteras före händelser och förhållanden
som är svårbegripliga. Begripligheten har
dock flera nivåer och dimensioner. Tre
dimensioner är centrala med avseende på
nyhetsvärde, nämligen (1) enkel struktur,
(2) kort tidsperspektiv och (3) person-
orientering.47

Enkel struktur innebär för det första
igenkännlighet. Publiken måste ha mött
grundinslagen hos den händelse som pre-
senteras i nyhetsmedierna tidigare eller
ha vissa grundläggande kunskaper om
typen av händelse. För det andra innebär
enkelhet hos händelser stereotypt förlopp
eller uppbyggnad. De följer ett överskåd-
ligt, allmänt känt, ofta rituellt mönster.
För det tredje är få parter eller intressen
inblandade. För det fjärde har enkla hän-
delser ett överskådligt tema och inga un-
derteman eller undantag.48  Bilolyckor sker
ständigt och mediepubliken vet vad de
handlar om. De följer kända mönster och
består av få komponenter. De blir egentli-
gen i sina grundskeenden inte mindre
begripliga när prinsessor är inblandade,
men det blir betydligt mer intressanta. De
blir heller inte mer obegripliga för att de
följer på en middag på ett lyxhotell och
beror på för hög hastighet i en tunnel. Inte
heller jagande motorcyklar och en alko-
holpåverkad chaufför komplicerar det
som sker särskilt mycket.

Händelser som utspelas under kort tid,
men som samtidigt utgör en del av ett

tema, anses vidare med större sannolik-
het bli föremål för uppmärksamhet från
nyhetsmedierna. Nyhetsförmedlingen
prioriterar knappast långsamma händel-
ser eller pågående processer som saknar
klar urskiljbar början eller slut.49  Prinses-
san Dianas död var en del av ett tema;
mediesagan om hennes liv. Den händelse
som markerade slutet utspelades mycket
snabbt.

Nyheter förmedlas inte enbart med tex-
ter utan i allra högsta grad med bilder.
Detta är självklart men bör ändå påpekas.
Delvis bedöms förmodligen bilder på sam-
ma sätt som texter, men det torde även
finnas vissa skillnader, exempelvis vad
gäller bedömningar av autenticitet, ut-
trycksfullhet och estetisk kvalitet.50  I
många fall motiverar tillgång på bilder
med högt nyhetsvärde texter som annars
inte skulle ha publicerats. I synnerhet vad
gäller TV-nyheter är naturligtvis bedöm-
ningen av bilder central. Dessutom ökar
sannolikheten för medieuppmärksamhet,
i synnerhet i TV, om det är god tillgång på
bilder från själva händelsen, relaterade
händelser och förhållanden samt på in-
blandade personer. Nyheternas person-
orientering kommer bland annat till ut-
tryck i bildernas innehåll.

I fallet prinsessan Dianas död var till-
gången på bilder som kunde relateras till
händelsen extremt god. Prinsessan var
säkerligen en av världens mest fotografe-
rade personer och kanske världens mest
eftertraktade fotoobjekt. Det var ju just
detta som anses ha bidragit till hennes
död då bilen hon åkte i jagades av foto-
grafer. Det fanns bilder av bilvraket, även

47 Jfr Hvitfelt, 1985.
48 Hvitfelt, 1985:180-186.
49 En del händelser kan emellertid utlösa nyhetsspiraler. Detta torde i synnerhet gälla nyhetsmässigt stora händelser,

exempelvis mordet på statsminister Olof Palme eller färjan Estonias förlisning. Händelser av detta slag påverkar
skeenden i verkligheten som i sin tur utlöser händelser som blir nyheter.

50 Jfr Hvitfelt, 1985:32-34, Nordström, 1986:27-30.
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av en skadad Diana i detta — en bild som
knappast något medium publicerade.
Det fanns bilder på Diana i alla möjliga
sammanhang. Begravningen direktsän-
des. Det är givet att denna extrema till-
gång på bilder — och annat nyhetsmate-
rial — också bidrog starkt till det extrema
utrymme som händelserna fick under
veckan som följde på prinsessans död.

Nyheter är alltså skärvor ur en oändlig
värld. Men nyheter är inga slumpmässiga
skärvor. De bildar mönster mot bakgrund
av det samhälle i vilket de produceras och
konsumeras. De har gemensamma egen-
skaper. Det är tydligt att prinsessan Dia-
nas död hade nästan alla de egenskaper
som ger stora nyheter och dessutom flera
av dem i maximalt hög grad. Egentligen
är det svårt att föreställa sig en enskild
händelse i det samhälle som vi lever i som
skulle fått större uppmärksamhet; inte ens
om den hade maximalt av det prinsessan
Dianas död nästan saknade — vikt och
relevans.

När en nyhet vidare definieras som en
meganyhet kan inga medier som i någon
form arbetar med traditionell nyhetsför-
medling avvika allt för mycket från övri-
ga. Den redaktion som gör detta riskerar
att dala kraftigt i anseende hos sin publik.

Det är om hur denna flodvåg av nyhets-
material kom att se ut i de största svenska

nyhetsmedierna som resten av denna stu-
die handlar, alltså hur dessa medier be-
skrev slutet av sagan om prinsessan Diana.

Vi använder metaforen saga för att be-
teckna grunddragen i mediernas berättel-
se om prinsessan Dianas liv. Möjligen var
det närmast en askungesaga som berätta-
des. En vanlig kvinna — så framställdes
ofta Diana — som får prinsen och halva
kungadömet. Verklighetens Diana var
dock nästan så långt från en askunge man
kan komma. Denna saga presenterades
också som en följetong som löpte med nya
avsnitt i mer än ett decennium. Sagan fick
också en hel del av den populära såpope-
rans dramaturgi med våldsamma intri-
ger, skurkar och hjältar och ett ständigt
flöde av bipersoner. Konflikterna ändra-
de karaktär, liksom de mest framträdande
rollernas personligheter. Men denna saga
slutade i en tragedi av klassikt snitt.

Genom att verklighetens Diana tillhan-
dahöll så många beståndsdelar att bygga
sagan på blev intresset för hennes person
allt större i medierna och säkerligen där-
med också hos deras publik. Sagan om
prinsessan Diana hade dessutom det som
sagor vanligen inte har — den handlade
ytterst om en verklig person av kött och
blod som faktiskt dog i en bilolycka i en
tunnel i Paris. Tragedin blev sagans kli-
max.
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DEN STORA NYHETEN
Prinsessan Dianas död var en internatio-
nell meganyhet. I det följande skall per-
spektivet minskas till att handla om det
utrymme händelsen fick i de svenska
medier som undersökts. En jämförelse
görs också med andra stora nyhetshän-
delser i Sverige på senare år. Dessutom
uppmärksammas förhållandet mellan
nyheter och åsikter samt förhållandet
mellan text och bild.

Mycket i public service-TV
Det utrymme som de granskade medierna
ägnar  prinsessan Dianas död under den
första veckan i september 1997 varierar.

Tabell 1.
Antal artiklar och utrymme i tidningarna

Antal Utrymme Motsvarande
artiklar i  cm2 tidningssidor*

ARB 49 12055 13

DN 48 20919 11

GP 61 19339 10

SVD 64 19520 10

AB 159 97167 105

EXP 138 109217 118

GT 97 48386 52

* Relaterat till respektive tidnings format

De tre kvällstidningarna har samman-
lagt mer än tre gånger så mycket material
om prinsessan Dianas död som de fyra
morgontidningarna, mätt i spaltutrymme.
Tillsammans ägnar Aftonbladet, Expres-
sen och GT händelseförloppet drygt 275
tabloidsidor eller något mer än sex nor-
maltjocka1  kvällstidningar. De två Stock-
holmstidningarna Aftonbladet och Expres-
sen står för något mer än fyra femtedelar
av materialet medan GTs utrymme mot-
svarar drygt 52 sidor. Samtliga tre tidning-
ar publicerar den 1 september extra min-
nesbilagor över prinsessan. Expressen och
GT gör särskilda bilagor också i samband
med begravningen den 6 september.

De fyra morgontidningarnas samman-
lagda utrymme med enbart material kring
prinsessan Dianas död motsvarar ca 38
fullformatssidor. Minst utrymme ger
Arbetet åt bilolyckan och dess följder.
Mätt i antal tabloidsidor, vilket är den
tidningens format, motsvarar utrymmet
13 sidor, vilket är lika mycket som drygt
sex fullformatssidor. De tre övriga tid-
ningarna publicerar drygt tio sidor var-
dera under de åtta dagarna.

Mest material om prinsessan Diana,
av samtliga granskade tidningar, finns i
Expressen som publicerar nästan nio
gånger så mycket text och bilder som
tidningen Arbetet, den tidning som har
minst granskat material. Flest artiklar har

1 Med normaltjock avses 44 sidor.

Tabell 2.  Antal inslag och utrymme i etermedierna

Antal inslag Tid Genomsnittlig Motsvarande Andel av all
inslagslängd antal nyhetsprogram* programtid %

Aktuellt 30 53 min 1 min 46 sek 1,8 26
Rapport 34 1 tim 7 min 1 min 58 sek 2,3 28
Nyheterna 30 37 min 1 min 13 sek 1,5 25
Ekot 52 1 tim 8 min 1 min 18 sek ** 19
* Relaterat till nyhetsprogrammens längd en genomsnittlig vardag dvs 29 minuter vardera för Aktuellt och Rapport

och 24 minuter för Nyheterna i TV4.
** Då två dagliga Ekoupplagor ingår i urvalet är inte måttet genomförbart.
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Aftonbladet, minst artiklar har Dagens
Nyheter.

Av de tre granskade TV-redaktionerna
ägnar TV2s Rapport Dianas död mest upp-
märksamhet, både vad gäller antal inslag
och mängden sändningstid. Minst upp-
märksamhet får händelsen i TV4s Nyhe-
terna. Sveriges Televisions två nyhetsred-
aktioner sänder sammanlagt nästan fyra
gånger så mycket material i tid räknat
som TV4s nyhetsredaktion, två timmar
jämfört med 37 minuter. Den tid Rapports
huvudsändningar ägnar prinsessan Dia-
nas död under de åtta granskade dagarna
motsvarar drygt två hela nyhetsprogram.
Motsvarande för TV1s Aktuellt är knappt
två hela program en vanlig vardag och i
Nyheterna 1,5 program. De tre TV-redak-
tionerna sänder nyheter om Dianas död
som i sammantagen tid mätt nästan mot-
svarar samtliga huvudsändningar under
två vanliga veckodagar.

Nyhetsinslagen om prinsessan Diana
utgör under de åtta granskade dagarna
omkring en fjärdedel av den totala pro-
gramtiden i respektive TV-kanals huvud-
sändningar av nyheter.2  Aktuellt och Rap-
port sänder, också när man mäter på detta
sätt, något mer nyhetsmaterial om hän-
delsen än vad Nyheterna gör. Aktuellt
och Nyheterna sänder 30 inslag vardera,
inräknat även löpsedlar i början på ny-
hetsprogrammet och programavslutning.
Rapport sänder 34 sådana inslag.

Det är värt att notera att public service-
programmen sänder mer Dianamaterial
än det reklamfinansierade TV4. Detta står
i motsättning till antagandet att prinses-
san Dianas död framför allt var en mark-

nadsstyrd nyhet som passar bäst i publik-
maximerade och kostnadseffektiva kom-
mersiella medier.

Genom samtal med redaktionsmedlem-
mar och andra har vi fått flera tänkbara
förklaringar till detta förhållande. En är
skilda nyhetsvärderingsprinciper, där
Nyheterna undviker att låta en enskild
händelse dominera allt för kraftigt. En
annan är tillgången på material. Sveriges
Television har mest resurser och mest till-
gång på bilder. En tredje förklaring kan
vara individuella preferenser hos ansva-
riga redaktörer under den undersökta
veckan. Ytterligare en förklaring är att
gränserna mellan public service-TV och
kommersiell TV suddats ut. De konkurre-
rar på samma publikmarknad och priori-
terar i sina nyhetssändningar sådant som
antas locka stor publik.

Ekoredaktionens två granskade uppla-
gor sänder 52 inslag på sammanlagt 1 tim
och 8 min om Diana under den aktuella
tidsperioden. Andelen nyhetsmaterial om
Diana av total programtid, i tid mätt, är
knappt en femtedel, dvs mindre än för
någon av de tre TV-redaktionerna. En
möjlig förklaring till skillnaden är televi-
sionens användning av och tillgång till
bildmaterial och därav givetvis något oli-
ka värderingsprinciper.

Stora nyheter
En intressant jämförelse kan göras mellan
utrymmet för prinsessan Dianas död under
första veckan respektive det utrymme som
ägnats några andra dramatiska och stora
nyhetshändelser i vårt land, några megany-
heter, i etermedierna under senare år.

2 I uträkningarna har hänsyn tagits till att Aktuellt var förlängt med nio minuter den 5/9, att Aktuellt har förkortad
sändningstid under helgerna och att Nyheterna endast sänder tio minuter den 31/8 och 6/9 samt 25 minuter den 7/9.
Nyheternas totala programtid är exkl. reklam och väder.
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Tabell 3.  Jämförelse mellan rapporteringen kring några stora händelser.

Aktuellt Rapport Nyheterna Ekot

Mordet på Olof Palme 1986** - 64 - -
Morden i Falun 1994* 6 6 7 4
Estoniakatastrofen 1994* 86 74 65 60
Stureplansmorden 1994* 10 8 12 8
Dianas död 1997** 26 28 25 19

Procent av total sändningstid3

* sju första dagarna
** åtta första dagarna

Mordet på statsminister Olof Palme den
28 februari 1986 är förmodligen den en-
skilda händelse som sammantaget under
de senaste tolv åren fått mest uppmärk-
samhet i svenska medier. Detta visar en
uträkning gjord utifrån Rapportredaktion-
ens ”dagen efter” listor från februari och
mars 1986.4  Under de första åtta dagarna
efter skotten på Sveavägen utgjorde rap-
porteringen i samband med Palmes död
64 procent av den totala programtiden i
Rapports huvudsändningar. Dianas död
får, relativt sett, något mindre än hälften
så mycket uppmärksamhet i samma ny-
hetsprogram.

Den största katastrof som berört Sverige
i modern tid är färjan Estonias förlisning
i Östersjön natten mellan den 27 och 28
september 1994. Tragedins omfattning
saknar motstycke i modern svensk sjö-
fartshistoria. Under de första sju dagarna
innehöll nästan 90 procent av Aktuellts
sändningstid klockan 21 nyheter som be-
rörde Estoniakatastrofen.5  Rapport ägna-
de tre fjärdedelar av tiden i sina huvud-
sändningar, Nyheterna och Ekot runt två
tredjedelar åt förlisningen och dess följ-
der. Detta är grovt räknat tre gånger så

mycket utrymme som rapporteringen
kring prinsessan Dianas död får i respek-
tive programs huvudsändning.

Ytterligare två händelser har studerats,
dödsskjutningarna i Falun och morden
vid Stureplan i Stockholm, båda 1994. Sju
respektive tre människor sköts till döds
vid de två tillfällena. Ingen av dessa båda
händelser fick relativt sett tillnärmelsevis
lika mycket uppmärksamhet i de fyra eter-
mediernas huvudsändningar som prin-
sessan Dianas död. Värt att notera är att
både mordet på Olof Palme och Estonias
förlisning på ett mycket påtagligt sätt be-
rörde och fick konsekvenser för det svens-
ka samhället. Morden i Falun och på Stu-
replan drabbade svenska medborgare och
gav eko i samhällsdebatten under lång
tid. Diana hade däremot ingen direkt an-
knytning till Sverige vare sig politiskt el-
ler ekonomiskt. Hon har aldrig utgjort ett
hot mot det svenska samhället, inte heller
fungerat som någon officiell förebild eller
representant. Mot den bakgrunden är den
stora uppmärksamhet som hennes död
och begravning får i de granskade medi-
erna under händelsernas första åtta dagar
egentligen mycket anmärkningsvärd.

3 Källor: Media Monitor, februari 1995 och Rapportredaktionens ”dagen efter” listor från februari och mars 1986.
Media Monitor bygger på analyser av Aktuellts och Rapports huvudsändningar kl 21.00 respektive 19.30,
Nyheternas sändning kl 19.30 samt Ekots tre sändningar kl 07.00, 12.30 och 17.45.

4 ”Dagen efter” listor är redaktionens egna sammandrag över varje enskild nyhetssändning, som bland annat
innehåller uppgifter om antal inslag, inslagens innehåll och längd samt medverkande reportrar.

5 Media Monitor, februari 1995.
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Tabell 4. Placering på förstasidan och i löpsedlarna

ARB DN GP SVD AB EXP GT Akt Rapp Nyhet Ekot

sön 31 aug X X X X X X X
mån 1 sep X X X X X X X X X X
tis 2 sep X X X X X X X X X X
ons 3 sep X X X X X X X X
tor 4 sep X X X X X X X X
fre 5 sep X X X X X X X X X
lör 6 sep X X X X X X X X X X
sön 7 sep X X X X X X X X

Ett mått på en händelses nyhetsvärde är
bland annat nyhetens placering i tidning-
en eller i nyhetsprogrammet.6  De nyheter
som placeras på tidningarnas förstasidor
eller i TV- och radioprogrammens löpsed-
lar i början på sändningen är vanligtvis de
som redaktionerna anser har högst ny-
hetsvärde just den dagen. Man kan säga
att redaktionerna lockar publiken med de
mest attraktiva nyheterna. För kvällstid-
ningarnas del är förstasidans innehåll di-
rekt relaterat till försäljningen och där-
med upplagornas storlek.

6 Jfr Hvitfelt, 1986.
7 Morgontidningarnas första publiceringstillfälle är söndag den 1/9.

Som framgår av tabell 4, finns nyheter
relaterade till prinsessan Dianas död på
förstasidorna och i löpsedlarna så gott
som dagligen i nästan alla de granskade
medierna under den aktuella tidsperio-
den. I Aftonbladet, Expressen, Svenska
Dagbladet och Ekot får nyheter om prin-
sessans död denna placering samtliga
granskade dagar.7  Minst ofta förekom-
mer de i Aktuellts löpsedlar, där endast
tre av de granskade nyhetsprogrammen
inleddes med dessa händelser.

Diagram 1. Fördelning av material kring prinsessan Dianas död under den studerade perioden

Procent av totalt utrymme
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Diagram 1 visar att materialet fördelas
olika under de åtta dagarna. Eftersom
bilolyckan inträffade strax efter midnatt
söndagen den 31 augusti hann inte mor-
gontidningarna få med nyheten den da-
gen. Deras första tillfälle att rapportera är
den 1 september. Kvällstidningarna får
med nyheten i de sena upplagorna redan
under söndagen, men omfattningen av
rapporteringen är relativt liten. Däremot
förbereder både radio- och TV-redaktio-
nerna genomarbetade nyhetsinslag inför
söndagens huvudsändningar. Under den
granskade tidsperiodens två första dagar
publiceras en mycket stor del av allt ut-
rymme medierna ägnar prinsessan Dia-
nas död under veckan. De tre kvällstid-
ningarna publicerar den 1 september
bland annat var sin extra bilaga.

Den uppmärksamhet händelseförlop-
pet får i medierna sjunker mot mitten av
veckan för att åter stiga under lördagen
den 6 och söndagen den 7 september.
Ökningen av utrymmet i Ekot den 4 sep-
tember utgörs huvudsakligen av en tid-
ningskrönika på nästan 5 minuter. Prin-
sessan Dianas begravning lördagen den 6
september förrättas på en tid under för-
middagen som dels ger etermedierna till-
räckligt med tid för att förbereda dagens
huvudsändningar, dels ger tidningarna

goda möjligheter att arbeta fram sönda-
gens upplagor. Samtliga redaktioner har
haft större delen av den föregående veck-
an på sig att planera bevakningen. Alla
utom tidningen Arbetet har egna medar-
betare på plats i London, begravningens
tidsschema är känt flera dagar i förväg.

Nyheter och åsikter
Den totala granskade sändningstiden i
Aktuellt, Rapport, Nyheterna och Ekot
innehåller olika typer av inslag om prin-
sessan Dianas död.

Sannolikt är den genomsnittliga inslags-
längden i samband med prinsessan Dia-
nas död i de fyra nyhetsprogrammen nå-
got längre än genomsnittslängden hos
samtliga inslag i en ”normal” nyhetssänd-
ning (jfr tabell 2). Främsta förklaringen till
detta torde vara att Diana-materialet inne-
håller få telegram och kortnyheter.

Över fyra femtedelar av rapporteringen
i de tre TV-programmen utgörs, i tid räk-
nat, av nyhetsreportage; i Nyheterna till
och med nästan 90 procent. I Eko-sänd-
ningarna är motsvarande andel drygt hälf-
ten av allt material. Aktuellt och Rapport
ägnar något mindre än tio procent av den
tid man ger prinsessans död till kommen-
tarer och analyser. I Ekot är motsvarande

Tabell 5. Typer av inslag i rapporteringen

Aktuellt Rapport Nyheterna Ekot

Löpsedel 2,4 1,8 3,1 1,8
Nyhetsreportage 82,1 83,1 89,2 56,6
Telegram 1 1,3 3,9 2,9
Porträtt 4,6 6,2 3,8 8,7
Kommentar, analys 9,8 7,7 0 17
Tidningskrönika - - - 12,6
Programavslutning 0 0 0 0,4
Totalt 99,9 100,1 100 100
Antal sekunder 3179 3999 2205 4076
Procent av utrymme
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siffra 17 procent medan denna typ av
inslag inte alls förekommer i Nyheterna.
Drygt en tiondel av Ekoredaktionens
material utgörs av tidningskrönikor, allt-
så en presentation av andra mediers ana-
lyser och kommentarer. Intressant mot
bakgrund av den analyserade händelsens
karaktär är att en märkbar andel av den
tid som de fyra redaktionerna ägnar det
aktuella händelseförloppet utgörs av oli-
ka personporträtt.

Rapporteringen i tidningarna liknar den
i etermedierna. De tre kvällstidningarnas
material utgörs dock i högre grad av
personporträtt än morgontidningarnas.
Ett undantag är Göteborgs-Posten som
ägnar nästan 15 procent av utrymmet åt
porträtt, vilket är något mer än Expres-
sens andel och jämförbart med Afton-
bladets. GT ger mest utrymme åt porträtt
och Svenska Dagbladet minst.

En inte ovanlig distinktion av tidnings-
innehåll är den mellan nyhetsmaterial och
åsiktsmaterial, dvs mellan artiklar som
rapporterar om händelseutvecklingen och
artiklar som tolkar, kommenterar eller
analyserar denna och där reporterns åsik-

ter är tydliga i texten. I samtliga tidningar
utgör nyhetsartiklarna den överlägset
största andelen av det totala utrymmet.
Göteborgs-Posten skiljer sig från de övri-
ga tidningarna genom att endast något
mer än hälften av allt utrymme är egentli-
ga nyheter. Mest nyheter hittar man i Da-
gens Nyheter, Aftonbladet och GT där
omkring tre fjärdedelar av allt materialet
har nyhetskaraktär.

I de granskade tidningarnas material
om prinsessan Dianas död utgörs en inte
obetydlig del av kommentarer, krönikor,
ledare och analyser; med andra ord åsikts-
material. I morgontidningarna, generellt
sett, är sammanlagt en femtedel av mate-
rialet sådant; i kvällstidningarna en dryg
tiondel. Med undantag från Arbetet, där
artiklar på ledarsidan utgör största ande-
len åsiktsmaterial, består större delen av
åsiktsmaterialet i tidningarna av krönikor
och kommentarer. Det faktum att journa-
listkåren själv fick utstå en hel del kritik,
dels direkt i samband med prinsessan
Dianas död, dels för kändis- och skvaller-
journalistik mer allmänt, föranledde
många av tidningarnas medarbetare att

Tabell 6. Typer av artiklar i rapporteringen

ARB DN GP SVD AB EXP GT

Nyheter 67,1 76 58,3 63 72,3 68,2 72,6
Krönika, Kommentar 3,1 6,9 21,7 16,8 6,9 15,4 3,1

Porträtt 8,6 7,8 13,9 7,1 14,7 11,2 18,7

TV-krönika, -puff 5,8 1 0,6 1,5 0,5 0,4 1,4

Insändare 1,9 0 1,2 0 2,1 0,3 0,6

Ledare, pressgrannar 10,9 2,5 2,1 1 0,6 0,5 0

Utskrift tal 0 0 2,2 0 2,1 2,2 3,6

Debatt 1,4 4,6 0 4,4 0 0 0

Övrigt 1,2 1,2 0 6,2 0,8 1,8 0

Summa 100 100 100 100 100 100 100

Antal cm2 12055 20919 20792 19520 95649 107827 48386

Procent av utrymme
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diskutera bland annat ansvarsfrågorna
kring prinsessans död. Även hennes rela-
tioner till det brittiska kungahuset och
dess medlemmar, och då framför allt
kungahusets behandling av Diana, kriti-
seras eller förklaras.

Text och bild
Bildsättningen av artiklarna om prinses-
san Dianas död är central för de intryck
av händelserna som förmedlades i medi-
erna. Såväl antalet bilder som bildernas
andel av det totala utrymmet och inte
minst bildernas innehåll bidrar natur-
ligtvis till att teckna slutet på sagan om
prinsessan Diana. Tyvärr vet vi för lite
om hur kombinationer av ljud , bild och
text formar människors bilder av de verk-
ligheter de möter i medierna. Detta gäl-
ler naturligtvis även denna händelse. Vi
får helt enkelt anta att bilderna är mycket
betydelsefulla.

Avgörande för bildjournalistiken är gi-
vetvis tillgången på bilder och andra slags
illustrationer. I fallet prinsessan Diana
förelåg inte någon brist. Hon var en av vår
tids mest fotograferade kvinnor, arkiv-
materialet på redaktionerna och hos bild-
byråerna måste ha varit mer än rikligt.
Dessutom inträffade olyckan i den medie-
täta delen av världen, dvs att avståndet
från olycksplatsen till redaktionerna var
kort.

Diagram 2 visar andel artiklar som inne-
håller minst en illustration. Som framgår
är merparten artiklar i hela det granskade
materialet bildsatta. Med bild avses här
fotografiska bilder, teckningar och grafis-
ka framställningar. Det finns dock en klar
skillnad mellan morgon- och kvällstid-
ningar. För Expressen, Aftonbladet och
GT sammantaget gäller att nästan 75 pro-
cent av alla artiklar innehåller en eller
flera bilder. För morgontidningarna är
motsvarande andel 42 procent.

Diagram 2.  Andel artiklar med bilder i tidningarna, procent

ABARB DN GP SvD EXP GT
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Skillnaden mellan den relativa andelen
text- och bildmaterial är också tydlig om
man ser till hur det totala utrymmet för-
delas inom de två tidningskategorierna.
Vad gäller morgontidningarna samman-
lagt motsvarar andelen bildutrymme i
Dianamaterialet nästan exakt andelen ar-
tiklar med bild, dvs 41 procent. För kvälls-
tidningarnas del är andelen bildutrymme
62 procent, dvs lägre än andelen artiklar
med bild. Störst andel bildmaterial har
Aftonbladet, minst har Dagens Nyheter
som har lika mycket text som bild mätt i
procent av utrymme. Om man däremot
ser till faktiskt spaltutrymme har Arbetet
minst bildmaterial och Expressen mest.

En översiktlig beskrivning
Prinsessan Dianas död den 31 augusti 1997
fick alltså exceptionellt stor uppmärksam-
het i de största svenska nyhetsmedierna.
Detta kan visas på flera sätt. Dels ändrades
ordinarie programtablåer i Sveriges Tele-

vision, TV4 och i Sveriges Radios P1 den
dag hon dog och extrasändningar sattes in.
Dels publicerade de tre kvällstidningarna
tillsammans fem extrabilagor under veck-
an efter hennes död. Jämfört med ett antal
andra händelser som fått stor uppmärk-
samhet i de etermedier som ingår i denna
undersökning fick prinsessans död betyd-
ligt mer utrymme än exempelvis döds-
skjutningarna på Stureplan i Stockholm
och i Falun 1994, där tre respektive sju
människor dog. Mot bakgrund av att prin-
sessan Diana inte hade någon direkt an-
knytning till Sverige eller till svenska in-
tressen, vare sig som privat eller offentlig
person, kan man fråga sig om den enorma
uppmärksamhet hennes död fick i medier-
na motsvarade det så kallade allmänin-
tresset, nästan oavsett vilken innebörd man
lägger i detta begrepp.

De granskade medierna gav prinsessan
Dianas död mest utrymme i början och i
slutet på undersökningsperioden, dvs i
samband med budet om hennes död och

Diagram 3. Text- och bildutrymme i tidningarna, antal cm2

ABARB DN GP SvD EXP GT
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i samband med begravningen. Att bevak-
ningen hade sina toppar vid dessa tid-
punkter har två förklaringar. Den första
toppen berodde på det oväntade och sen-
sationella. Hon var en ung kvinna, 36 år
gammal, känd som nog ingen annan.
Händelsen kunde inte förutses. Omstän-
digheterna kring hennes död var mycket
dramatiska, både med avseende på själva
olyckan och den oklara skuldfrågan i sam-
band med denna. Den var det tragiska
slutet på en lång mediesaga.

Inför prinsessans begravning, vilken
fastställdes med fem dagars framförhåll-
ning, hade medierna gott om tid att för-
bereda och planera bevakningen. Egna
reportrar och fotografer skickades till
London av samtliga granskade medier
utom Arbetet, vilket sannolikt beror på
ekonomiska överväganden, inte på en
annorlunda nyhetsvärdering. Det rela-
tivt sett stora utrymme som ägnas denna
tilldragelse torde dels kunna förklaras
med den goda tillgången på material,
både det egenproducerade och det som
fanns tillgängligt från internationella och
nationella nyhets- och bildbyråer. Dels
markerade begravningen en uppsumme-
ring av sagan om människan och prin-
sessan Diana. Begravningen kom att re-
presentera en dramatisk upplösning där
alla berörda aktörer samlades och stod
till svars. Berättelsens alla trådar knöts
ihop och den bild som framträdde visade
att begravningen inte enbart markerade
slutet på en kvinnas liv utan också var
avslutningen på en stel och omodern

monarki — om än inte på monarkin —
och att en försoning mellan brittiska
kungahuset och brittiska folket trots allt
var möjlig.

Av de granskade tidningarna fick prin-
sessan Dianas död mest uppmärksamhet
i Aftonbladet, Expressen och GT samman-
tagna, både mätt i antal artiklar och i
utrymme. Bilderna upptog större andel
av utrymmet än texten. I de fyra morgon-
tidningarna tillsammans var förhållandet
mellan text och bild det motsatta.

Rapport visade flest inslag och ägnade
mest tid åt prinsessan Diana av de gran-
skade TV-medierna. Av TV-redaktion-
erna fick händelserna minst utrymme i
TV4s Nyheterna. Rapport och Aktuellt
sände sammanlagt, i tid räknat, nästan
fyra gånger så mycket material om Diana
som Nyheterna. Ekots bevakning är i tid
mätt jämförbar med Rapports, men utgör
en mindre andel av den totala sändnings-
tiden, knappt en femtedel.

Den dominerande andelen artiklar och
inslag var nyhetsrapporter om händelse-
utvecklingen. I Rapport, Aktuellt och Ekot
fanns även kommenterande och analyse-
rande inslag medan denna typ av rappor-
tering saknades i Nyheterna.

I tidningarna utgjordes en inte obetyd-
lig andel av artiklarna av kommentarer,
krönikor, ledare och analyser, i morgon-
tidningarna rörde det sig sammantaget
om en femtedel av artiklarna, i kvällstid-
ningarna om en dryg tiondel. I samtliga
granskade medier förekom personporträtt
relativt ofta.
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VAD,  VILKA OCH HUR
Den flodvåg av nyheter som följde prin-
sessan Dianas död behandlade naturligt-
vis inte enbart själva olyckan. I själva ver-
ket var denna en utlösande händelse som
satte igång en nyhetsspiral där nästan alla
tänkbara teman och aspekter uppmärk-
sammades samtidigt som nyhetsrappor-
teringen i sig utlöste reaktioner som i sin
tur blev nyheter. Detta i enlighet med ett
känt och traditionellt mönster för nyhets-
rapportering.1

I detta kapitel ges en översikt av vad de
stora svenska mediernas nyheter huvud-
sakligen handlade om i samband med
prinsessan Dianas död samt vilka perso-
ner som förekommer i nyheterna under
veckan som följde på olyckan i Paris.

I kapitlet diskuteras också källor samt
presenteras det bildmaterial som använ-
des i tidningarna och TV. Nyheter i all-
mänhet bygger på en mängd olika källor,
som framhålls mer eller mindre tydligt.
Ibland saknas källor helt och hållet och
uppgifterna framstår som spekulationer
eller rena påhitt. Men under alla omstän-
digheter präglar de källor som nyhetsrap-
porter bygger på rapporternas innehåll.2

Mediernas ansvar i centrum
Bilolyckan i Paris avslutade på ett tragiskt
sätt prinsessan Dianas liv och den enorma
uppmärksamhet hon under nästan tjugo
år fått av medierna. Samtidigt var den
utgångspunkt för det händelseförlopp
som delvis kulminerade med begravning-
en en vecka senare. Under de åtta dagarna

mellan olyckan och begravningen rap-
porterar de svenska massmedierna om
bilolyckan, om allmänhetens sorg, om
kungahusets agerande och fotografernas
ansvar, om begravningen och inte minst
om vem prinsessan Diana var och hur hon
var. Hela det händelseförlopp som lite
svepande kallats “prinsessan Dianas död“
är i medierna i själva verket sammansatt
av en rad olika mer eller mindre faktiska
skeenden som antingen utspelas paral-
lellt i tid eller avlöser varandra.3  Tillsam-
mans utgör dessa skeenden olika aspekter
på det tidningarna och etermedierna upp-
märksammade i samband med prinses-
san Dianas död mellan den 31 augusti och
7 september.4

För att få en så komplett bild som möj-
ligt av hur händelseförloppet har skild-
rats i de granskade medierna har en detal-
jerad klassificering av olika aspekter gjorts.
Inte sällan är en artikel i en tidning eller ett
inslag i TV eller i Ekot uppbyggt kring
endast en (1) specifik aspekt, men det kan
också hända att samma text handlar om
flera olika aspekter. Nästan alltid är dock
en enda aspekt dominerande, den är vad
man kan kalla för primäraspekt. Primäras-
pekten är den detalj, vinkel eller perspek-
tiv ur händelseförloppet som lyfts fram i
rubrik och ingress eller i Eko- och TV-
inslagens påannonser och inledningar,
samt oftast får det huvudsakliga utrym-
met i en artikel eller ett inslag.5  I de artik-
lar och inslag som innehållit fler aspekter
än en, har den aspekt som fått näst mest

1 Hvitfelt, 1986: 115-118.
2 Sahlstrand, 2000, innehåller en fyllig översikt över forskning kring detta.
3 En numera vanlig uppfattning inom forskningen är att medierna konstruerar bilder av den verklighet som förmedlas.

En liknande syn är att de iscensätter verklighetsfragment. Jfr t ex Nordström och Åstrand, 1999.
4 ”Aspekt” avser således i detta sammanhang de olika detaljer, vinklar och perspektiv på prinsessans död och de därpå

följande händelser som beskrivs i mediernas nyheter.
5 Jfr Wallin 1994:215.



57

utrymme, sekundäraspekten, också klassi-
ficerats. De två mest framträdande aspek-
terna i artikeln respektive inslaget har
således analyserats.

De aspekter som förekommer i det gran-
skade materialet har samlats i tolv övergri-
pande kategorier. Några av kategorierna
kan behöva förtydligas. Kategorin ”medi-
ernas ansvar” är direkt knuten till aspekter
på mediernas relation till prinsessan Diana,
dvs aspekter på fotografernas direkta in-
blandning i bilolyckan och på mediernas
ständiga fokusering på Diana. Kategorin
”allmänt om kändisjournalistik” innehåller
däremot aspekter på såväl mediernas ar-
betsmetoder mer generellt, etiska frågor
kring personjournalistiken, som den enskil-
des integritet, mediekonsumenternas be-
hov av att ta del av kändisars privatliv samt
mediemarknadens villkor. ”Porträtt av Di-
ana” avser olika egenskaper och sidor av
prinsessan Diana, hennes uppväxt, äkten-
skapet med prins Charles och livet som

frånskild prinsessa. Alla nyhetstexter6  som
handlar om allmänhetens sorg över Dianas
död och som innehåller uttalanden till hen-
nes minne, både av ”vanliga” människor
och av statsmän, har förts till kategorin
”sörjande, sorg, minnestal”. I några artiklar
och inslag rapporteras den överlevande liv-
vaktens tillstånd. Dessa har samlats till ka-
tegorin ”olyckans följder”. Hit har också
nyhetstexter om de inblandade fotogra-
fernas fortsatta yrkesverksamhet förts.

Ett sätt att visa vad nyheterna handlar
om är att mäta i hur många artiklar och
inslag olika aspekter förekommit. Mätt på
detta sätt ser man vid en första översiktlig
analys att de fem vanligaste aspekterna är
de samma i morgon- och kvällstidning-
arna, även om de kommer i delvis olika
ordning. Tre av dem är också vanligast i
televisionens nyhetsprogram. Ekots prio-
riteringar när det gäller vanligaste aspekt
skiljer sig däremot en del från de övriga
medierna.

TABELL 7. Aspekter i rapporteringen

 Medier Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot
antal    procent antal    procent antal    procent antal    procent

mediernas ansvar 67 30,0 51 13,0 25 26,6 14 26,9
sörjande, sorg, minnestal 40 17,9 74 18,8 27 28,7 8 15,4
begravningen 37 16,6 75 19,1 19 20,2 11 21,2
porträtt av Diana 39 17,5 72 18,3 9 9,6 7 13,5
allmänt om
kändisjournalistik 42 18,8 42 10,7 10 10,6 2 3,8
olyckan, förloppet 22 9,9 33 8,4 10 10,6 10 19,2
olyckan, orsaker 22 9,9 26 6,6 13 13,8 2 3,8
kungafamiljens reaktion 15 6,7 31 7,9 13 13,8 6 11,5
brittiska monarkin
allmänt 14 6,3 25 6,4 6 6,4 9 17,3
familjen al-Fayed 5 2,2 7 1,8 0 0,0 1 1,9
olyckan, följder 0 0,0 10 2,5 1 1,1 2 3,8
övrigt 10 4,5 39 9,9 1 1,1 1 1,9
Totalt antal artiklar
och inslag 223 - 393 - 94 - 52 -

Förekomst i antal artiklar och inslag samt procent av totalt antal artiklar och inslag7

6 Begreppet text används här både om ord och bild, samt om tidningsinnehåll såväl som om radio- och TV-nyheter.
7 I tabellen ingår både primäraspekt och sekundäraspekt. Antalet aspekter kan därmed bli fler än antalet artiklar och

inslag och summan kan överstiga 100 procent då varje artikel kan innehålla två olika aspekter.
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Den aspekt, som mätt i antal artiklar och
inslag, är vanligast i det granskade mate-
rialet som helhet, dvs i både tidningarna,
TV-nyheterna och Ekot, berör mediernas
ansvar i samband med prinsessan Dianas
död. En femtedel av de analyserade artik-
larna och inslagen sammantaget tar upp
detta. Om man ser till de olika medierna
var för sig framträder emellertid en något
annorlunda bild.

I alla fyra morgontidningarna och i Ekot
är mediernas ansvar den överlägset vanli-
gaste aspekten.8  Nästan var tredje artikel i
morgontidningarna sammantaget respek-
tive vart fjärde inslag i Ekot uppmärksam-
mar denna aspekt. I morgontidningarna är
allmänt om kändisjournalistik den aspekt
som får näst mest uppmärksamhet mätt i
antal artiklar. Tillsammans återkommer
alltså diskussioner kring mediernas rättig-
heter och skyldigheter – både i samband
med prinsessans död men också mer gene-
rellt – i nästan varannan morgontidnings-
artikel. Allmänna diskussioner kring kän-
disjournalistik förekommer däremot be-

tydligt mer sällan i Ekot, med endast två
inslag om detta, vilket är lika sällsynt som
i Nyheterna.

Mycket uppmärksamhet ägnas också
sörjande och minnestal, dvs allmänhetens
uttryck för sorg och uttalanden som görs
till Dianas minne. I de tre TV-programmen
är detta den aspekt som totalt sett återkom-
mer i flest inslag. I Aktuellt och Rapport är
det den klart vanligaste aspekten, i Nyhe-
terna är den framträdande men mediernas
ansvar och begravningen får där större
uppmärksamhet mätt i antal inslag.9

Begravningen skildras i samtliga gran-
skade medier vid relativt många tillfällen.
I kvällstidningarna är detta den vanligaste
aspekten, i Ekot den näst vanligaste. Däre-
mot ägnar samtliga granskade medier re-
lativt liten uppmärksamhet åt bland annat
Dianas följeslagare Dodi al-Fayed, som
också avled i olyckan, och hans familjebak-
grund. Inte heller får olyckans följder sär-
skilt mycket uppmärksamhet. I morgon-
tidningarna förekommer denna aspekt inte
alls om man mäter i antal artiklar.

TABELL 8. Aspekter i tidningarna

ARB DN GP SVD AB EXP GT

begravningen 19,9 30,9 25 28,9 17,4 17,9 24,8
porträtt av Diana 12 13 24 11,4 26 28,1 23,8
sörjande, sorg, minnestal 17,1 21,4 1,4 14,3 11 12,8 10,4
mediernas ansvar 17,1 20,3 14,3 14,2 2,5 2 7,7
allmänt om kändisjournalistik 14,4 5,6 8,2 18,3 6,3 1,6 5,9
kungafamiljens reaktion 9,6 2 4,1 2,1 7,9 10,5 7,8
olyckan, förloppet 2,5 1,8 10 3,7 9 9,4 7,1
olyckan, orsaker 5,8 1,3 5,7 3,4 6,5 4,7 5,8
brittiska monarkin, allmänt 1,6 1,8 4,5 0,5 5,3 6,4 1,4
familjen al-Fayed 0 0 0,4 2,1 0,9 0,8 0,1
olyckan, följder 0 0 0 0 0,4 1,9 1,5
övrigt 0 1,9 2,4 1,1 6,8 3,9 3,7
Totalt 100 100 100 100 100 100 100
Antal cm2 12055 20919 20729 19520 97167 107827 48386
Procent av utrymme

8 Se tabell A i bilaga.
9 Se tabell A i bilaga.
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Begravningen i tidningarna
Ett annat sätt att mäta vad medierna prio-
riterar i rapporteringen, är att mäta vilket
utrymme olika aspekter på prinsessan Di-
anas död får. Det går dessutom att klarare
urskilja primäraspekten, dvs den aspekt
som lyfts fram och som artiklarna och in-
slagen huvudsakligen handlar om.10

Den aspekt som fått mest utrymme i de
sju tidningarna sammantaget är Dianas
begravning. Nästan en fjärdedel av allt ar-
tikelutrymme handlar huvudsakligen om
detta. Skillnaderna mellan de enskilda tid-
ningarna är dock tydliga.

I Expressen och Aftonbladet är porträtt av
Diana den utrymmesmässigt största aspek-
ten; gott och väl en fjärdedel av allt utrym-
me i de två tidningarna handlar om Dianas
person och personlighet. I Göteborgs-Pos-
ten och GT är denna aspekt den näst största.
I båda tidningarna utgör den 24 procent av
utrymmet, vilket innebär att Göteborgs-
Posten ägnar dubbelt så mycket utrymme
åt porträtt av Diana som någon av de övriga
morgontidningarna, där denna aspekt ham-
nar på en tredje plats. Måndagen den 1
september ägnar tidningen nästan två full-
formatssidor åt att i text och bild porträttera
Diana, hennes uppväxt, bröllop, äktenskap
och skilsmässa från prins Charles, hennes
offentliga uppdrag och engagemang. Anta-
let artiklar som på olika sätt beskriver Diana
är däremot färre jämfört med antalet i de
övriga tre morgontidningarna. Artiklarna i
Göteborgs-Posten kring denna aspekt är
alltså betydligt längre än i Arbetet, Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet. I de tre
kvällstidningarna utgör bildmaterialet i

samband med porträtt av Diana knappt två
tredjedelar av det totala utrymmet, i mor-
gontidningarna utgör det däremot betyd-
ligt mindre än hälften av det totala utrym-
met.11

Mest utrymme i morgontidningarnas
rapportering får Dianas begravning. De
fyra morgontidningarna tillsammans äg-
nar över en fjärdedel av allt utrymme un-
der den granskade veckan åt denna. En
stor del av utrymmet, 62 procent, utgörs av
bilder vilket betyder att Dianas begrav-
ning är den aspekt som i morgontidninga-
rna har störst andel bildmaterial.12  Detta
gäller även för hur begravningen bevaka-
des i kvällstidningarna sammantaget, där
bilderna utgör 67 procent av utrymmet. En
rimlig förklaring är att medierna hade flera
dagar på sig att förbereda bevakningen av
begravningsprocessionen och ceremonin i
Westminster Abbey, vilket gav dem möj-
ligheten att ha egna fotografer i London
den 6 september. Dessutom var de interna-
tionella bildbyråernas utbud mycket stort.
Detta i sin tur bekräftar tesen om bildjour-
nalistikens ökande betydelse i dagspres-
sen. Händelser från vilka det finns rikligt
med bildmaterial får betydligt mer upp-
märksamhet än händelser som saknar bil-
der. Tillgång till bilder påverkar nyhets-
värderingen kraftigt.

I de tre kvällstidningarna publicerades
större delen av bildmaterialet i samband
med såväl porträtt av Diana som begrav-
ningen i de extrabilagor som gavs ut den 1
och 7 september.

Allmänhetens sorg efter Dianas död och
de minnesord som olika personer framför
är i såväl morgon- som kvällstidningarna

10 Det kan tyckas självklart att det bör finnas en överensstämmelse mellan de två sätt att mäta som används här;
exempelvis torde många artiklar om en och samma aspekt tillsammans utgöra en betydande andel av det totala
utrymmet. Som tabell 8 visar är detta emellertid inte alltid fallet. Ett uppslag över två sidor i en kvällstidning kodas
som en artikel, precis som en notis också kodas. Utrymmesmåttet är därför en mer exakt indikator på vilken
uppmärksamhet olika aspekter får.

11 Se tabell B i bilaga.
12 Se tabell B i bilaga.
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den tredje största aspekten utrymmesmäs-
sigt. Också i detta sammanhang innehåller
rapporteringen mycket bildmaterial, 56 pro-
cent av utrymmet i morgontidningarna res-
pektive 66 procent i kvällstidningarna sam-
mantaget.13  Ett undantag utgör Göteborgs-
Posten som av samtliga tidningar ägnar
minst utrymme, endast drygt en procent,
om den sorg Dianas död väckte, mätt på
detta sätt.

Mediernas ansvar respektive allmänt om
kändisjournalistik får stort utrymme i mor-
gontidningarna. I de fyra tidningarna sam-
mantagna upptar dessa aspekter tillsam-
mans 28 procent av utrymmet. I kvällstid-
ningarna är de emellertid inte prioriterade
på samma sätt; sammanlagt utgör de runt
sju procent av de tre tidningarnas utrymme.

Ytterligare en märkbar skillnad mellan
morgontidningarna och kvällstidningarna
finns i rapporteringen av hur den brittiska
kungafamiljen agerat efter dödsbudet och
visat sin sorg och sitt deltagande inför all-
mänheten. Kvällstidningarna rapporterar
relativt sett tre gånger så mycket om detta
som morgontidningarna. När kungafamil-

jen slutligen visade sig för allmänheten var
detta en mycket bildmässig händelse. För-
delningen mellan text och bild när det
gäller detta är den motsatta mellan mor-
gon- och kvällstidningar. I de förra utgör
text två tredjedelar av utrymmet, i de sena-
re är det bildmaterialet som utgör en lika
stor andel.14

Sörjande allmänhet i TV
I Aktuellt och Rapport får rapporteringen
om en sörjande allmänhet störst andel av
den totala sändningstiden. Även i Nyhe-
terna får denna aspekt en betydande del av
utrymmet, men den är inte störst. Detta
bottnar med all sannolikhet i att TV-mediet
i sin rapportering i nästan avgörande ut-
sträckning styrs av tillgång till TV-mässiga
bilder. Under hela den granskade veckan
strömmade människor till Londons cen-
trum för att hedra prinsessan Dianas min-
ne. Gråtande män och kvinnor, oändliga
köer framför prinsessans bostad och St
James Chapel, ett ständigt växande bloms-
terhav och allt fler handskrivna hälsningar
utgjorde ett mycket tacksamt bildmaterial.

Tabell 9. Aspekter i etermediernas rapportering

Aktuellt Rapport Nyheterna Ekot

sorg, sörjande, minnestal 18,3 18,5 15,7 10,6
mediernas ansvar 16,6 4,2 30,6 23,2
begravningen 11,8 7,3 26,5 18,2
allmänt om kändisjournalistik 12,2 17 6 3,7
kungafamiljens reaktion 10,2 16,1 4,1 4,7
olyckan, orsaker 10,6 9,4 3,4 2,6
olyckan, förloppet 6,0 10,1 7,8 5,1
porträtt av Diana 4,5 9,3 5,9 14,3
brittiska monarkin, allmänt 9,8 3,9 0 13,9
olyckan, följder 0,0 0,4 0 0,4
familjen al-Fayed 0,0 0 0 3,3
övrigt 0,0 3,8 0 0
Totalt 100 100 100 100
Antal sekunder 3179 3999 2205 4076
Procent av utrymme

13 Se tabell B i bilaga.
14 Se tabell B i bilaga.
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I Nyheterna får emellertid mediernas
ansvar mest utrymme, då 30 procent av
den totala sändningstiden ägnas åt detta.
Bland annat sänder redaktionen under
den granskade veckan ett inslag om Sesti-
ni Photo Agency i Florens där byråns äga-
re diskuterar de sju fotografernas ageran-
de, en exklusiv intervju med chefen för
den internationella bildbyrån Sipa, vars
medarbetare finns bland de anhållna fo-
tograferna och en kort intervju med Rou-
mald Rat, en av de sju fotograferna. Be-
gravningen får också stort utrymme i
Nyheterna; en dryg fjärdedel av det totala
utrymmet handlar om denna. Tillsam-
mans upptar mediernas ansvar och be-
gravningen över hälften, 56 procent, av
hela det utrymme som redaktionen ger
prinsessan Dianas död. I det avseendet är
Nyheternas bevakning av händelserna i
samband med och efter hennes död sma-
lare än i de två SVT-programmen, där den
totala sändningstiden fördelar sig jämna-
re över flera aspekter.

Aspekten ”Mediernas ansvar” får också
en stor del av utrymmet i Aktuellt, medan
Rapport fokuserar mer på kändisjourna-
listik i allmänhet. Denna redaktion ägnar
också betydande utrymme åt kungafa-
miljens agerande. Rapport är dessutom
det enda av TV-programmen där olyck-
ans följder, alltså den överlevande liv-
vaktens tillstånd och de åtalade fotogra-

fernas fortsatta yrkesverksamhet, är pri-
märaspekt om än i begränsad utsträck-
ning. Personporträtt av Diana, som i tid-
ningarna totalt sett får stort utrymme, får
betydligt mindre uppmärksamhet i tele-
visionens nyhetsprogram. I Rapport och
Nyheterna hamnar denna aspekt på en
sjätte plats utrymmesmässigt, medan den
i Aktuellt får minst utrymme av de aspek-
ter som uppmärksammas i detta program.
Ingen av de tre granskade TV-redak-
tionerna ägnar något utrymme åt Dodi
al-Fayed eller hans familjebakgrund.

Det gör däremot Lunchekot, som den 1
september innehåller ett inslag på drygt
två minuter om framför allt Mohammad
al-Fayed och hans affärsimperium. Med-
iernas ansvar får annars störst andel av
utrymmet, 23 procent, i de granskade Eko-
sändningarna. Också begravningen äg-
nas relativt mycket tid. Nästan en femte-
del av det totala utrymmet handlar om
denna. På tredje plats utrymmesmässigt
kommer porträtt av Diana. Nästan lika
mycket utrymme får den brittiska monar-
kin, dess roll i samhället och förankring
hos allmänheten.

Mest svenskt i tidningarna
Merparten av det granskade nyhetsmate-
rialet handlar om sådant som relaterar till
den konkreta händelseutvecklingen kring
prinsessan Dianas död. Det rör sig således

Tabell 10. Artiklar och inslag med svensk anknytning i rapporteringen

Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

enbart svensk anknytning 1,3 0,3 0 0

delvis svensk anknytning 28,3 23,6 16 9,6
ingen svensk anknytning 70 75,8 84 90,4

ej tillämpbart 0,4 0,3 0 0

Totalt 100 100 100 100

Totalt antal artiklar och inslag 223 393 94 52

Förekomst i artiklar och inslag, procent
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framför allt om skeenden som utspelar sig
utanför Sveriges gränser och som egentli-
gen inte berör svenska intressen. Det går
emellertid att göra artiklar och inslag med
svensk anknytning genom att paralleller
dras till svenska förhållanden eller att
svenskar medverkar i det som sker.

Tabell 10 visar dock att en överväldigande
del av det granskade materialet inte har
någon svensk anknytning. I Ekot relaterar
endast ett av tio inslag till svenskar eller
svenska förhållanden. I de tre TV-program-
men sammantaget är motsvarande andel 16
procent och i kvällstidningarna 24 procent.
Störst andel artiklar med svensk anknyt-
ning hittar man i morgontidningarna där
sammantaget 30 procent av alla artiklar helt
eller delvis anknyter till Sverige och svens-
ka förhållanden.

En förklaring är den relativt stora upp-
märksamhet som kändisjournalistik i all-
mänhet får i dessa tidningar. I samband
med att kändisjournalistik uppmärksam-
mas görs kopplingar till svenska medier,
journalistik och pressetik. I kvällstidning-
arna och i de tre TV-programmen uppmärk-
sammas kändisjournalistik lika mycket. Att
kvällstidningarna har en större andel mate-
rial med svensk anknytning kan bero på att
diskussionerna kring den så kallade skan-
daljournalistiken eller kändisjournalistiken
i första hand rör pressen och inte etermedi-
erna. Det är också troligt att denna typ av
diskussioner passar bäst i tidningar då den
blir för utrymmeskrävande i etermedierna.
Minst andel inslag som berör kändisjourna-
listik har Ekot, där också andelen material
med svensk anknytning är lägst.

Huvudpersonerna
Ett sätt är att grovt kategorisera nyheter är
i vilken utsträckning de är aktörsrelatera-

de, dvs i vilken utsträckning de utgår från
eller är beroende av människors handlan-
de.15  Det finns händelser som kan inträffa
oberoende av mänskligt agerande, exem-
pelvis naturkatastrofer som vulkanutbrott,
orkaner eller översvämningar. Det finns
också händelser där mänskligt agerande
kan vara en bakomliggande eller utlösan-
de faktor men inte är själva drivkraften i
händelsen, som olika typer av olyckor
eller plötsliga upp- och nedgångar på fi-
nansmarknaden. Dessutom finns det hän-
delser som helt och hållet utgår från en-
skilda människors eller olika intresse-
gruppers agerande. Sådana händelser är
exempelvis krig, brottslighet, olika konst-
närliga uttryck, avtalsrörelser och politis-
ka beslut. De allra flesta av de händelser
som nyhetsmedierna rapporterar om till-
hör den senare kategorin. En rad studier
har visat att nyheterna i medierna i stor
utsträckning inte bara är aktörscentrera-
de, utan dessutom att en händelse med
större sannolikhet uppmärksammas av
nyhetsmedierna om den utgår från och
handlar om mänskligt agerande och helst
om enskilda personer.16  Personvinkeln är
också central inom nyhetsjournalistiken,
vilket framhållits tidigare.

Nyhetsrapporteringen kring och efter
prinsessan Dianas död är uppbyggd kring
enstaka aktörer och deras handlande. Prin-
sessan Diana, som givetvis var huvudper-
sonen, prins Charles, prinsarna William
och Harry, drottning Elizabeth, livvakten,
Dodi al-Fayed, chauffören, de förföljande
fotograferna, Tony Blair, Charles Spencer,
Elton John och den vanliga människan
bland de tusentals sörjande, var alla aktö-
rer som bidrog till det skeende som utspe-
lades i massmedierna och som tog sin
början under natten den 31 augusti och till

15 Schulz, 1976:138.
16 T ex Galtung och Ruge, 1965, Gans, 1979, Hvitfelt, 1985.
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viss del avslutades den 6 september. Men
frågan är vilka personer, vilka slags per-
soner och övriga aktörer som förekom-
mer och är vanligast i det granskade ma-
terialet.

Samtliga aktörer har klassificerats. Med
aktör menas personer, institutioner, myn-
digheter eller företag som medverkar i
mediernas berättelse om prinsessan Dia-

nas död. Vidare har aktörernas funktion i
nyhetstexten noterats. Per definition kan
en aktör förekomma som ”källa”, dvs att
han eller hon uttalar sig eller refereras,
eller som ”omnämnd”, dvs att någon be-
rättar om aktören eller nämner hans eller
hennes namn. I vissa fall kan samma aktör
vara både källa och omnämnd i samma
artikel eller inslag i etermedierna.17

17 I analysen har samtliga aktörer som förekommer i artiklarna och inslagen minst en gång grupperats i olika
kategorier. I kategorierna ingår alltså ett flertal olika aktörer. Ett undantag är prinsessan Diana, som i egenskap av
händelseförloppets centralfigur fått en egen kategori. Personer som enbart förekommer i egenskap av artikelförfattare
har inte tagits med. Med artikelförfattare avses här krönikörer, debattörer och insändarskribenter som ibland också
haft en källfunktion i texten. Om en och samma aktör förekommer både som källa och omnämnd i samma nyhetstext,
har den ändå bara registrerats en gång per artikel eller inslag. De aktörer som förekommer i materialet har
grupperats i sammanlagt 18 olika kategorier. I varje kategori ingår aktörer med olika stark anknytning till kategorin.
Till brittiska kungafamiljen/hovet har sålunda alla medlemmar ut brittiska kungahuset förts, men också aktörer som
i sammanhanget.

Tabell 11. Aktörskategorier i de undersökta mediernas rapportering

ARB DN GP SVD AB EXP GT Akt Rapp Nyhet Ekot

brittiska
kungafam/hovet 21,4 23,7 18,6 20,1 20,9 23,9 23,5 19,0 18,9 15,0 26,1
prinsessan 19,1 14,5 17,0 15,5 16,9 15,6 18,1 17,6 17,8 22,8 20,3
Fotogr, journalister
och medier 13,0 11,7 13,1 14,2 6,4 6,0 6,9 12,0 10,6 7,1 12,6
allmänhet 3,8 2,5 2,9 4,9 4,2 6,4 3,8 16,9 19,4 13,4 2,3
fotografer fr olyck 6,9 3,8 5,2 4,1 3,0 1,3 4,6 7,8 7,2 10,2 8,1
familjen al-Fayed 6,1 6,9 7,8 6,7 7,2 6,3 5,9 2,1 3,3 2,4 5,4
artister, kändisar 3,4 7,6 4,9 3,9 10,6 9,9 9,5 1,4 2,2 0,8 1,8
övrigt olycksoffer 5,3 5,7 5,2 3,4 3,5 3,4 3,6 5,6 5,6 3,2 4,5
statsmän,
elitpolitiker 2,3 4,4 3,6 4,1 5,4 4,6 4,2 3,5 2,2 4,7 4,5
familjen Spencer 4,2 5,4 5,7 4,4 6,0 6,2 5,3 2,1 1,7 4,7 1,8
Svenska kunga-
familjen/hovet 3,1 1,3 5,6 2,3 3,7 1,8 2,5 1,4 1,7 2,4 2,3
brittisk politiker 1,9 3,5 1,6 3,9 2,9 3,7 1,5 0,7 1,7 1,6 4,1
franska
myndigheter 1,9 1,6 1,6 1,6 1,0 1,1 1,3 2,1 1,7 3,9 2,7
ögonvittne 1,5 1,3 0,3 0,8 1,4 0,8 1,5 1,4 1,7 2,4 0,9
övriga britter 0,8 1,0 1,0 1,8 0,6 0,7 0,8 0,0 0,6 0,0 0,0
svensk politiker 0,4 0,0 1,0 0,8 0,7 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
vag, otydlig aktör 2,3 1,0 1,6 3,0 3,0 2,4 2,5 2,1 2,2 3,9 2,3

övrig aktör 2,7 4,4 2,9 4,6 2,9 5,4 3,6 4,2 1,7 1,6 0,5
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Totalt antal
aktörer 262 317 306 233 839 829 476 142 180 127 222
Procent av totalt antal källor och omnämnda
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Den kategori aktörer som förekommer i
flest artiklar i både morgon- och kvällstid-
ningarna är brittiska kungafamiljen/ho-
vet. Olika representanter för ätten Wind-
sor återfinns i sammanlagt drygt var fem-
te artikel i det granskade materialet. I
Aktuellt och i Ekot är också brittiska kung-
afamiljen/hovet den vanligaste aktörska-
tegorin; 19 respektive 26 procent av alla
inslag i nyhetsprogrammen innehåller
aktörer som på något sätt har anknytning
till kungahuset. Att de kungliga i Storbri-
tannien får så mycket uppmärksamhet i
samband med prinsessan Dianas död be-
ror självfallet på att händelseutveckling-
en i mycket hög grad kom att involvera
prins Charles, drottning Elizabeth och
prinsarna William och Harry. Dessutom
har medlemmarna ur brittiska kungafa-
miljen i egenskap av sin position i samhäl-

let även under normala omständigheter
ett mycket stort nyhetsvärde. Deras age-
rande och uttalanden fångar alltid medi-
ernas uppmärksamhet, oavsett om det rör
sig om statsangelägenheter eller mer pri-
vata omständigheter som semesterfiran-
de eller äktenskapliga problem. En giss-
ning är att det senare är vanligen det
medialt mest intressanta.

Prinsessan Diana förekommer naturligt
nog mycket ofta i det granskade materia-
let. I Nyheterna i TV4 utgör hon ensam
den vanligaste aktörskategorin. I de övri-
ga granskade medierna kommer hon på
en andra plats.

I morgontidningarna och i Ekot är den
tredje vanligaste aktörskategorin fotogra-
fer, journalister och medier allmänt. Detta
överensstämmer med den uppmärksam-
het mediernas ansvar i samband med

Tabell 12. Vanligaste enskilda personer i rapporteringen

Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

prins Charles 65 113 19 13
Dodi al-Fayed, prinsessan Dianas vän 64 94 10 9
prins William 39 92 14 11
prins Harry 38 83 14 8
drottning Elizabeth 44 67 16 11
Henri Paul, chaufför 45 45 14 8
Charles Spencer,
prinsessan Dianas br or 27 42 10 3
Tony Blair, premiärminister 24 30 6 8
Elton John, artist 17 34 3 2
Trevor Rees Jones, livvakt 16 29 8 2
Mohammad al-Fayed, affärsman 15 34 2 2
Camilla Parker-Bowles,
prins Charles väninna 15 24 2 1
Elisabeth Tarras-Wahlberg,
pr esschef hovet 11 15 3 2
Bill Clinton, president 6 16 3 1
Nelson Mandela, president 2 15 2 2
prinsessan Victoria 8 11 1 1

Förekomst i antal artiklar och inslag
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olyckan och kändisjournalistik generellt
sett får i dessa medier. I kvällstidningarna
är olika artister och kändisar den tredje
vanligaste aktörskategorin. Att dessa är
vanliga där är knappast överraskande.

I Aktuellt och Nyheterna är allmänhet
den tredje vanligaste aktörskategorin. I
Rapport är den kategorin den vanligaste
av samtliga. Det handlar om vanliga män-
niskor som representerar allmänheten.
Detta är för övrigt knappast ovanligt när
det gäller TV-journalistik. Genom vanliga
människor erhålls dramatiska uttalanden,
skapas stämningar och det mesta kan gö-
ras någorlunda levande. Det är dessutom
maximalt enkelt att göra inslag där vanli-
ga människor uttalar sig.

Av de enskilda personer som ingår i
mediernas rapportering återkommer ett
antal vid flera tillfällen. I tabell 12 ingår
inte prinsessan Diana, som intar en i sär-
klass överlägsen ställning i materialet. I
tidningarna och TV-programmen före-
kommer Diana i över 90 procent av alla
artiklar och inslag, i Ekot i 87 procent av
alla inslag.18  Tabell 12 innehåller alla övri-
ga enskilda personer som förekommer i
minst 20 av de granskade artiklarna och
inslagen sammantagna.

I kvällstidningarna, de tre TV-program-
men och i Ekot är prins Charles den van-
ligaste personen, näst efter Diana. Vanli-
gast är han också i Arbetet och Dagens
Nyheter, medan Dodi al-Fayed är vanli-
gast i Göteborgs-Posten och Svenska Dag-
bladet. I Svenska Dagbladet är dock skill-
naden mellan de två mycket liten. Bland
de sammantaget 16 vanligaste personer-
na återfinns fyra brittiska kungligheter,
en svensk kunglighet och en representant
för svenska hovet. Kungligheter får med
andra ord en framträdande plats mätt på
detta sätt. Intressant är också att notera att

Camilla Parker Bowles, med vilken prins
Charles lär ha en utomäktenskaplig rela-
tion, tillhör de vanligaste personerna. I
GT förekommer hon dubbelt så ofta som
exempelvis premiärminister Tony Blair,
som är den ende brittiske politiker som
framträder någorlunda regelbundet i de
undersökta medierna i samband med prin-
sessan Dianas död. Tabellens persongal-
leri antyder att det granskade händelse-
förloppet visserligen i mycket hög grad
berörde den brittiska monarkin, men att
medierna valde att betrakta det som en
familjeangelägenhet snarare än en ange-
lägenhet som berörde den brittiska sta-
ten, något som också förefaller rimligt.
Personliga relationer mellan de inblanda-
de personerna och prinsessan Diana fram-
hävdes i rapporteringen mer än hennes
betydelse som offentlig representant för
Storbritannien.

Prinsessan vanligaste källa
Tabellerna ovan redovisar de aktörskate-
gorier som förekommer under veckan i de
granskade medierna samt vanligaste en-
skilda personer. Aktörer eller personer
kan förekomma som källor och omnämn-
da. Varje nyhetstext bygger på någon käll-
uppgift, vare sig denna uppges explicit i
texten eller inte. Ibland kan reportern själv
fungera som källa, om han eller hon be-
vittnat eller tagit del i en händelse. Vilka
källor som förekommer i nyheterna är av
avgörande betydelse för deras vinkling,
sanningshalt och ibland trovärdighet.

“Verkligheten“, som den beskrivs i me-
dierna, är inte neutral utan återgiven efter
källors perspektiv och utgångspunkter,
samt naturligtvis bearbetad av journalis-
ter. Olika källor upplever händelser och
förhållanden på olika sätt och ger medve-
tet eller omedvetet olika bilder av ett och

18 Se tabell C i bilaga.
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samma händelseförlopp.19  En grundregel
inom journalistiken är därför att ifråga-
sätta och kontrollera källorna. En annan
grundregel är att vid konflikter eller kon-
troversiella skeenden alltid låta samtliga
inblandade parter komma till tals. Detta
för att ge en så opartisk och sanningsenlig
bild av det verkliga skeendet som möjligt.
I Sverige har public servicemedierna den-
na målsättning inskriven i radiolagen och
i sina sändningstillstånd. Målsättningen
är dock en allmän strävan för all seriös
nyhetsjournalistik, även inom privatägda
medier. Det faktum att det föreligger
mängder av avsteg från regeln att kon-
trollera källor är en annan sak, liksom att
en del medier ibland snarast tillämpar
omvänd källkontroll. Dramatiska uppgif-
ter från tveksamma källor prioriteras då
framför mindre dramatiska uppgifter från
mer trovärdiga källor. Problemen kring
detta ska dock inte utvecklas här.

Nyhetsrapporteringens källor är under
alla omständigheter centrala för den bild
som ges av händelser och förhållanden.
Att studera vilka källor som uttalar sig
innebär därför att studera vilka vinklar
och perspektiv som framträder i nyhets-
texterna. I denna undersökning är källor
alla de personer, institutioner, myndighe-
ter och företag som uttalat sig eller refere-
rats till i de granskade medierna.

Tabell 13 visar de vanligaste femton
enskilda källorna i de granskade medier-
na sammantagna. Med enskild källa av-
ses personer som framträder med eget
för- och efternamn. Som framgår är prin-
sessan Diana den källa som sammanlagt
uttalar sig eller refereras i flest artiklar och
inslag. I Dagens Nyheter, Aftonbladet och
GT är hon den vanligaste källan, i de
övriga tidningarna den näst vanligaste.
Detta kan tyckas märkligt med tanke på
att hon under den granskade perioden

Tabell 13. Enskilda källor i rapporteringen

ARB DN GP SVD AB EXP GT Akt Rapp Nyhet Ekot

prinsessan Diana 2 5 3 3 15 7 6 1 1 0 3
Charles Spencer 0 4 3 5 9 10 3 3 3 3 2
Elisabeth
T arras-Wahlberg 1 1 4 3 4 4 4 1 1 1 2
Tony Blair 3 3 0 3 3 3 0 1 1 2 3
drottning Elizabeth 0 2 3 2 2 3 2 1 1 0 2
Bill Clinton 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1
Elton John 0 0 0 0 3 4 1 1 0 1 2
prins Charles 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0 0
Nelson Mandela 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
Andrew Morton,
förf 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
Moder Teresa 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0
Mohammad
al-Fayed 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0
Dodi al-Fayed 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
Boris Jeltsin 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Carl Bildt 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0

Förekomst i antal artiklar och inslag

19 Jfr Mathiesen 1986:141.
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inte längre var i livet, men tyder på att
mediearkiven tillhandahöll ett stort ma-
terial om prinsessan. I de tre TV-program-
men är prinsessans bror, Charles Spencer,
den vanligaste enskilda källan. Han gjor-
de vid flera tillfällen under de åtta gran-
skade dagarna uppmärksammade utta-
landen där han dels kritiserade medierna,
dels den brittiska kungafamiljen. Hans
framträdanden lämpade sig väl för TV-
mediet där man kunde se hans ilska och
höra hans upprörda ord.

Elisabeth Tarras-Wahlberg, svenska ho-
vets presschef är både i morgon- och
kvällstidningarna sammanlagt tredje van-
ligaste källa. Hon fick i egenskap av tales-
person för den svenska kungafamiljen
uttala sig om dennas bestörtning över
prinsessan Dianas död, eventuella närva-
ro vid begravningen samt de svenska
mediernas förhållande till hovet. Också i
etermediernas nyheter är hon bland de
vanligaste källorna. Ytterligare en svensk
finns med i tabellen, moderatledaren Carl
Bildt som i Göteborgs-Posten, Expressen
och GT kommenterar prinsessans död.

Varje källa har också grupperats i olika
kategorier, på samma sätt som i tabellen
över aktörskategorier. I tabellen 14 finns
också de två kategorierna egen journa-
list/krönikör och debattör/insändare
med. I delar av det granskade materialet
fungerar artikelförfattare respektive TV-
och radiojournalister som källor. Detta
innebär att reporterns ”jag” framträder i
texten samt att vederbörande antingen
lämnar nya uppgifter eller uttrycker nå-
gon åsikt. Vanligen framträder journalis-
terna som källor i detta avseende i framför

allt krönikor, kåserier, kommentarer, le-
dare eller analyser. På samma sätt blir
också författare av debattartiklar och in-
sändarskribenter källor.20

I kvällstidningarna och TV-programmen
är allmänheten den vanligaste källkate-
gorien. Vanligast är den, relativt sett, i
Rapport där drygt fyra av tio källor är
”vanliga människor”. I Aktuellt och Ny-
heterna kommer ungefär var tredje källa
från denna kategori. Sammantaget får re-
presentanter för allmänheten stort utrym-
me i de tre redaktionernas inslag om prin-
sessan Dianas död och händelserna däref-
ter, mätt på detta sätt. Man kan också säga
att allmänhetens perspektiv lyfts fram i
TV-nyheterna. I kvällstidningarna är all-
mänhetens dominans som största källka-
tegori betydligt mindre än i TV.

Vanliga människor framträder sällan
som enskilda individer i nyheterna utom
när de intervjuas. Tidigare undersökning-
ar har visat att nyheterna till största delen
befolkas av olika eliter. I den mån vanliga
människor förekommer är det i egenskap
av offer eller drabbade.21  I nyhetsrappor-
teringen kring prinsessan Dianas död får
vanliga människor framför allt uttala sig i
egenskap av sörjande. På sätt och vis kan
man alltså säga att de även i detta sam-
manhang framträder i egenskap av drab-
bade, först och främst av prinsessans död,
men också av ett känslokallt och oförstå-
ende kungahus som, enligt den bild me-
dierna ger, till en början inte förstår deras
sorg och behov av visad medkänsla.

Den mycket frekventa användningen
av vanliga människor som källor kan gi-
vetvis också förklaras på samma sätt som

20 Det totala antalet källor i artiklarna och inslagen är betydligt mindre än det totala antalet aktörer, vilket beror
på att mer än hälften av de aktörer som förekommer är omnämnda, dvs de lämnar inga uppgifter. Av alla de aktörer
som förekommer är andelen källor lägst i de tre kvällstidningarna sammantaget, 30 procent, och högst i TV-
programmen sammantaget, 44 procent. I Ekot är motsvarande andel 32 procent, i morgontidningarna tillsammans
36 procent.

21 Petersson och Carlberg, 1990:222.
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när det gäller aktörerna i rapporteringen.
Det är enkelt att göra intervjuer med van-
liga människor och via dem måla de stäm-
ningar som redaktionerna önskar.

Fotografer, journalister och medier i all-
mänhet är vanligaste källkategori i samt-
liga morgontidningar och i Ekot. I genom-
snitt uttalar sig var femte källa i egenskap
av representant för medier och journalis-
tik i de fyra tidningarna. I Ekot är motsva-
rande andel knappt 40 procent. En anled-
ning till denna dominans är att morgon-

tidningarna och Ekot i större utsträckning
än de övriga medierna fokuserar på med-
iernas ansvar i samband med prinsessan
Dianas död och på kändisjournalistik i
allmänhet. En annan förklaring kan vara
att andra journalister eller medier faktiskt
används som källor när det gäller att be-
skriva händelseutvecklingen under veck-
an, dvs en slags rundgång.

I tidningarna utgör egen journalist eller
krönikör en anmärkningsvärd stor andel
av källorna. Nästan var tionde källa är en

Tabell 14. Källkategorier i rapporteringen

ARB DN GP SVD AB EXP GT Akt Rapp Nyhet Ekot

allmänhet 10,5 7,9 7,0 12,5 12,9 16,7 17,9 36,4 43,7 33,3 6,9
fotografer,
journalister ,
medier 19,8 20,8 23,3 19,5 9,3 10,1 8,5 16,7 17,5 15,7 38,9
brittiska kunga-
fam/hovet 8,1 9,0 7,0 6,3 6,9 4,8 6,8 6,1 6,2 0,0 6,9
egen journ/
krönikör 10,5 8,9 10,5 9,4 7,3 10,4 6,0 1,5 1,3 0,0 1,4
statsmän,
elitpolitiker 2,3 7,0 4,6 6,3 7,8 6,3 6,0 6,1 2,5 7,8 6,9
familjen Spencer 5,9 5,0 4,6 4,7 5,7 5,2 3,5 4,5 3,7 5,9 4,2
franska myndigh/ 5,8 4,9 5,8 4,7 3,2 2,1 3,4 3,0 2,5 5,9 5,6
ögonvittne 4,7 3,9 1,1 1,6 4,5 2,1 3,4 3,0 3,7 5,9 2,8
fotografer från
olyckan 3,5 4,0 7,0 2,3 2,4 1,4 3,4 1,5 0,0 5,9 2,8
prinsessan Diana 2,3 4,9 3,5 2,3 6,1 2,4 5,1 1,5 1,3 0,0 4,2
artister, kändisar 0,0 0,0 2,3 1,6 4,5 9,4 3,4 3,0 2,5 2,0 2,8
svenska kunga-
fam/hov 2,3 1,0 5,8 3,1 2,4 2,4 4,3 1,5 2,5 2,0 2,8
brittisk politiker 4,7 5,9 0,0 3,1 2,0 1,4 0,0 1,5 2,5 3,9 4,2
familjen al-Fayed 2,3 3,0 1,2 2,3 4,0 4,9 1,7 0,0 0,0 0,0 1,4
debattör,
insändar e 3,5 3,0 2,3 1,6 4,5 1,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0
övriga britter 2,3 1,0 0,0 3,1 1,2 2,1 1,7 0,0 1,3 0,0 0,0
svensk politiker 0,0 0,0 3,5 0,8 0,4 1,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
övrigt olycksoffer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
vag, otydlig källa 8,1 3,0 5,9 8,6 9,7 6,9 9,4 4,5 5,0 9,8 8,3
övrig källa 3,5 6,9 4,6 6,2 4,9 8,0 11,1 9,1 3,7 2,0 0,0
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Totalt antal källor 86 101 85 128 247 288 117 66 80 51 72

Procent av alla källor
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egen medarbetare. Detta förstärker in-
trycket av att journalisterna själva i hög
grad tolkar skeendet och ger sina värde-
rande synpunkter på vad som hände.

I etermedierna är reportrarna betydligt
mer restriktiva med att agera källa. Värt
att uppmärksammas är också den höga
andelen av vaga och otydliga källor i samt-
liga granskade medier. Högst andel vaga
och otydliga källor finns i Nyheterna, GT
och Aftonbladet med drygt nio procent.
Lägst andel vaga och otydliga källor finns
i Dagens Nyheter där endast tre procent
av källorna tillhör denna kategori.

Med vaga och otydliga källor menas
referenser och formuleringar som: Enligt
uppgift gjorde Henri Paul ett första försök att
köra ifrån de förföljande fotograferna /…/.22

— Dodi friar mycket snart, uppgav hans vän-
ner.23  — För lite och för sent, tyckte vissa om
kungafamiljens omvändelse.24  Nu sägs det att
de istället fotograferade förödelsen.25  Vissa
uppgifter säger att han hade 1,75 promille
alkohol i blodet.26  Många tycker det är dags att
det stela kungahuset släpper på formaliteterna
och börjar visa äkta känslor.27

Pratminus och citationstecken
Det är uppseendeväckande att uttalan-
den som de ovan, från vaga och otydliga
källor, ofta påbörjas med ett pratminus
eller omgärdas av anföringstecken i tid-
ningarna. I läroböcker i journalistik po-
ängteras att pratminus och anföringsteck-
en används för att inför läsaren markera
ett citat, dvs att en källa återges.28  Ett citat
ska vara korrekt, men det behöver inte
vara ordagrant återgivet med språkfel och
stakningar. Det som står där ska dock till

sin innebörd vara exakt vad den citerade
har velat säga. Vanligtvis används prat-
minus som referens till muntliga källor
och anföringstecken till skriftliga källor.

I läsarnas ögon torde för det mesta prat-
minus och anföringstecken uppfattas som
en direkt återgivning av en källas uttalan-
de och som ett tecken på att reportern
själv varit i kontakt med denna. Det är
emellertid osäkert i vilken utsträckning
den vanlige läsaren är medveten om att så
gott som alla citat är bearbetade på något
sätt. Det kan röra sig om utrensning av
oväsentliga ord, att meningsföljden kas-
tas om eller rent av att journalisten helt
omformulerar uttalandet men bibehåller
den ursprungliga innebörden. Journalis-
tikforskaren Torsten Thurén har visat att
ingen enhetlig journalistisk norm egentli-
gen finns för hur mycket ett citat får bear-
betas.29  Ute på redaktionerna finns allt
från reportrar som tycker att man efter ett
pratminus endast ska skriva de ord som
intervjupersonen verkligen sagt till de som
tycker att allt kan skrivas om, bara inne-
börden förblir densamma.

I nyhetsmaterialet om prinsessan Dia-
nas död, och då särskilt i kvällstidning-
arna, finns ett flertal exempel på att både
citat och pratminus används utan klara
källhänvisningar: Han lät pojkarna sova ett
par timmar. Sedan väcktes prins William, 15,
och prins Harry, 12, och fick den ofattbara
nyheten av pappa prins Charles: — Mamma
är död. Så lyder en ingress i Expressen den
1 september. Sannolikheten för att tid-
ningens reporter befunnit sig i prinsarnas
sovrum vid tillfället är obefintlig. Att de
kan ha fått beskedet om moderns död på

22 GT 2/9.
23 Expressen 31/8.
24 Svenska Dagbladet 6/9.
25 Lunchekot 31/8.

26 Nyheterna 1/9.
27 Rapport 4/9.
28 T ex Larsson, 1993, Öijer, 1981, Amnestål, 1997.
29 Thurén, 1988: 125-139.
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detta sätt är däremot inte omöjligt. Men
som händelsen återges i artikeln torde
den vara en ren produkt av journalistens,
eller möjligtvis redigerarens, fantasi och
inlevelseförmåga. Pratminuset bidrar till
att ge läsaren ett falskt intryck av fakticitet
och närvaro.

“Kungahuset blir stängt igen“ lyder en
mellanrubrik i Aftonbladet den 3 septem-
ber. I brödtexten står: Nu befarar britterna
att kungahuset utan Diana kommer att falla
in i sin gamla trall, att det blir mer stängt och
styrt. Mer precis än så är inte källhänvis-
ningen. Källan, alltså den anföringsteck-
nen syftar till, är ”britterna”. Citatet är ett
exempel på hur anföringstecken kan an-
vändas för att framhäva eller spetsa till
perspektiv i texten. Möjligen, men knap-
past troligen, har någon källa faktiskt for-
mulerat sig som anföringen anger, och
görs därmed i tidningen till talesman för
en hel nation. Det kan också vara repor-
tern som i anföringen sammanför spridda
uttalanden eller det kan röra sig om en ren
spekulation. I vilket fall ger anföringen en
dramatiserad och tillspetsad bild som sak-
nar förankring i en konkret och tydlig
källa, och kan även misstänkas sakna för-
ankring i verkligheten.

Ett liknande exempel finns i GT den 2
september. Ingressen lyder: — Oansva-
rigt! Han måste ha varit stupfull. Det engel-
ska folket reagerade med bestörtning och ilska
när de fick veta att föraren varit kraftigt beru-
sad när han dödskraschade med prinsessan
Diana i baksätet. Sannolikt reagerade de
flesta engelsmännen över uppgifterna om
chaufförens promillehalt och en del ”med
bestörtning”, men att formulera ett helt
folks reaktion i ett enda dramatiskt och
tillspetsat pratminus tangerar verklighets-
förfalskning.

Ett exempel på att användningen av
pratminus inte behöver betyda att journa-
listen själv varit i kontakt med källan finns

i en artikel i Expressen den 3 september.
Ingressen lyder: Det var sann kärlek. Prin-
sessan Diana och Dodi al-Fayed skulle gifta
sig. Bröllopet var planerat till slutet av den
här månaden. Artikeln bygger på en inter-
vju med Hussein Yassin, bror till Dodi al-
Fayeds styvpappa Anis Yassin — som ti-
digare varit gift med Dodis mamma Sami-
ra — gjord av den arabiskspråkiga, men
Londonbaserade, tidningen Asharq al-
Awsat. Troligen har Expressens reporter,
om han inte behärskar arabiska, hämtat
det samtal som i Expressen sägs ha ägt
rum mellan Hussein Yassin och Dodi al-
Fayed, från någon engelskspråkig tidning
som i sin tur refererat Asharq al-Awsat. I
Expressen kunde läsarna ta del av följan-
de samtal mellan Yassin och al-Fayed:

— Hur går det med prinsessan av Wales?
— Vi är djupt förälskade, vårt förhållande

är seriöst och vi har beslutat oss för att gifta
oss, svarade Dodi al-Fayed uppriktigt.

— Vi måste tillkännage det här, vi kommer
att tillkännage det här, lade han till.

Alla källuppgifter, ända fram till den
arabiskspråkiga tidningen, finns i artikeln.
Det faktiska avståndet mellan Expressen
och de två samtalande männen, både i tid
och rum, är dock betydligt längre än vad
pratminusen signalerar till läsaren.

Ytterligare ett exempel på detta sätt att
använda pratminus finns i Expressen den
4 september. Artikeln handlar om prins
Charles förhållande till Camilla Parker
Bowles: Camilla Parker Bowles har aldrig
träffat prinsarna Harry, 12, och William, 15,
men det första hon ska ha svarat vid dödsbudet
var: — Oh, stackars barnen, stackars barnen.
Det närmaste artikeln kommer en käll-
hänvisning i samband med detta uttalan-
de är uppgiften att det var en av prins
Charles medarbetare som ringde och be-
rättade om Dianas död.

Dessa exempel är samtliga hämtade från
kvällstidningarna. En möjlig anledning
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till att dessa typer av missbruk med prat-
minus och anföringstecken är vanligare
här än i de övriga granskade medierna,
kan vara den stora mängd nyhetsmaterial
som producerades under de åtta dagarna.
Även om framför allt Expressen och Af-
tonbladet förmodligen haft fler reportrar
i arbete med att bevaka prinsessan Dianas
död än morgontidningarna och etermedi-
erna, så kan den genomsnittliga textpro-
duktionen per skribent ha varit större än
vanligt. Stor arbetsbörda och högt arbets-
tempo medför inte sällan sämre källkritik
och textgranskning.

Men en troligare orsak är den dramati-
serade, personinriktade och nära journa-
listik som kvällstidningarna represente-
rar. Exemplen ovan är utslag av textpro-
duktion utifrån hårt drivna dramaturgi-
ska principer. Pratminus och spekulativa
formuleringar gör texterna mer dramatis-
ka och sensationella. Detta betyder inte
att det som står i texterna är direkt osant,
men det är inte heller sanningen, utan
tillspetsade och mycket vinklade versio-
ner av sanningen.

Bildens betydelse
Den information som förmedlas i nyhets-
medierna baseras på skrift-, tal- och bild-
språk. Tillsammans väver dessa tre ut-
tryckssätt grunden för den uppfattning
läsaren, tittaren och lyssnaren får av det
som rapporteras.30  Förhållandet mellan
textens och bildens betydelse i nyhets-
förmedlingen är dock än så länge ett rela-
tivt outforskat område.31

Ett gammal talesätt påstår att ”en bild
säger mer än tusen ord”. Detta kan disku-
teras, men klart är att bilder säger något
annat än ord. Engagemang skapas enkla-
re med bilder. Bilder stannar i människors
medvetanden och blir ibland symboler
för omfattande händelseförlopp. Att vis-
sa bilder haft stort genomslag finns det
flera exempel på. Klassiska bilder från
Vietnamkriget är den på den nakna lilla
flickan som skadats av napalm eller den
på polischefen som skjuter en tillfångata-
gen FNL-officer i huvudet. Andra klassis-
ka bilder är bland annat fotografen Robert
Capas fotografi av soldaten som träffas en
av kula under spanska inbördeskriget el-
ler Albert Eisenstadts fotografi av den
amerikanska marinkårssoldaten som kys-
ser en ung kvinna på Times Square i New
York på fredsdagen.32  Senare exempel är
televisionens bilder från Himmelska frid-
ens torg i Peking 1989 där en ensam ung
man hindrar stridsvagnarnas framfart. En
bild från vad som oftast påstås vara ett
serbiskt koncentrationsläger med en ut-
märglad man bakom taggtråd återkom-
mer ständigt i nyhetsrapporteringen som
symbol — med varierande innebörd —
från krigen i förra Jugoslavien. Bilder som
dessa har säkert fått större opinionsbil-
dande och symboliskt värde än vad som
kunnat uppnås enbart i text.

Bildens betydelse i nyhetsprocessen har
berörts i ett antal studier. Bland annat
visar forskningen att människors tidnings-
läsning i hög grad består i tittande på
rubriker, ingresser, bilder och bildtexter.
Sällan läser man hela texten, såvida man

30 Nordström och Åstrand, 1999.
31 Wadbring 1994.
32 Båda dessa bilder har diskuterats med avseende på autenticitet, dvs om de verkligen föreställer vad de påstås

föreställa. Exempelvis Knightley (1977, 251-254) har funnit flera motstridiga uppgifter om historien bakom Capas
bild, bl a att den är tagen i ett helt annat sammanhang, att den inte föreställer det som sägs i den ursprungliga
bildtexten i Life samt att den är helt arrangerad. Andra och senare granskare hävdar emellertid att bilden är
autentisk.
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inte är specialintresserad.33  Bilden torde
därför vara minst lika betydelsefull som
brödtexten för hur läsaren uppfattar det
som förmedlas.

Det sammanhang, eller vad som brukar
kallas kontext, i vilket bilden förekommer
påverkar dock dess betydelse. Bildforska-
ren Gert Z Nordström urskiljer två kon-
texter som är direkt knutna till själva bil-
den.34  Bildens inre kontext, som syftar till
dess grundelement och delbetydelser,
bygger upp bildens helhetsbetydelse och
bildar en berättelse. Bildens yttre kontext,
dvs omkringliggande text eller bildens
placering på tidningssidan eller i TV-pro-
grammet, är viktig för hur bildens inne-
håll uppfattas av läsaren och tittaren. Den
yttre kontexten styr och begränsar läsa-
rens möjliga tolkningar av bilden.

Ett tecken på att den journalistiska bil-
den på senare år hamnat mer i fokus,
också på redaktionerna, är flera stora
morgontidningars ändrade layout på
bland annat förstasidan. En stor ”drag-
bild” finns numera vanligen centralt pla-
cerad på sidan. Bildens primära syfte är
att dra till sig läsarens uppmärksamhet
och locka till vidare läsning inne i tidning-
en. Bilden bedöms i detta sammanhang
ha större dragningskraft än endast text.

Ett problem inom den dagliga nyhets-
bevakningen är just nyhetstextens bild-
sättning. Nordström skiljer här på två oli-
ka typer av nyhetsbilder, de som har till
främsta uppgift att illustrera ett textmate-
rial och de som “äger“ nyheten, dvs att
fotografen varit på plats i händelsernas
centrum.35  I det senare fallet är det bilden
som bär nyheten, texten spelar en under-
ordnad roll eller har enbart en stödjande

funktion. Dessa bilder är emellertid mer
sällsynta än de som tillkommer i syfte att
illustrera en redan befintlig text. Att hitta
illustrationer som för informationen i sam-
ma riktning som texten och vars innehåll
dessutom håller hög kvalitet kan vara
svårt. Detta gäller särskilt TV-mediet där
bilden utgör det specifika i nyhetsberät-
tandet och synen på bilderna som infor-
mationsbärare är central.

Tidningarnas bilder
Samtliga bilder som publiceras i de gran-
skade tidningarna i samband med prin-
sessan Dianas död har analyserats bland
annat med avseende på bildtyp och inne-
håll. Sammanlagt publiceras under un-
dersökningsperioden 962 bilder i de un-
dersökta tidningarna, varav fyra femte-
delar i kvällstidningarna och en femtedel
i morgontidningarna. Bildutrymmet i de
sju granskade tidningarna utgör samman-
taget 57 procent av totalt utrymme.36  Flest
bilder har Aftonbladet och Expressen med
320 respektive 314 bilder vardera. Expres-
sen har 2,3 bilder per artikel, vilket gör
den till den mest bildtäta av samtliga gran-
skade tidningar. I Arbetet, som har lägst
antal bilder per artikel, är motsvarande
antal 0,4.

Den i särklass vanligaste typen av bil-
der i de granskade tidningarna är fotogra-
fier. Som påpekats var tillgången på foto-
grafier på prinsessan Diana mycket god i
tidningsarkiven. Dessutom var händel-
serna, så som de utvecklades under veck-
an, mycket bildmässiga. Man kan säga att
bilderna i samband med prinsessans död
i mycket hög grad “ägde“ nyheten. Samtli-

33 Jarlbro 1989.
34 Nordström 1986.
35 Nordström 1986:28, 1992:69.
36 I morgontidningarna sammantagna utgör bildutrymmet 43 procent av totalt utrymme, i kvällstidningarna är

motsvarande andel 62 procent.
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ga tidningar, utom Arbetet och GT, an-
vänder sig dessutom av grafiska illustra-
tioner. Mest vanliga är dessa i Aftonbla-
det. Grafiken används i tidningarna för
att återge olycksförloppet samt för att skis-
sa begravningsprocessionens planerade
tidsschema och rutt genom London. I de
tre kvällstidningarna, samt i Göteborgs-
Posten och Svenska Dagbladet, används
dessutom faksimiler av Elton Johns sång,
drottningens tal till nationen och Charles
Spencers begravningstal som illustratio-
ner. Faksimilerna är då vanligen inrama-
de och försedda med bildtexter.

I en överväldigande andel av bilderna
finns personer i centrum. I kvällstidning-
arna sammantagna innehåller 80 procent
av bilderna personmotiv, i morgontid-
ningarna är motsvarande andel 73 pro-
cent.

Mediernas rapportering kring prinses-
san Dianas död utgår från och handlar om

enskilda människor. Människor står i cen-
trum för rapporteringen och det är följd-
riktigt att detta även avspeglar sig i bil-
dernas innehåll. Studier visar att nyhets-
bilder ofta är personcentrerade, dvs att
någon eller några personer utgör bildens
centrala motiv.37  Endast i liten utsträck-
ning innehåller dagstidningarna bilder på
enbart föremål eller miljöer helt utan per-
soner. Det är den mänskliga närvaron som
ger bilden liv och som gör det möjligt för
läsaren att identifiera sig med eller känna
igen sig i bildens motiv och budskap. När
det gäller prinsessan Diana, var hon sä-
kerligen en av världens mest fotografera-
de personer. Persongalleriet runt henne
bestod dessutom till mycket stor del av
ytterst välkända personer och sålunda ef-
tertraktade fotoobjekt.

Näst efter prinsessan Diana är sörjande
allmänhet den personkategori som före-
kommer på flest bilder i tidningarna to-

Tabell 15. Typer av bilder, illustrationer i rapporteringen

ARB DN GP SVD AB EXP GT

foto 21 37 64 52 292 300 125
grafisk illustration 0 4 2 1 12 6 0
karta 1 5 2 3 9 3 3
faksimil 0 0 3 1 6 4 3
teckning 0 1 0 0 1 0 0
övrigt 0 0 0 0 0 1 0
Totalt antal bilder/illustrationer 22 47 71 57 320 314 131

Morgontidningar Kvällstidningar

foto 88,3 93,7
grafisk illustration 3,6 2,4
karta 5,6 2
faksimil 2 1,7
teckning 0,5 0,1
övrigt 0 0,1
Totalt antal bilder/ illustrationer 100 100

Absolut och relativt antal bilder/illustrationer

37 I Wallins ,1991, studie av nyhetsmediernas bild av EG hösten 1988 och våren 1989 visade sig 60 procent av alla
bilder ha någon form för personcentrering. Hvitfelts, 1986, analys av dagstidningarnas förstasidor visade också på
personbildernas klara dominans, 86 procent av bilderna innehöll personmotiv.
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talt sett.38  Ser man till enbart morgontid-
ningarna får bilder på sörjande männis-
kor där mer än dubbelt så mycket upp-
märksamhet som i kvällstidningarna, re-
lativt sett. Kungligheter, inklusive den
svenska kungafamiljen, kändisar och stats-
män framträder tillsammans däremot i
nästan en tredjedel av kvällstidningarnas

bilder, medan motsvarande andel i mor-
gontidningarna är en knapp femtedel. Ten-
densen att prioritera personer som repre-
senterar någon form av elit i bildmateria-
let är sålunda mer märkbar i kvällstid-
ningarna än i morgontidningarna.

De bilder där personer inte är det cen-
trala motivet kan med ett gemensamt be-

Tabell 16. Bildmotiv i tidningars rapportering

Morgontidningar Kvällstidningar

personmotiv
prinsessan Diana 26,4 28,4
sörjande allmänhet 15,7 6,9
artister, kändisar 10,2 9,4
brittiska kungafamiljen, hovet 7,1 10,9
politiker, statsmän 2,5 7,5
vänner, släkt till prinsessan Diana 1,5 4,4
svenska kungafamiljen, hovet 1,5 3,8
familjen al-Fayed 2 2,5
fotografer, journalister 3,2 0,9
olycksoffer 0 1,9
ögonvittnen 0,5 1,3
övrigt personmotiv 2,5 2,2
Summa personmotiv 73,1 80,1
miljömotiv
kartor 6,1 3,1
prinsessan Dianas kista 6,1 1,3
olycksplatsen 3,6 1,9
begravningsföljet 2,5 0,6
blomsterhavet 2 0,9
grafik över olycksförloppet 0 2,5
prinsessan Diananas gravplats 0 1,3
Elton Johns text 0 0,9
byggnader 0 0,6
al-Fayeds begravning 0 0,3
övrig miljöbild 1 3,1
Summa miljöbild 21,3 16,5
övrigt motiv 5,6 3,4
Totalt bildmotiv 100 100
Totalt antal bilder 197 765

Procent

38 Ett och samma fotografi kan avbilda flera olika personer. I de bilder där detta varit fallet har den person som
dominerat bilden noterats. I tveksamma fall har bildtexten tagits till hjälp. Den person som omtalas eller framhålls i
bildtexten anses vara bildens huvudmotiv.
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grepp kallas för ”miljöbilder”. Till dessa
räknas motiv som föreställer olika bygg-
nader, gatumiljöer, kartor eller föremål.
Dessa utgör i de analyserade tidningarna
endast en mindre andel av samtliga bil-
der. Det vanligaste miljömotivet, mätt i
antal bilder, är kartor över mercedesens
färd genom Paris gator och begravnings-
följets väg genom London. I kvällstid-
ningarna är bilder på olycksplatsen i tun-
neln det miljömotiv som förekommer i
flest artiklar. Det näst vanligaste miljömo-
tivet i tidningarna sammantagna är Dia-
nas kista.

TVs bilder
I TV är bilderna givetvis centrala. I an-
märkningsvärt många analyser av TV-
nyheter finner man dock att enbart den
talade texten studeras medan den infor-
mation bilderna förmedlar lämnas där-
hän. Naturligtvis är detta en allvarlig brist
med tanke på bildens dominerande roll i
mediet. Samtidigt är det ett tecken på svå-
righeten i att göra analyser av rörliga bil-
der, i synnerhet kvantitativa analyser av
omfattande bildmaterial.

Inom framför allt filmvetenskap finns
en tradition av kvalitativ bildanalys, dvs
bildtolkning, men denna rör oftast min-
dre urval i form av enskilda korta bildsce-
ner. Också inom journalistikforskningen
har kvalitativa bildanalyser gjorts, om än
i mycket begränsad utsträckning. I bland
annat Djerf Pierres doktorsavhandling tol-
kas den audiovisuella designen i TV-ny-
heternas miljöjournalistik. Analysen byg-
ger på tolkningar av bildmaterialets inne-
håll och form under tre tidsperioder mel-
lan 1961 och 1994. Enligt Djerf Pierre visar
sig bildmaterialet i TV-nyheter om miljö-
frågor och miljöproblem under 1960-talet
kännetecknas av konventionella illustra-

tioner vars syfte är att bekräfta det talade
ordet och under 70- och 80-talen av att
fungera som dokumentära bevis till en
utförlig och detaljerad faktaredovisning.
Bildmaterialet under 1990-talet karakteri-
seras av en medveten komposition av ljud
och bild som bland annat syftar till att ge
visuella njutningar och upplevelser.39

Den rörliga bilden består av ett antal
sammankopplade bilder som tillsammans
utgör en berättelse. Till skillnad från den
fotografiska stillbilden som fångar ett
ögonblick, skildrar den rörliga bildsek-
vensen ett i tid utdraget förlopp. Sekven-
sen kan utspela sig i flera olika miljöer och
innehålla en rad olika motiv och bildvink-
lar. Den främsta svårigheten med att göra
en kvantitativ studie av ett rörligt bildma-
terial är att bryta ned bildsekvenserna till
hanterbara analysenheter. I ett antal stu-
dier har man nöjt sig med att titta på vilka
enskilda personer eller kategorier av per-
soner som förekommer i TV-nyheternas
bilder.40  I andra studier har man dessut-
om försökt kategorisera bildernas huvud-
sakliga miljöer. I Media Monitors rap-
portserie ingår bland andra en studie av
brottsrapporteringen i etermediernas ny-
heter där olika typer av brottsbilder i TV
kategoriserats.41  I en rapport om eterme-
diernas bevakning inför den svenska folk-
omröstningen om medlemskap i EU visa-
de sig merparten av bilderna och bildsek-
venserna innehålla personer som gjorde
olika typer av uttalanden.42  Det övriga
bildmaterialet delades in i kategorierna
genrebilder, “gubbilder“, folkvimmel, di-
agram, demonstrationer och teckningar.
Liknande försök till kategoriseringar är
emellertid sällsynta i granskningar av TV-
nyheternas bildmaterial.

I denna studie har bildmaterialet i Ak-
tuellt, Rapport och Nyheterna analyse-

39 Djerf Pierre, 1996.
40 Media Monitor december 1993, maj 1994.

41 Media Monitor maj 1994.
42 Media Monitor, december 1994.
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rats dels med avseende på vilka personer
som förekommer i bild, dels med avseen-
de på innehållet i olika bildscener. Med
bildscen avses bilder som tillsammans
skildrar en avgränsad miljö eller ett av-
gränsat sammanhang. Bildmotiven i en
bildscen kan variera.43

Totalt innehåller de granskade TV-nyhe-
terna 372 bildscener. Flest sådana har Rap-
port med i genomsnitt 4,3 bildscener per
inslag, minst antal har Nyheterna med 3,3
bildscener per inslag. Typvärdet i tabellen
anger det värdet, i form av antalet bildsce-
ner, som förekommer i flest inslag. Det vill
säga att i Aktuellt och Rapport är tre bild-
scener det vanligaste värdet per inslag. I
Nyheterna är motsvarande värde två.

De tre längsta och mest dominerande
bildscenerna i varje inslag har analyserats
med avseende på huvudsakligt motiv.44  I
knappt en tredjedel av de analyserade bild-
scenerna i TV-nyheterna sammantagna står
intervjuade personer i centrum. Personen
själv, inte de omgivningar han eller hon
befinner sig i, utgör bildscenens centrala
innehåll. I samtliga tre TV-program är det-
ta det vanligaste motivet i de längsta bild-
scenerna. Nästan lika vanliga är bildscener
med gatubilder på sörjande och på blom-
mor utanför prinsessan Dianas bostad och
utanför Buckingham Palace. Dessa två
motiv utgör tillsammans över hälften av
de analyserade bildscenerna i TV-nyheter-
na och dominerar det bildmaterial som

Tabell 17. Antal bildscener i rapporteringen

Aktuellt Rapport Nyheterna Totalt

totalt antal bildscener 127 147 98 372
totalt antal inslag 30 34 30 94
medelvärde 4,2 4,3 3,3 4,0
typvärde 3 3 2 3

Tabell 18. Vanligaste motiv i TVs bildscener

Aktuellt Rapport Nyheterna Totalt

intervjuperson 15 20 14 49
sörjande allmänhet, gatubilder,
blomster hav 15 15 13 43
prinsessan Diana 7 8 4 19
olycksplatsen 5 5 5 15
begravningen, begravningsföljet 6 4 5 15
drottningen, kungafamiljen 4 5 3 12
tidningssidor, redaktionsmiljö 4 3 1 8

Antal bildscener

43 Om ett inslag exempelvis visar bilder från en vårdavdelning, övergår till att intervjua en läkare och efteråt en
patient i samma sjukhusmiljö, räknas alla dessa bildmotiv till samma bildscen. Om man i samma inslag sedan
förflyttar sig till socialstyrelsen för en kommentar, räknas detta som en ny bildscen. Det är alltså sammanhanget,
eller den miljö som olika bildmotiv har gemensamt som avgränsar en bildscen från en annan. Varje bildscensbyte
har noterats i analysen.

44 Detta innebär att 43 procent av totalt antal bildscener analyserats med avseende på huvudsakligt motiv. Motivet
kan utgöras av såväl personer som av olika miljöer, dvs omgivningar.
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används i samband med rapporteringen
kring prinsessan Dianas död.

Här finns naturligtvis kopplingar till de
aspekter som får störst utrymme i de ana-
lyserade programmen. Det är emellertid
intressant att notera att i TV4s Nyheterna,
där aspekten ”mediernas ansvar” får mest
utrymme i rapporteringen, är samtidigt
bildscener från redaktionsmiljöer och av
tidningssidor minst vanliga. Detta inne-
bär att aspekten ”mediernas ansvar” i detta
program främst illustreras med bildsek-
venser på intervjuade personer och med
bilder från andra miljöer än sådana som
är direkt kopplade till journalistisk ar-
betsmiljö.

I Aktuellt och Rapport är prinsessan
Diana, i olika miljöer och sammanhang,
tredje vanligaste motivet i de längsta bild-
scenerna. Det rör sig här givetvis enbart
om arkivmaterial och handlar bland an-
nat om bildscener tagna utan prinsessans

vetskap eller medgivande. Dessa bilder
används ibland i inslag som handlar om
mediernas arbetssätt.45  I Nyheterna ham-
nar bildscener från olycksplatsen och från
begravningsceremonin på tredje plats
bland vanligaste långa bildscener.

Alla kända enskilda personer och per-
soner som uttalar sig i bild minst en gång
per inslag har noterats. Med känd person
avses den som i första hand medverkar i
nyhetsrapporteringen i egenskap av sig
själv och inte som representant för någon
yrkeskategori eller intressegrupp, som
exempelvis statsmän och elitpolitiker, in-
ternationellt kända artister samt kunglig-
heter. Samtliga enskilda personer som fö-
rekommer i bild, i enlighet med dessa
kriterier, har grupperats i olika katego-
rier. Undantag har gjorts för prinsessan
Diana, som på grund av sin dominans i
det granskade materialet inte ingår i nå-
gon mer övergripande kategori. Dianas

Tabell 19. Personkategorier i TV-rapporteringen

Aktuellt Rapport Nyheterna Totalt

brittiska kungafamiljen/hovet 23 30 20 73
allmänhet 24 32 17 73
prinsessan Diana 7 14 6 27
fotografer, journalister, medier 7 7 6 20
statsmän, elitpolitiker 5 6 4 15
familjen Spencer 5 5 4 14
artister, kändisar 3 7 1 11
brittisk politiker 3 3 2 8
ögonvittnen 1 3 2 6
svenska kungafamiljen/hovet 2 3 1 6
övrigt olycksoffer 2 1 1 4
familjen al-Fayed 2 1 0 3
fotografer från olyckan 1 0 2 3
vän till brittiska kungafamiljen/hovet 0 0 1 1
övriga britter 0 1 0 1
franska myndigheter 1 0 0 1
övrig person i bild 6 3 0 9
Antal personer i bild 86 113 67 266

Antal personer i bild

45 Aktuellt 31/8, Nyheterna 31/8, Rapport 31/8.
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förekomst i bildmaterialet redovisas läng-
re fram i detta avsnitt.

Vanliga människor som uttalar sig i bild
och representanter ur brittiska kungahu-
set är de två kategorier av personer som
oftast förekommer i TV-nyheternas bil-
der. När vanliga människor förekommer
kan detta knytas till att de i TV-nyheterna
utgör den största källkategorin. Kunglig-
heter har i egenskap av sin position i
samhället ett högt nyhetsvärde. Även om
de sällan uttalar sig är de bildmässigt
attraktiva. Vanliga människor och kung-
ligheter utgör tillsammans över hälften
av alla enskilda personer i bild i vart och
ett av TV-programmen. Fotografer och
journalister utgör också ett av de vanliga-
re personmotiven vilket, precis som för
vanliga människor, är kopplat till att de
får uttala sig i relativt stor utsträckning.
För övrigt tillhör samtliga kategorier av
personer som förekommer mest i bildma-
terialet någon slags elit.

I tabell 20 visas de enskilda och namn-
givna personer som förekommer i bild
minst en gång i samtliga tre TV-program.
Tabellen toppas av prinsessan Diana och
fyra representanter för brittiska kungafa-
miljen. Samtliga personer i tabellen är
britter med undantag av Elisabeth Tarras-

Wahlberg, svenska hovets informations-
chef, som i både Aktuellt, Rapport och
Nyheterna redogör för den svenska
kungafamiljens reaktioner på olyckan.
Samtliga personer tillhör någon form av
elit eller är direkt inblandade i olyckan.

En halvfaktisk nyhetsspiral
Huvuddragen i rapporteringen kring
prinsessan Dianas död utifrån vad som
sagts i samtliga granskade medier är dessa.
De aspekter som fick mest och störst upp-
märksamhet under veckan som följde
denna är de samma, om än i olika ord-
ningsföljd. Det handlade alltså mest om
mediernas ansvar, sörjande och begrav-
ningen. Porträtt av prinsessan Diana före-
kom ofta och fick relativt stor andel av det
totala utrymmet. De aspekter som fick
minst utrymme är beskrivningen av Dodi
al-Fayed och hans familjebakgrund samt
uppgifter om olyckans mer långvariga
följder för livvakten och de i olyckan in-
blandade fotograferna.

Den kategori aktörer som förekom mest
var brittiska kungahuset/hovet, anting-
en i egenskap av källor eller som om-
nämnda. Även fotografer och journalis-
ter, samt allmänheten hör till de aktörer
som förekom mest frekvent i rapporte-

Tabell 20. Vanligaste personer i bild i TV-rapporteringen

Aktuellt Rapport Nyheterna Totalt

prinsessan Diana 7 14 6 27
prins Charles 6 6 5 17
drottning Elizabeth 4 8 3 15
prins William 4 5 4 13
prins Harry 4 5 4 13
Charles Spencer 3 2 2 7
Tony Blair 3 2 2 7
Elton John 2 2 1 5
Trevor Reese-Jones 1 1 1 3
Elisabeth Tarras-Wahlberg 1 1 1 3

Antal inslag
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ringen. I kvällstidningarna och TV-pro-
grammen var allmänheten dessutom den
största källkategorin, i morgontidninga-
rna och Ekot var det fotografer och jour-
nalister som toppade den listan.

Vilka källor som förekommer och vilka
aspekter som uppmärksammas visar vil-
ka perspektiv hos händelseförloppet som
lyfts fram i mediernas nyhetsrapporte-
ring. I samband med prinsessan Dianas
död var det i stor utsträckning allmänhe-
tens perspektiv som framhölls. Fotogra-
fer och journalister fick också komma till
tals i stor utsträckning. De kungliga var
däremot föremål för rapportering snarare
än att de själva uttalade sig.

En anmärkningsvärt stor andel av käl-
lorna var vaga och diffusa. Inte sällan
presenterades dessa källors uttalanden i
tidningsartiklarna med pratminus eller
anföringstecken, vilket egentligen anger
att de är direkta citat; något som alltså inte
var fallet. Detta sätt att skapa illusioner
var särskilt vanligt i kvällstidningarna.
Det nyhetsberättelserna på detta sätt vann
i närhet, sensation och dramatik torde de
dock förlorat i saklighet.

Grafiska framställningar förekom i tid-
ningarna och användes för att återge
olycksförloppet samt begravningsproces-
sionens sammansättning och ordnings-
följd. Fotografier var emellertid den i sär-
klass vanligaste typen av bilder i tidning-
arna. Över tre fjärdedelar av tidningsbil-
derna hade personmotiv. Näst efter prin-
sessan Diana var medlemmar ur kungafa-
miljen samt artister och kändisar de kate-
gorier av personer som förekom på flest
antal bilder totalt sett. Det vanligaste mil-
jömotivet var i tidningarna sammantagna
kartor över Paris och Londons gator, av-
sedda att illustrera bilfärden och begrav-

ningsprocessionens väg. I kvällstidninga-
rna var bilder på olycksplatsen det miljö-
motiv som förekom flest gånger.

Nästan lika vanliga motiv, dvs de före-
kom i knappt var tredje bildscen, var ga-
tumiljöer och sörjande allmänhet. Vanliga
människor var den personkategori som
förekom mest i TV-nyheternas bilder. De
enskilda och namngivna personer som i
bild förekom i flest antal inslag tillhörde
dock nästan uteslutande någon slags elit.

Sammantaget var prinsessan Dianas död
och den nyhetsspiral händelsen utlöste
ett mycket bildmässigt skeende. Med an-
dra ord låg berättelsen i första hand i
bildmaterialet, detta gällde naturligtvis
särskilt för TV-nyheterna. Reportrarnas
texter tjänade här främst till att ange kro-
nologin i utvecklingen och till att förtyd-
liga bildernas budskap. Oftast är dock
förhållandet mellan text och bild det mot-
satta i TV-nyheterna.46  Bilderna tas fram i
syfte att illustrera texten, vilket utgör själ-
va kärnan i den problematik som känne-
tecknar televisionens nyhetsförmedling.
Mediets främsta och starkaste egenskap
är den rörliga bilden. Samtidigt är det
mycket svårt att hitta relevant, aktuellt
och unikt bildmaterial som för informa-
tionen i nyhetsinslag i samma riktning
som texten. Detta gällde alltså inte för
prinsessan Dianas död, vilket i hög grad
är en förklaring till det stora utrymme den
fick. Det var enkelt att göra nyheter efter-
som det fanns ett överflöd av bilder.

Om man ser mera översiktligt på vad
som faktiskt rapporterades, framträder
en halvfaktisk bild av prinsessan Dianas
död. Vissa inslag i händelseförloppet kan
knappast betvivlas — att olyckan inträffa-
de och i stort sett skedde på det sätt som
det rapporterades, samt att det var en

46 Dahlgren 1988:60.
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begravning där personer medverkade och
prinsessans bror talade. Däremot kan man
bland annat ifrågasätta hur representati-
va allmänhetens reaktioner som redovi-
sades var, om bilder på prinsessan fak-
tiskt föreställde vad de påstods föreställa
och inte minst sakligheten hos en hel del

av källorna — somliga uppgifter saknade
dessutom källor.

Följande avsnitt ger fler exempel på hur
mediernas nyhetsspiral utformades uti-
från deras karakteristiska sätt att berätta.
Slutet på sagan om prinsessan blev också
en saga.
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OLYCKAN, SORGEN OCH
BEGRAVNINGEN

Hur medierna uppmärksammade och rap-
porterade kring prinsessan Dianas död
kan beskrivas längs olika aspekter. En del
av dessa ligger innehållsmässigt nära var-
andra och bildar teman. Sammanlagt fram-
träder fyra teman i materialet. Det första
berör själva kärnan, dvs prinsessan Dianas
död. Bilolyckan, människors sorg och be-
gravningen var de konkreta händelser som
utgjorde utgångspunkterna för nyhetsbe-
vakningen under de åtta dagarna. Ett an-
nat tema är bilden av prinsessan Diana. En
stor del av utrymmet ägnas åt att porträt-
tera prinsessan som kvinna, äkta maka
och mor. Hennes olika egenskaper och
kännetecken framhålls. Ett tredje tema är
mediernas ansvar och arbetsmetoder. Dels var
så kallade paparazzifotografer inblanda-
de i bilolyckan, dels kom mediernas ar-
betsmetoder och hur de ofta bevakar kän-
da och berömda personer att sättas i fo-
kus. Det fjärde temat är den brittiska monar-
kin. Kungafamiljens agerande i samband
med Dianas död kritiseras och ätten
Windsors plats på tronen ifrågasätts. I
detta och de följande fyra delarna kom-
mer vart och ett av dessa teman att analy-
seras närmare.

I detta avsnitt uppmärksammas kärnan,
prinsessans död, dvs olyckan, sorgen och
begravningen.

Bildmontage, konstruktioner
och spekulationer
Samtliga granskade medier rekonstrue-
rar i text och bild olycksförloppet, dvs vad
som hände från det att Mercedesen med
prinsessan Diana, Dodi al-Fayed, liv-
vakten Trevor Rees-Jones och chauffören

Henri Paul lämnade Hotel Ritz i Paris till
dess att bilen kraschade i tunneln. I alla
tidningarna finns bilder på bilvraket. De
flesta är ganska suddiga vilket tyder på att
fotograferna stått en bit från motivet. Samt-
liga tidningar, utom Arbetet och GT, har
dessutom den 1 september grafiska fram-
ställningar av bilens färdväg genom Paris
och hur den slagit mot betongväggen och
pelarna i tunneln. I TV2s Rapport den 31
augusti får tittaren följa en bil som åker ned
i samma tunnel som olycksbilen. Speaker-
texten lyder: Det var den här ödesdigra vägen
parets chaufför valde att köra för att undkomma
de efterföljande fotograferna, genom tunneln
under Almabron över Seine, bara några hundra
meter från Eiffeltornet. I Nyheterna visas
bilder inifrån tunneln; den krossade bilen
och kritmärken som polisen ritat där bilen
studsat mot betongväggen syns. Aktuellt
visar närbilder på vraket och hur det hissas
upp på en kranbil.

Expressen publicerar den 31 augusti
1997 bland annat en färgbild på en allvar-
lig  prinsessan Diana som sitter i en bil
med bilbältet klart synligt över axeln. Bil-
den är placerad intill en bild av bilvraket.
Även Aftonbladet har denna dag med
samma bild, men i svartvitt och utan att
bilbältet syns. Här är bilden betydligt
mindre och infälld i en större bild av bil-
vraket. Utifrån bildernas placering i för-
hållande till varandra ges vid en första
anblick lätt intryck av att de två bilderna
visar samma bil, alltså att den mindre
bilden är tagen på prinsessan Diana när
hon sitter i Mercedesen strax före olyckan.
Detta är inte fallet.

Beskrivningarna av hur vraket såg ut
efter olyckan och vilka åtgärder som vid-
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togs av ambulanspersonal och räddnings-
manskap varierar något. Expressen skri-
ver den 1 september att Bilens motor och
kylare hade tryckts in ända till baksätet där
Dodi Al-Fayed låg död. I Aftonbladet sam-
ma dag uppges att bilens front trycktes in
till instrumentbrädan medan Arbetet skri-
ver: Motorn hittades intryckt långt in i bilen,
kylaren i knäet på chauffören.1  Dodi al-Fay-
ed och chauffören avled omedelbart, liv-
vakten och prinsessan Diana var fortfa-
rande vid liv. Räddningspersonalen fick
skära loss de skadade och döda ur bilen.
Prinsessan Diana har fruktansvärda smärtor
i bröstet och blöder kraftigt, ambulansperso-
nalen arbetar febrilt med att rädda henne på
platsen, skriver Expressen.2  I Dagens Ny-
heter får man veta att hon är allvarligt
skadad. I merparten av de granskade
medierna uppges att prinsessan varit
medvetslös och inte återfått medvetandet
vid något tillfälle.3  Varifrån Expressen fått
informationen om hur prinsessan Diana
upplevt skadorna framgår inte. Det hand-
lar naturligtvis om en ren spekulation, om
än en rimlig sådan.

Samtliga tre kvällstidningar rekonstru-
erar vid olika tillfällen under de granska-
de åtta dagarna prinsessan Dianas och
Dodi al-Fayeds sista kväll tillsammans.
Rekonstruktionerna är olika långa och
olika detaljerade. I centrum står den mid-
dag som paret intagit i restaurangen på
Hotel Ritz. Aftonbladet skriver: Paret sit-
ter vid ett avskilt bord, smyckat med röda
rosor, vita nejlikor och levande ljus. De håller
varandras händer.4  I Expressen berättar
hotellpersonalen att de båda var mycket
lyckliga och såg uppenbart förälskade ut.
Förutom att hålla varandras händer ut-
bytte de ömma blickar.5  Expressen låter

dessutom en av sina reportrar besöka res-
taurangen i Paris. Han äter samma mid-
dag som Diana och Dodi, /…/en underbar
äggröra med vilda svampar och baconlindad
sparris till förrätt och en sjötunga tempura till
huvudrätt.6  Reportern tillåter sig också
några personliga reflektioner: I går åt jag
samma middag i restaurangen, blickade ut
över den gräddbakelseliknande salen, lyssna-
de på harpspelaren och tänkte att de borde ha
varit lyckliga när de bröt upp från bordet.
Efter måltiden lämnade Dodi /…/ en stor-
slagen kärleksgåva till sin älskade prinsessa.7

Ringens värde uppskattades till 1,7 miljo-
ner kronor.8

Onekligen ger de tre kvällstidningarna,
och i synnerhet Expressen, bilden av ett
förälskat par som intar en romantisk kär-
leksmåltid, intet ont anande inför den stun-
dande tragedin. Huruvida det i verklig-
heten handlade om en ”romantisk kär-
leksmåltid” kan diskuteras. Medierna med
sitt ordval, sina mer eller mindre spekula-
tiva formuleringar och sitt val av vinkel
ger en klar bild av detta, något som för-
stärker dramatiken och tragedin i det som
skulle komma att ske. Lika troligt är att
det rörde sig om en måltid vilken som
helst för dessa båda personer, vana vid ett
liv i lyx.

De enda källor som finns i artiklarna är
den i Aftonbladet vagt angivna ”hotell-
personalen”. Det behöver emellertid inte
betyda att källor inte finns om de inte
anges eller anges vagt eftersom det är
orimligt att begära av reportern att varen-
da ny uppgift i texten ska beläggas med
noggranna källangivelser. Artikeln skulle
förlora mycket i läsvärde. Det handlade ju
om en sagoprinsessa och kvällstidning-
arna förstärkte bilden av sagan. Samtidigt

1 Arbetet 1/9.
2 Expressen 1/9.
3 Aktuellt 1/9, Aftonbladet 1/9, Svenska Dagbladet 1/9, Arbetet 1/9.
4 Aftonbladet 4/9.

5 Expressen 1/9.
6 Expressen 4/9.
7 Expressen 6/9.
8 GT 7/9.
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är det rimligt att tro att om en reporter
faktiskt träffat någon ur hotellpersonalen
med uppgifter som dessa skulle den per-
sonen namngivits och eventuellt också
funnits på bild.

Olyckans många olika orsaker
Enligt samstämmiga uppgifter i de gran-
skade medierna färdades Mercedesen i
mycket hög hastighet genom Paris gator.
Efter den följde fotografer på motorcykel
som väntat på prinsessan Diana och hen-
nes manliga sällskap utanför hotell Ritz.
Dagen efter olyckan framkommer att
chauffören varit berusad. Vad som fak-
tiskt var orsaken till olyckan klargörs inte
under de åtta dagar som denna undersök-
ning täcker. Den franska åklagarmyndig-
heten tillsatte under perioden en utred-
ning, med bland annat till uppgift att gran-
ska fotografernas medverkan i olyckan.
Över ett år efter prinsessans död konsta-

terar en rapport från denna utredning att
fotograferna var en bidragande orsak till
olyckan. En annan var den starkt alkohol-
påverkade chauffören.9  Kring detta kan
medierna naturligtvis endast göra anta-
ganden kort efter olyckan.

I innehållsanalysen har alla faktorer klas-
sificerats som uppges vara tänkbara orsa-
ker till olyckan i de granskade medierna.
Avsikten är att ge en bild av vilken eller
vilka orsaker som i medierna, oberoende
av den kommande utredningens slutsat-
ser, uppges vara anledningen till att bilen
krossades och tre människor dog. Analy-
sen mäter hur många artiklar och inslag
som framhåller respektive orsak, men inte
intensiteten i upprepandet. Om samma
orsak upprepas flera gånger i en och sam-
ma nyhetstext, registreras orsaken bara
en gång i analysen.

De förföljande fotograferna är den or-
sak till olyckan som anges i flest artiklar

Tabell 21. Angivna orsaker till olyckan

ARB DN GP SVD AB EXP GT Akt Rapp Nyhet Ekot

de förföljande
fotograferna 8 13 9 9 16 13 13 5 8 6 7
chauffören
var ber usad 7 5 6 3 8 10 6 3 4 1 4
chauffören
kör de för fort 3 4 1 1 6 2 3 3 2 1 0
skvallerpress
läsar e och publ 3 4 2 4 2 4 4 1 0 1 0
hovet tog ifrån
Diana hennes
chauf för 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0
brittiska Säpo
dödade Diana 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
kungafam ville bli
av med Diana 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Totalt antal
artiklar och inslag 49 48 62 64 159 137 97 30 34 30 52

Förekomst i antal artiklar och inslag

9 TT, 22/11-98.
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och inslag. I Dagens Nyheter och Rapport
upprepas denna i inte mindre än omkring
en fjärdedel av de granskade artiklarna
respektive inslagen. Denna orsak förekom-
mer relativt sett minst i Aftonbladet där
den återkommer i en tiondel av artiklar-
na. Mest förekommer den strax efter
olyckan. Hälften av de artiklar och de
inslag som uppger att fotografernas jakt
var anledningen till bilolyckan publiceras
mellan den 31 augusti och 2 september.

Näst vanligaste orsak i medierna är
chaufförens promillehalt. I det granskade
materialet förekommer den orsaken dock
endast i hälften så många artiklar och
inslag som de förföljande fotograferna.
Klart vanligast är chaufförens promille-
halt som orsak den 2 och 3 september, då
även hastigheten nämns som anledning
till bilfärdens tragiska utgång. I de under-
sökta medierna, framför allt i tidningar-
na, anges också skvallerjournalistikens
publik och publicister som indirekta orsa-

ker till olyckan. Om det inte funnits läsare
som efterfrågar paparazzibilder och re-
daktörer som är villiga att publicera dem,
så skulle fotograferna lämnat prinsessan
Diana i fred, är logiken. Intressanta orsa-
ker, om än synnerligen konspiratoriska,
är de som påstår att brittiska kungafamil-
jen arrangerat olyckan för att bli av med
Diana och att brittiska underrättelsetjäns-
ten legat bakom. Dessa vidlyftiga teorier
är dock mycket sällsynta i materialet.

Samtliga faktauppgifter som lämnas i
artiklarna och i etermediernas nyhetssänd-
ningar om omständigheterna kring olyck-
an har granskats systematiskt. Som tabell
22 visar, var många av sakuppgifterna
osäkra. Uppgifterna både vad gäller bi-
lens hastighet och chaufförens grad av
berusning varierar märkbart. De försökte
köra från sensationsfotograferna. I 160, 170
kanske 180 km i timmen dånade den svarta
Mercedesen ned i tunneln under Place d’Alma,
uppger Nyheterna i TV4 den 31 augusti.

Tabell 22. Sakuppgifter om olyckans omständigheter

Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

bilens hastighet var 170 km/t 0 1 0 0
bilens hastighet var 160 km/t 6 7 2 0
bilens hastighet var 100 km/t 0 2 0 0
bilens hastighet var 196 km/t 5 10 2 0
bilens hastighet nära 200 km/t 4 5 1 0
bilens hastighet mer än 150 km/t 1 0 0 0
bilens hastighet var 195 km/t 0 2 0 0
bilens hastighet var 180 km/t 1 0 2 0
bilens hastighet mellan 150-180 km/t 0 0 1 1
chauffören hade 2,45 promille 0 4 1 0
chauffören hade 1,75 promille 10 6 3 1
chauffören hade 1,66 promille 0 5 0 1
chauffören hade 1,87 promille 0 2 1 0
chauffören hade 1,67 promille 1 0 1 0
chauffören hade 2,14 promille 1 0 0 0
livvakten den enda med bilbälte 0 6 2 0
Diana och Dodi använde ej bälte 0 0 0 1
bilen krossades mot 13e pelaren 0 1 0 0
chauffören körde mot rött ljus 2 2 0 0

Förekomst i antal artiklar och inslag.
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En viss förvirring råder kring uppgifterna
om att bilen skulle ha hållit 196 km i
timmen, en anmärkningsvärt exakt upp-
gift. Det visar sig att hastighetsmätaren i
bilvraket fastnat på detta värde,10  vilket
inte nödvändigtvis är liktydigt med att
bilens fart faktiskt varit så hög. Den kraf-
tiga skakningen vid kollisionen kan ha
varit orsak till att hastighetsmätaren visa-
de 196 km i timmen.

När det framgick att chauffören, som
under det första dygnet efter olyckan inte
namnges i de granskade medierna, varit
berusad riktas fokus mot honom. Den 2
september har Expressen och GT följande
förstasidesrubriker: DIANAS CHAUFFÖR
VAR STUPFULL Hade 2,45 promille - körde
i 196 km/tim respektive DIANAS CHAUF-
FÖR VAR STUPFULL ”Han måste ha hällt i
sig minst tio drinkar”.

Inne i tidningen har GT, för att göra
uppgiften övertydlig, ett helt uppslag med
en bild på en flaska Long John och tio
uppställda whiskyglas. Henri Pauls pro-
millehalt, enligt tidningen 1,75, sägs vara
lika med tio whisky på raken. Eller en kvarting
brännvin - rakt upp och ned! Artikeln avslu-
tar med att spekulera i om inte chauffören
ändå druckit det dubbla, med tanke på att
han förmodligen inte hällt i sig all sprit
strax innan han satte sig i bilen. Expressen
följer nästa dag upp med rubriken Bilden
på mannen som körde ihjäl Diana på första-
sidan. Inuti tidningen finns en färgbild på
Henri Paul med ett glas i handen: /…/ en
dubbel whisky – favoritdrycken. Den 4 sep-
tember skriver Aftonbladet: Han har efter
att ha släppt av Dodi och Diana gått iväg till
sitt lokala stamställe, le Bourgogne.

— Henri kom hit och drack några aperitifs,
berättar den kypare som serverade honom.
Andra såg honom också svepa en whisky.
Tidigare på kvällen har han dessutom druckit

två flaskor vin. Tydliga källhänvisningar
saknas i artiklarna.

Aktuellt förklarar den 2 september att
Henri Paul hade 1,75 gram alkohol per
liter blod, vilket enligt svenskt sätt att
räkna motsvarar 1,65 promille. En bild-
sekvens visar en rattfyllerist som filmats
av polisen utanför Solna. Bilen minst sagt
skenar fram över vägbanan och mot väg-
märken. Föraren av den bilen Aktuellt
visar uppges ha 2,16 promille i blodet.
Ändå kan prinsessan Dianas sista bilfärd,
enligt programledaren, ha gått till på sam-
ma sätt. Bildsekvensen dramatiserar Mer-
cedesens framfart ytterligare och insinue-
rar att Henri Paul var lika påverkad och
körde på samma sätt.

Alkoholläkaren Johan Franck intervju-
as i samma inslag och säger:

De flesta så kallade normalkonsumen-
ter har svårt att komma upp i siffror över
1 promille utan att må ganska dåligt. Man
dricker ogärna mer än så även om man så
att säga har fri tillgång till alkohol.

Reportern: Vad tyder det på i det här fallet,
med den här mannen?

Franck: Som jag ser det så tyder det på att
han har en väldigt hög tolerans för alkohol och
det visas ju av, tycker jag, inte minst av att han
har kunnat sätta sig i bilen och köra den då ett
antal hundra meter utan att det hände någon-
ting, förrän denna olyckan inträffade.

Reporter: När man har en hög tolerans vad
betyder det?

Franck: Ja, det betyder att man har druckit
ganska stora kvantiteter alkohol under en lång
tid. Tolerans är ju ett av kriterierna för alko-
holberoende, enligt gängse definitioner.

Vad läkaren egentligen säger, med hjälp
av studioreporterns ledande frågor, är att
chauffören inte endast varit berusad vid
olyckstillfället utan också alkoholiserad.
Läkarens enda underlag för dessa slutsat-

10 Aktuellt 1/9.
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ser torde vara de uppgifter han tagit del
av genom massmedierna. Det framgår inte
att han skulle haft tillgång till obduktions-
protokoll eller liknande dokumentation.

Ovanstående är exempel på mycket spe-
kulativa och även ur etisk synpunkt tvek-
samma inslag och artiklar. Det faktum att
chauffören är död, att han inte var svensk
och att han dessutom medverkade i en
bilolycka där världens kanske mest kän-
da kvinna avled verkar få svenska journa-
lister och nyhetschefer att sätta elementä-
ra pressetiska regler åt sidan. Chaufförens
namn, bild och födelseort publiceras vid
ett flertal tillfällen. Utredningen om skuld-
frågan och omständigheterna kring bil-
olyckan är knappt påbörjad när chauffö-
ren i vissa svenska medier beskrivs som
en omdömeslös alkoholist och medskyl-
dig till prinsessan Dianas död.

Sorg och sörjande
Såväl redovisningen av aspekter, källor
som bilder visade att aspekten ”allmän-
hetens sorg” får stor uppmärksamhet i de
granskade medierna. Storbritannien nås
av dödsbudet tidigt på söndag morgon
och människor börjar nästan omedelbart
samlas utanför kungliga slottet i London.
Medierna rapporterar om sorg och be-
störtning: Här utanför Buckingham Palace i
London har folk samlats i tysta klungor sedan
tidigt i morse då nyheten om att prinsessan av
Wales, Diana, omkommit i en bilolycka i Pa-
ris. Stämningen är tyckt, mycket spänd. Inte
så mycket tårar, mer en dov, tung sorg.11

Ekots Londonkorrespondent befinner
sig också framför Buckingham Palace: Det
är en tryckt och dämpad stämning här bland
människorna. Man hör ett svagt mummel
från de som sitter på trappan till Victoriamo-

numentet. Många gråter öppet och har svårt
att svara på frågor när jag vill prata med
dem.12

Nyheterna rapporterar från prinsess-
ans bostad: Innanför grindarna vid Dianas
bostad i Kensington Gardens samlas nu fler
Londonbor. It can’t be true, hörs då och då i
mängden, det kan inte vara sant. Och även om
en del försöker göra besöket till Kensington till
en vanlig söndagsutflykt märks sorgen i deras
ansikten.13

Bland rapporterna om sorg och sörjan-
de under söndagen den 31 augusti finns
också några som redovisar hur mediernas
egna medarbetare reagerat på nyheten
om Dianas död. Expressens korrespon-
dent i New York följer rapporteringen om
händelserna i Paris via CNN. Hennes krö-
nika är en kärleksförklaring till prinses-
san Diana och en redovisning av oviljan
att acceptera vad som verkligen hänt. I sin
text utgår hon från sig själv men talar för
alla läsarna: Det gick fortare att förlika sig
med att Dodi Fayed är död. /…/ Men inte vår
Diana. Vår egen. Som vi ängsligt följt och läst
varenda rad om, som vi önskat av hela vårt
hjärta att vi kunde skydda från omvärldens
lystna intresse, som vi helst av allt skulle vilja
ge lite frid och ro och mycket äkta kärlek. Nu
har hon fått ro. /…/ Farväl, Diana. Fast jag
aldrig träffat dig älskade jag dig väldigt myck-
et. Vila i frid.

Storbritanniens premiärminister Tony
Blair är tidigt under förmiddagen den
förste statsmannen att kommentera Dia-
nas död. Utomhus, i Kensington Gardens,
håller han ett kort och mycket känslosamt
anförande till prinsessans minne. Anfö-
randet görs utan manuskript och ibland
stannar han upp, som om han har svårt att
hitta orden som till fullo uttrycker den
sorg han känner och den respekt han hys-

11 Rapport 31/8.
12 Dagens eko 31/8.
13 Nyheterna 31/8.
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Flicka som lägger ned blommor. Foto: Reuters, AB 1/9
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te för prinsessan Diana. Både Rapport,
Aktuellt, Nyheterna och Ekot sänder eller
refererar Blairs tal under söndagen.

Medierna ger bilden av en stad och en
nation i sorg. Alla, unga som gamla, män
som kvinnor, fattiga som rika sörjer prinses-
san. Expressen har den 1 september ett upp-
slag bestående av en stor bild på en liten
flicka som ställer ett tänt ljus på marken,
bredvid andra ljus och blommor. I bildens
nedre vänstra hörn står hela texten:

London i natt
Den lilla flickan kom mitt i natten med ett
ljus i sin hand.

Men inga ljus i världen kunde skydda brit-
terna i går.

Den 31 augusti härskade mörkret.

Det är när man ser människorna som man
förstår sorgen. Stegen fram till den stora
blomsterprakten.

De tunga, de svåra stegen. Tårarna som rin-
ner ner för deras kinder.

Storbritannien är en gråtande nation.

Hela dagen vandrade människor till Buck-
ingham Palace och prinsessan Dianas bo-
stad Kensington Palace för att lägga ned en
blomma.

Sent i natt kom fortfarande folk till platserna
för att hylla ”Prinsessan av folket”. De fort-
satte komma natten igenom.

I Dagens Nyheter samma dag står föl-
jande: När vackra och välformulerade min-
nesord strömmade in från världens potentater
nöjde sig vanligt folk med att snyfta fram sin
känsla av förlust och övergivenhet. ”Vi älskar
dig” var budskapet som oftast ledsagade buk-
etter och blommor.

Sorgen tog sig många uttryck, som den
beskrevs i medierna. Små personliga

hälsningar i form av dikter, teckningar
och olika föremål lämnades som hyllning-
ar till Dianas minne. Medierna innehåller
många beskrivningar av de olika uttryck
för vördnad som människor lagt fram.
Ekots reporter i London berättar: Här lig-
ger ett litet kort lite dolt bland blommorna,
man får flytta på en engelsk flagga, här: Jag är
ledsen över det som hände, om jag kunde ha
gjort någonting, så skulle jag göra det. Den
flickan som skrivit det och målat en teckning
till prinsessan Diana, här, och nitat fast en
tygblomma på teckningen, hon är nio år. Och
det är bara en i mängden av alla de kort och
blommor och bilder och verser och ljus som har
ställts upp här utanför Buckingham Palace,
mitt i London för att visa att man sörjer
prinsessan Diana. /…/ Det är verkligen många
olika sätt som människor använder för att
uttrycka sorg. Här finns blommor som uppen-
barligen är plockade i någons trädgård, här är
en liten korg, här står små altare, Jesusfigurer,
många tända ljus. En otrolig mängd kramdjur
och collage som människor har klippt ihop.
Här borta, här finns ett kort med ett spelkort,
hjärter dam, fastklistrat. Och det var ju så som
Diana ville bli sedd, som a Queen of Hearts, en
drottning i engelsmännens hjärtan.14

Under hela veckan rapporteras om män-
niskor som strömmar in till Londons cen-
trum. Tiotusentals människor har tagit över
gatorna i detta sällsamma och djupt rörande
känsloutbrott av massorg som inte liknar nå-
got annat. /…/ Det är alla slags människor,
unga, gamla, påfallande många barn, elegan-
ta, fattiga. De kommer från hela landet. För
många är det första besöket i London.15  Många
tar med sig sina barn: Jag ser en liten flicka
som trycker sitt ansikte mot järnstaketet med
händerna över munnen och ögonen slutna. En
liten pojke, och det är inte långt från midnatt,

14 Lunchekot 1/9.
15 Expressen 2/9.
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som tillsammans med sina unga föräldrar
tänder ljus på stensockeln.16

Bilderna på de sörjande och på de stän-
digt växande blomsterhögarna är många.
De flesta visar gråtande och bedjande män
och kvinnor. Men var fjärde bild på en-
skilda sörjande personer i morgontidning-
arnas artiklar och var femte i kvällstid-
ningarna visar barn, oftast någon liten
flicka som lägger ned blommor, tänder
ljus eller som ber med knäppta händer.17

Även televisionens nyheter visar barn
bland de sörjande. Rapport har den 1 sep-
tember ett inslag från Kensington Palace:

Kvinna med blåklint i famnen: Vi har med
oss de här och de här, för de påminner om hennes
ögon. Färgen …, barnen ville köpa de blå.

Pojke: Hon är bäst. Hon är bäst av dem
allihop.

I Aktuellt den 1 september uttalar sig en
pojke: Det är hemskt sorgligt att prinsessan
Diana dog så ung.

De absolut flesta kommentarerna om
den sorg som prinsessan Dianas död väckt

samt minnesord som rör hennes person
görs av vanliga människor. I det granska-
de materialet sammantaget uttalar 117
representanter för allmänheten sig om
sorgen och minnet av henne. Mest fram-
trädande är allmänhet som källa i TV-
nyheterna, där tre av fyra personer som
uttalar sig om detta är vanliga människor
totalt sett. Klart vanligast är allmänheten
i Rapport, där 19 av sammanlagt 24 källor
är vanliga människor. Exemplen på hur
män, kvinnor och barn i televisionens
nyhetsprogram berättar om sina reaktio-
ner och sina känslor är många.

Ett exempel kan hämtas från Rapport,
den 31 augusti:

Man: Sorg, djup sorg för landets folk. Hon
har länge funnits i folkets hjärta.

Kvinna: Total chock. Jag kunde inte fatta
det först. Det tar tid innan det sjunker in. Det
är starka känslor här.

Rapport, den 2 september:
Man: Hon var en magisk person. Hon var

som vi andra. Och vi älskade henne.

Tabell 23. Källkategorier som uttalar sig om sorg och sörjande

Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

allmänhet 21 61 31 4
statsmän, elitpolitiker 12 33 5 3
artister, kändisar 2 16 0 0
svenska kungafamiljen/hovet 4 6 2 1
brittisk politiker 5 3 3 0
brittiska kungafamiljen/hovet 3 7 1 0
familjen Spencer 1 9 0 0
egen journalist/krönikör 5 3 0 1
övriga britter 0 7 0 0
svensk politiker 3 3 0 0
fotografer, journalister, medier 0 4 0 1
vag, otydlig källa 0 3 0 2
övrig källa 3 17 1 0
Totalt antal källor 59 172 42 12

Antal källor

16 Expressen 2/9.
17 Se tabell D i bilaga.
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Flicka som ber framför Buckingham Palace
Foto: Paul Hackett/Reuters, Svenska Dagbladet 3/9
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Ung kvinna: Det känns som jag vuxit upp
med henne, ända sedan jag var tio år. Man
hörde alltid talas om henne, hon var i nyheter-
na varje dag och man visste vad hon gjorde och
inte gjorde. Nu när hon är död känns det som
att förlora en anhörig.

Nyheterna den 31 augusti:
Kvinna: Jag vill visa min respekt för prin-

sessan Diana. Hon gjorde så mycket för män-
niskor, då vill jag lägga lite blommor här. Det
är inte mer än rätt. Hon hjälpte barn, och …
Hon var fantastisk. Det är en stor förlust.

Nyheterna, den 1 september:
Kvinna: Jag är väldigt ledsen. Det är hemskt.

Jag kan inte fatta det, det är overkligt … Hon
kommer att bli saknad.

Aktuellt, den 31 augusti:
Kvinna: Jag är verkligen skakad, för bar-

nens skull och för att hon var så ung, bara
36 år.

Kvinna: Jag har kommit hit för att betyga
min aktning för prinsessan Diana som var en
underbar person.

Man: Hon hade ett humanitärt engage-
mang. Och hon var mindre intresserad av att
bara prata än att försöka göra något. Därför
var hon omtyckt.

Också i tidningarna kommer allmänhe-
ten till tals. Men här är spektret av perso-
ner som uttalar sig om sorgen och minnet
större än i etermedierna. Flest olika perso-
ner kommer till tals i kvällstidningarnas
artiklar.

Den källkategori som är näst vanligast i
samtliga medier är statsmän och elitpoli-
tiker. Den amerikanske presidenten Bill
Clintons minnesord över prinsessan Dia-
na återges i samtliga granskade medier.
Sammanlagt framträder han i tolv artiklar
och inslag. På en andra plats kommer
premiärminister Tony Blair som i samtli-
ga medier utom Göteborgs-Posten, GT
och Ekot uttalar sig eller refereras vid åtta
tillfällen om sorgen och minnet. På en tred-
je plats kommer moder Teresa, nunna och

fredspristagare som främst kommit till tals
i kvällstidningarna. Andra prominenta
personer som framträder i detta samman-
hang är den ryske presidenten Boris Jelt-
sin, den sydafrikanske presidenten och
fredspristagaren Nelson Mandela och den
franske presidenten Jacques Chirac.

Man kan fråga sig varför just moder
Teresa förekommer så ofta, de övriga per-
sonerna förefaller ganska rimliga. En spe-
kulation skulle kunna vara att prinsessan
Diana på detta sätt fick del av moder
Teresas helgongloria; de framställs som
om de vore människor av samma slag.

Artister och kändisar är den tredje van-
ligaste källkategorin i kvällstidningarna.
Denna kategori förekommer inte alls i
etermedierna och endast i mycket liten
utsträckning i morgontidningarna, i detta
sammanhang. Olika internationellt kän-
da musiker och skådespelare världen över
uttrycker sin sorg över prinsessans bort-
gång, bland andra Elton John, Michael
Jackson, Elizabeth Taylor och Luciano
Pavarotti: – Mitt hjärta fylls av sorg och
smärta. Lady Diana var den vackraste symbo-
len för mänsklighet och kärlek i hela världen,
säger den världsberömde tenoren i Ex-
pressen den 1 september.

Inför en unik begravning
Prinsessan Diana var sedan hon skilt sig
från prins Charles inte längre medlem av
brittiska kungafamiljen. Hon hade inte
rätt att kalla sig kunglig höghet men fick
behålla titeln prinsessa av Wales. Detta
innebar att hon inte var berättigad till en
kunglig begravning, av vilka det finns tre
olika typer; en för statsöverhuvuden, en
för tronarvingar och en för övriga med-
lemmar av brittiska kungahuset. Mycket
hade talat för en privat ceremoni inom
familjen med kungafamiljen närvarande,
men det stora intresset från allmänheten
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påverkade sannolikt Dianas familj att i
samråd med kungahuset göra begrav-
ningsceremonin offentlig. Inte minst pre-
miärminister Tony Blair talade för en så-
dan lösning.

Den 1 september meddelar brittiska ho-
vet att en unik begravning kommer att
hållas för en unik person. Ceremonin be-
stäms till lördagen den 6 september i West-
minster Abbey, den kyrka där brittiska
monarker i flera sekler krönts, gift sig och
begravts. 2000 gäster bjuds in att närvara i
kyrkan, de flesta privata vänner till Diana,
brittiska politiker och representanter från
välgörenhetsorganisationer som prinses-
san engagerat sig i. Massmedierna får när-
vara i kyrkan och stora videoskärmar kom-
mer att monteras i Hyde Park där allmän-
heten i direktsändning ska kunna följa be-
gravningsceremonin. Inga officiella repre-
sentanter för de europeiska kungahusen
eller andra statsöverhuvuden inbjuds att
delta. Efter begravningsakten i Westmin-
ster Abbey ska kistan föras till Dianas barn-
domshem, godset Althorp utanför Lon-
don där jordfästningen kommer att ske i
närvaro endast av den närmaste familjen.
Begravningen blir ingen statsbegravning,
men kungahusets närvaro, ceremonins
storlek och offentlighet samt det faktum att
kistan den 1 september flyttas till Chapel
Royal i St James Palace, en gång byggt av
Henrik VIII, visar tydligt att kungafamilj-
ens tidigare ansträngda relation till Diana
nu ändrats.

TV-utsändningen av begravningen ska
kunna följas av 2,5 miljarder människor
världen över. Det statliga brittiska TV-
bolaget, BBC, har aldrig tidigare haft så
många medarbetare och så omfattande
teknisk utrustning ute för att bevaka en
enskild händelse. Sex miljoner människor
väntas komma till Londons centrum för

att följa begravningen och 27 000 poliser,
alla som går att uppbåda, kommer vara
ute för att hålla ordning.18

De svenska medierna har relativt gott
om tid att förbereda bevakningen av be-
gravningen. Reportrar och fotografer kan
skickas till London redan tidigare i veck-
an. Processionens väg genom staden är
känd flera dagar i förväg vilket bland
annat gör det möjligt att planera var re-
portrarna ska befinna sig för att kunna ge
en optimal rapportering. I detta samman-
hang är det inte oväsentligt att begrav-
ningen hålls i en modern storstad som
London, där det finns kapacitet att ta emot
journalister och fotografer från alla värl-
dens länder och tekniska förutsättningar
för en världsomspännande direktsänd-
ning av den planerade högtidligheten.

Fredagen den 5 september innehåller
samtliga tre kvällstidningar artiklar inför
morgondagens ceremoni. Alla tre har upp-
slag med kartor över begravningsproces-
sionens rutt från Dianas hem i Kensington
Palace till Westminster Abbey. Nyhetsgra-
fiken visar också den kanonlavett kistan
åker på, det kungliga hästartilleriet som
drar lavetten och skisser av kyrkans interi-
ör. Detaljerade tidsangivelser för kortege-
färden och begravningsceremonin finns i
Aftonbladet och Expressen. I GT har man
dessutom en artikel om människor som
redan börjat ta plats längs processionsvä-
gen och utanför Westminster Abbey.

Samtliga tre tidningar publicerar också
texten till den sång Elton John kommer att
sjunga i Westminster Abbey. Sången är en
nyskriven version av Candle in the Wind,
som ursprungligen skrevs 1973 till minne
av Marilyn Monroe. I GT och Aftonbladet
finns både den engelska texten och en
svensk översättning med, i Expressen en-
bart den engelska texten.

18 Dagens Nyheter 6/9.
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Nyhetsgrafik över prinsessan Dianas begravning.
Illustration: Dagens Nyheter 6/9.
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I alla de fyra morgontidningarna publi-
ceras samma nyhetsgrafik, med vissa va-
riationer lördagen den 6 september. Att
kvällstidningarna hade dessa nyheter re-
dan dagen innan beror på att de annars,
på grund av sin sena pressläggning, inte
hunnit få med uppgifterna innan begrav-
ningskortegen och TV-kanalernas direkt-
sändningar börjat på lördagen. I Göte-
borgs-Posten, Arbetet och Svenska Dag-
bladet är de grafiska illustrationerna be-
tydligt mindre till omfånget än i kvällstid-
ningarna. Svenska Dagbladet har dock
placerat sin nyhetsgrafik över kortegevä-
gen och Westminster Abbey på förstasi-
dan. Dagens Nyheters grafiska framställ-
ning är i storlek jämförbar med kvällstid-
ningarnas, den utgör större delen av en
fullformatssida. Här finns också detalje-
rade tidsangivelser och bilder på några av
de inbjudna gästerna.

I Ekot, Rapport och Aktuellt ägnas inte
planeringen inför begravningen någon
större uppmärksamhet. TV4s Nyheterna
har däremot den 5 september ett inslag
från byn Althorp, där bland annat bybor
kommenterar Dianas gravplats:

Ung kvinna: Jag är jätteglad att hon kom-
mer hit där hon hör hemma. Släkten ligger
begravd här sedan många generationer tillba-
ka. Det är bara rätt att hon får vila bredvid sin
far, som hon älskade. Och så kan vi alltid
besöka henne.

Reporter: Vykort på Diana har alltid funnits
på det lilla postkontoret, men i framtiden kom-
mer efterfrågan på souvenirer att vara oändligt
mycket större /…/ Förändrar det här ert liv?

Postkassörska: Säkert. Det gör det nog för
många. Det är slående hur berörda alla är. Vi
har förlorat något.

Huvudnyheten i kvällstidningarnas rap-
portering från begravningen denna dag,
lördagen den 6 september, är att Dianas

gravplats ändrats i sista stund. Ursprung-
ligen skulle hon begravas bredvid sin far
i familjekapellet i byn utanför Althorp.
Hennes närmaste anhöriga har emellertid
bestämt att hon istället ska begravas på en
liten ö inne på familjens ägor.

En ceremoni, två katedraler
De kom från när och fjärran.
Gamla som unga, svarta som vita, fattiga
som rika.
Sida vid sida hade de väntat i många timmar.
Det var folkets farväl till Diana.

Med denna ingress inleder GT den 7
september ett mittuppslag om hur män-
niskor samlats längs kortegevägen i vän-
tan på att få se Dianas kista.

Det är en solig och varm dag, stämning-
en i staden beskrivs i medierna som tyst
och värdig: Vi följer med folkströmmen från
Kensington Palace till Hyde Park. Här ska
begravningen visas på gigantiska TV-skärmar.
När vi kommer fram möts vi av ett folkhav som
är oändligt. Här sitter människor av alla åldrar,
från alla samhällsklasser sida vid sida och stäm-
ningen är påtagligt präglad av sorg och värdig-
het. Det är tyst och stilla i Hyde Park.19

TV4s Nyheterna visar bilder på ett stil-
lastående och ödsligt London; affischer
med bilden av Diana fladdrar lite i vin-
den, gatorna är tomma, en gammal kvin-
na och en ung man står alldeles stilla vid
ett staket och stirrar till synes ut i intet,
ingen trafik, inga bilar som rör sig. Bilder-
na ackompanjeras av psalmmusik från
begravningsgudstjänsten, ingen speaker-
text eller annat tal ligger över bildscenen.
För såväl Aktuellt, Rapport som Nyheter-
na gäller att bilderna står i centrum för
rapporteringen. Reportrarnas texter är
återhållsamma och syftar mest till att ange
kronologin i händelseutvecklingen.

19 Rapport 6/9.
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Kanonlavetten med Dianas kista förs
genom Londons gator. Kistan är draperad
i det kungliga standaret och blomster-
prydd. Samtliga av de granskade tidning-
arna och TV-programmen visar närbilder
på den bukett vita rosor som ligger längst
fram på kistan och som bär ett kort med
det enda ordet Mummy.

I alla de granskade medierna befinner
sig reportrarna ute bland människorna:
Vårt ögonblick kommer kvart i tio. Hästhovs-
klapper förebådar kistans ankomst, så ser vi
poliserna, vakterna och waleserna i sina björn-
skinnsmössor, de som senare ska bära kistan
men som nu går bredvid. Högt på lavetten

vilar Dianas kista och det svider till i mor-
gongrusiga ögon. – God bless you, Diana,
ropar en man med skrovlig röst (Gud välsigne
dig, Diana). Några flickor slänger ut varsin
ros i gatan.20

Kistan passerar förbi det kungliga slot-
tet: Och plötsligt blev vi vittnen till något
historiskt och på sitt sätt oerhört: På Bucking-
ham Palaces tak sänktes Union Jack flaggan på
halv stång.21  På palatsets förgård väntar
drottningen och ett stort antal medlemmar
ur kungafamiljen, något som tidigare ald-
rig hänt. Drottning Elizabeth bugar inför pro-
cessionen med prinsessan Dianas kista. /…/
Inte hade väl någon sett drottningen stå och

Blombukett på prinsessan Dianas kista. Foto: Chris Helgren/Reuters, Svenska Dagbladet 7/9.

20 Dagens Nyheter 7/9.
21 Svenska Dagbladet 7/9.
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Polis längs kortegevägen. Foto: Kai Pfaffenbach, Aftonbladet 7/9
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vänta utanför Buckingham Palace förut och
inte heller hade väl någon sett henne buga.22

Dianas söner, hennes bror, prins Char-
les och hans far prins Philip ansluter sig
till processionen den sista biten av färdvä-
gen. I TV-programmens nyheter och i tid-
ningarna visas bilder på de fem männen
där de går bakom kistan.

Gudstjänsten följs i de granskade medi-
erna inifrån Westminster Abbey och från
Hyde Park, där tusentals människor sam-
lats för att följa den på storbildskärmar.
Den gamla traditionsrika katedralen, där
de särskilt inbjudna samlas jämförs med
en annan, för dagen spontant uppstått,
”katedral”: Under ett par timmar denna var-
ma soliga sensommarlördag förvandlades Hyde
Park till en katedral, en folkets kyrka för folkets
prinsessa, Diana-folket.23  Och sedan förvand-
las Hyde Park till en enorm katedral. Två

miljoner människor lyssnar till ceremonin i
stora högtalare och världsstaden står stilla.24

Mediernas rapportering från kyrkan
domineras av Charles Spencers tal till sin
syster och av Elton Johns framförande av
sången han skrivit speciellt för tillfället.
Aftonbladet skriver: Det syntes så väl på
denna världsartist i popbranschen att det här
var hans svåraste gig i livet, inövat i Westmin-
ster Abbey kvällen före utan tvivelsmål på
gränsen till förtvivlan. /…/ Och han gjorde
sitt livs framträdande.25

I Aktuellt varvar man bevakningen från
Westminster Abbey och Hyde Park:

Reporter: Medan Westminster Abbey fyll-
des av inbjudna begravningsgäster så fylldes
Londons stora parker av alla de andra, de som
inte var bjudna men som såg Diana som sin
prinsessa. Mitt i Hyde Park hade två stora TV-
skärmar satts upp. Alla som ville skulle kunna

22 Rapport 6/9.
23 Svenska Dagbladet 7/9.

Kvinnor längs kortegeväge. Foto: AP, GT 7/9.

24 Nyheterna 6/9.
25 Aftonbladet 7/9.
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delta. Och människorna kom i tusental. Det var
ingen vanlig kunglig begravning. Det blev en
alldeles speciell ceremoni. Och det som märktes
mest i kyrkan var kanske alla de som inte var
där. Inte så många kungligheter, eller politiker
eller dignitärer som brukligt är. De hade fått ge
plats för representanter för välgörenhetsorga-
nisationer och Dianas nära vänner. Och chefre-
daktörerna för de stora brittiska tabloidtidning-
arna, de hade direkt ombetts att hålla sig borta.

Charles Spencer: Diana var själva sinnebil-
den för medkänsla, pliktkänsla, stil, skönhet.

Reporter: Men inbäddat i lovorden till sin
syster riktade earl Spencer skarp kritik både
mot massmedia och mot brittiska kungahuset.

Charles Spencer: … som hade en naturlig
nobless som var klasslös. Under det sista året
visade hon att hon inte behövde någon kunglig
titel för att alstra sin särskilda magi.

Reporter: Applåder i Hyde Park. En liten
bitter tagg sitter kvar. Deras prinsessa blev ju
inte alltid så väl behandlad av kungafamiljen
under sitt liv. Men det var vi journalister som
var den främsta måltavlan.

Prins Philip, prinsarna William och Harry, Charles Spencer och prins Charles i begravnings-
kortegen. Foto: AP, Expressen 7/9
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Charles Spencer: Hon talade ständigt och
jämt om att lämna England, framför allt på
grund av pressens behandling av henne. Den
enda förklaring jag har är att äkta godhet är
hotande till den som befinner sig i moralens
andra ände. Det är värt att minnas att av alla
ironier med Diana så var kanske den här den
största: att en flicka uppkallad efter jaktens
gudinna till slut blev vår tids mest jagade
person.

Reporter: Applåder till och med i kyrkan,
och applåder i Hyde Park , och tårar och sorg.

Bildscenerna växlar mellan de två skå-
deplatserna, kyrkan och parken. Aktuellt
använder sig av en klippteknik som i van-
liga fall endast är bruklig i spelfilm och
TV-dramatik. Genom att varva bildklipp
från olika platser på detta sätt, ger man
intryck av parallella händelseförlopp och
samtidighet, dvs att Aktuellts reporter
befinner sig på båda ställena samtidigt,
vilket givetvis är en oriktig bild. Vanligare
i nyhetssammanhang är att bildförloppet
presenteras kronologiskt, dvs följer re-
porterns förflyttningar mellan olika skå-
deplaster. Eller också har man två olika
reportrar på plats, så att tittaren förstår att
de varit på var sitt ställe och bevakat
händelser som utspelats samtidigt. I just
detta fall har antagligen Aktuelltredaktio-
nen köpt in bildmaterial från gudstjäns-
ten i Westminster Abbey. Det är inte tro-
ligt att Sveriges Television varit bland de
medier som ackrediterats till kyrkan, utan
dessa platser har sannolikt reserverats för
de brittiska TV-bolagen och internationel-
la bild- och nyhetsbyråer. Sedan har spea-
kertext lagts över det inköpta bildmateri-
alet. Utöver att rapportera om händelser-
na i Westminster Abbey och Hyde Park
har Aktuellt i detta inslag regisserat och
dramatiserat händelseutvecklingen.
Klipptekniken som används skapar spän-
ningsfält mellan överheten, de särskilt in-
bjudna, i kyrkan å ena sidan och de vanli-

ga människorna som självmant begett sig
till parken å den andra. Frågan är om
denna spänning fanns i verkligheten eller
om den skapades på redaktion för att
dramatisera händelseförloppet. Det abso-
lut troligaste är att det handlar om ett
typexempel på vad medieforskaren Gert
Z Nordström kallar för en iscensättning av
medierna.

Charles Spencers tal, som väckte stor
uppmärksamhet med sitt välformulerade
och bitvis skarpa innehåll, citeras i alla de
elva medierna. I Expressen, Aftonbladet,
GT, Göteborgs-Posten och Svenska Dag-
bladet publiceras det i sin helhet. Charles
Spencer beskrivs som den som vågar sätta
sig upp mot medierna och mot kungafa-
miljen, som vågar kritisera och som åtar sig
att skydda Dianas söner från mediebevak-
ning och att ge dem ett liv också utanför det
kungliga protokollet. Men den store tunge
mannen som talade direkt ur deras hjärtan rev
upp en känslostorm utan like. /…/ Många
uppfattade hans ord om hovet och kungafamil-
jen som en krigsförklaring. I så fall har han
folkets flertal på sin sida och har stora chanser
att segra, skriver Expressens utsände repor-
ter den 7 september, som lyssnade till talet
i Hyde Park. Så talade Dianas bror, earl Spen-
cer, och inte ett ord gick förlorat. Han sa allt som
man egentligen inte säger i ett sammanhang
som detta. Han lät känslorna tala och han talade
väl. Därför lyssnade alla och tänkte: Just det
skulle jag själv ha kunnat säga. Detta kan man
läsa i Göteborgs-Posten den 7/9. Talet be-
skrivs i flera av de granskade medierna
som oerhört och förutspås i Rapport den
6/9 ge eko lång tid framöver.

Göteborgs-Postens reporter följer guds-
tjänsten via storbildskärm tillsammans
med människorna i Hyde Park: Det var en
fantastisk upplevelse när John Eltons vackra
sång tonade ut över Hyde Park; ”Goodbye
England’s rose, from a country lost without
your soul”. Vi satt där på marken och solen och
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vinden rörde sig i trädkronorna. Himlen hade
stigit ned på jorden denna lördagsmorgon i
London. /…/ När earlen, med gråten i halsen,
lämnade predikstolen visste alla att nu måste
vi få visa att precis så ville vi att det skulle
sägas. Och just då lyfte alla sina händer från
marken och applåderade och det såg ut som
när hundratusen duvor lyfter i flock och ving-
arna fångar solen. ”Goodbye England’s rose,
we will miss the wings of your compassion”.

I Aftonbladet och Expressen publiceras
texten till sången en gång till den 7 septem-
ber. Första gången är den 5 september. I
Svenska Dagbladet publiceras den också i
sin helhet. I Aftonbladet är sångtexten pla-
cerad längst ned över två uppslag, som i
övrigt är fyllda med bilder på människor
som gråter och som ber och på Elton John
som sitter vid pianot i kyrkan och sjunger.

Efter begravningshögtiden förs Dianas
kista i en svart limousine till godset Alt-
horp utanför London. Människomassorna
längs Londons gator rörde sig i en böljande
formation runt bilen. Många viskade ”tack
Diana” och kastade blommor i hennes väg.
Varje blomma – tusen och åter tusen – repre-
senterade en önskning, en dröm.26  Flera av
medierna beskriver det som om Diana änt-
ligen ”kommer hem” till slut: En sista resa
hem till byn.27  Lady Diana kommer hem idag.28

Såväl Nyheterna, Rapport som Aktuellt
avslutar sin rapportering från London med
bilder på den svarta bilen som åker på
blombeströdda gator ut från staden och till
slut anländer till Dianas barndomshem,
där den åker in genom den stora grinden i
smidesjärn. I Rapport och Aktuellt ackom-
panjeras färden av Elton Johns sång och
bilder på gråtande människor längs vägen.

I Aktuellt är slutbilden en stor grön ek som
speglas i sjön på godsets ägor.

Sorgen efter vår prinsessa
Intrycket av en halvfaktisk berättelse om
ett tragiskt slut på en saga, som påpekats
flera gånger, stärks ytterligare efter en nog-
grannare analys av beskrivningarna av hän-
delseförloppets huvudmoment, själva
olyckan, begravningen och sorgen. De
svenska mediernas bevakning av prinses-
san Dianas begravning var lika mycket en
rapportering om känslor och stämningar
på Londons gator, och en del journalisters
egna känslor, som om det faktiska och
konkreta skeendet. Reportrarnas egna
känslor, spelade eller faktiska, märktes sär-
skilt tydligt när de befann sig bland vanli-
ga människor längs kortegevägen eller i
Hyde Park. Radio- och TV-journalisternas
röster var dämpade och högtidliga. Sättet
att rapportera accentuerade sorgen.

”Vi mot dom”-perspektiv återkom hela
tiden. Dom var kungafamiljen, de inbjud-
na. Vi var alla de vanliga människorna
som egentligen älskade prinsessan mer
än vad drottningen och prins Charles nå-
gonsin gjort. I flera sammanhang betona-
des att hon var folkets prinsessa och att
det var folket som egentligen förstod och
respekterade henne: Folkets prinsessa har
fått en begravning av hela det brittiska fol-
ket.29  I går tog folket makten och krönte sin
egen drottning i ett hav av rosor.30  – Diana var
den bästa drottningen vi aldrig hade, säger
Gordon Whitehead från Buckingham, som står
bredvid mig på bron. – Förut var det vi och
dom. Kungahuset måste komma ner till folks
nivå. Diana var vår lady, vår vän.31

26 Göteborgs-Posten 7/9.
27 Rubrik i GT 7/9.
28 Svenska Dagbladet 6/9.
29 Aktuellt 6/9.
30 Göteborgs-Posten 7/9.
31 Aftonbladet 7/9.
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32 Egentligen vet vi inte hur stor uppslutningen var. Huruvida den ska beskrivas som enorm eller inte är både en
bedömningsfråga och en semantisk fråga. Under alla omständigheter följde knappast majoriteten av Londonborna
och än mindre britterna begravningen ute på Londons gator.

33 Göteborgs-Posten 7/9.

Rapporteringen tog fasta på allt som
var ovanligt, som aldrig inträffat förut.
Flaggan på Buckingham Palace halades
på halv stång. Drottningen stod utanför
slottets grindar, inte på balkongen, och
väntade på Dianas kista, drottningen bu-
gade när den passerade förbi. Det app-
låderades i Westminster Abbey när kunga-
familjen öppet kritiserades i Charles
Spencers tal. Inte minst var de vanliga
människornas stora eller enorma upp-
slutning och den sorg som visades of-
fentligt mycket ovanlig, enligt medier-
na.32  Ingen visste förrän nu att England kan
gråta, som Göteborgs-Posten beskrev det
inträffade.33

Sammantaget gav de granskade medi-
erna en relativt likartad bild av olycksför-
loppet. Endast när det gäller några upp-
gifter skiljde sig framför allt tidningarna
åt. I Expressen uppges exempelvis att prin-
sessan Diana upplevde smärtor, något som
strider mot de övriga mediernas uppgif-
ter om att hon under hela räddningsarbe-
tet var medvetslös. Också när det gäller
att beskriva bilvraket varierade tidning-
arnas uppgifter. Beskrivningarna var oli-
ka detaljerade och dramatiska. Vad som
inte framkom i någon artikel var att ingen
representant för de granskade medierna
rimligen närvarit vid olycksplatsen och
bevittnat räddningsarbetet eller bilvraket
timmarna efter olyckan. Rapporteringen
torde således grunda sig på inhämtade
uppgifter, dvs olika källors vittnesmål —
och spekulationer.

Den vanligaste orsaken till olyckan upp-
gavs vara de förföljande fotografernas jakt
på bilen. Näst vanligaste orsak var chauf-
förens promillehalt. Fotografernas skuld

framhölls och upprepades framför allt
under början av veckan som följde på
prinsessan Dianas död.

De sakuppgifter som framkom i artik-
larna och inslagen kring olyckans om-
ständigheter varierade. Särskilt gäller det-
ta bilens hastighet och chaufförens pro-
millehalt. Flera av de uppgifter som läm-
nades om chauffören, hans dryckesvanor
och omdöme var mycket spekulativa och
saknade källhänvisningar. Det är tvek-
samt om rapporteringen på denna punkt
sett ut på samma sätt om det rört sig om en
svensk medborgare eller om händelsen
inträffat i Sverige. Det faktum att chauffö-
ren inte längre var vid liv och att han inte
hade anknytning till Sverige satte i några
av de granskade medierna pressetiska
hänsyn åt sidan.

Rapporteringen om de reaktioner som
prinsessans död väckte i London, både
bland allmänhet och hos olika kända per-
soner, gav bilden av en stad och en nation
i sorg. Både beskrivningarna av stämning-
arna bland människor, som påstods ström-
ma in till Londons centrum, och de kom-
mentarer och krönikor som skrevs var
mycket känsloladdade. I samtliga gran-
skade medier kom vanliga människor till
tals med uttryck för sorg och saknad. Stats-
minister Tony Blairs korta och gripande
minnestal över prinsessan Diana, som han
höll under förmiddagen den 31 augusti,
refererades eller visades i samtliga analy-
serade etermedier. Det är möjligt att just
detta tal kom att slå an tonen i den kom-
mande rapporteringen.

Bilderna på sörjande personer och på de
uttryck för sorg som de lämnar efter sig,
utanför bland annat prinsessans bostad,
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var många i tidningarna. Var fjärde bild
på enskilda sörjande personer i morgon-
tidningarna och var femte i kvällstidning-
arna visade barn, oftast en liten flicka,
som lägger ned blommor, gråter eller ber.
Också de tre TV-programmen visade barn
bland de sörjande.

Flest uttalanden och kommentarer om
sorg och saknad gjordes av allmänheten.
Vanligast var dessa i TV-nyheterna där tre
fjärdedelar av alla som uttalade sig om
detta är vanliga människor. I tidningarna
varierade det mera. Flest personer med
olika bakgrund kom till tals i kvällstid-
ningarnas artiklar. Bland dessa var många
internationellt kända statsmän, politiker
och artister.

Begravningen markerade i medierna

slutet på ett tragiskt ödesdrama av klas-
siskt snitt. Sorgen efter en prinsessa som
aldrig blev drottning blev snarast sorgen
efter ett helgon. Prinsessan utan någon
fläck, som stod på folkets sida och i det
godas tjänst, hade ryckts bort utan att få
fullborda sin mission. Hon hade förlorat i
kampen mot dom — kungahuset. Men
kungahuset hade lärt sig sin läxa och drott-
ningen bugade.

Mediebilden av verkligheten växte sam-
man med verkligheten. Bilder på sörjande
människor skapade med största sannolik-
het fler och mer sörjande människor att ta
bilder på. Den speciella och storslagna be-
gravningsceremonin hade säkerligen bli-
vit mer blygsam om inte mediernas tryck
funnits. Sagan växte in i verkligheten.
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PORTRÄTT AV DIANA
Prinsessan Diana är inte bara särklassig
huvudperson, utan också utgångspunkt
och förutsättning för den massiva bevak-
ningen av dödsolyckan i Paris. Hon var
förmodligen en av de mest mediebevaka-
de personerna i världen ända sedan hon
gifte sig med prins Charles 1981. Hon var
ung maka åt landets tronarvinge och mor
till en blivande regent. I Storbritannien
har kungafamiljen säkert en oerhörd sym-
bolisk betydelse, kanske större än i de
flesta - och möjligen mindre traditions-
bundna - övriga europeiska monarkier.
Men även prinsessan Dianas personlig-
het bidrog till den enorma nyfikenhet hon
skapade hos den brittiska allmänheten,
en nyfikenhet som för övrigt spred sig
utanför landets gränser. Genom medier-
na kunde människor träffa henne nästan
dagligen, hon kunde upplevas som en
nära vän eller anhörig. Hon blev dessut-
om, eller framställdes åtminstone allt mer
som folkets prinsessa; en av oss inte en av
”dom”.

Vilken bild - vilka porträtt - av prinses-
san framträdde då i mediernas rapporte-
ring under den första veckan efter hennes
död? Detta avsnitt analyserar de porträtt
av prinsessan som förekom i de granska-
de medierna veckan efter hennes död.

Di, Diana eller prinsessa av
Wales
Prinsessan Diana omnämns i över 93 pro-
cent av artiklarna i tidningarna och 91
procent av samtliga inslag i TV. Motsva-
rande andel är 87 procent i Ekot. Vad man
kallar henne varierar; ibland används en-
dast hennes förnamn, ibland också hen-
nes titel. Som ogift var hennes formella
titel Lady Diana Spencer, som gift Hennes
Kungliga Höghet prinsessan Diana av
Wales, som frånskild fick hon kalla sig
prinsessa av Wales. Vad hon kallas är inte
oväsentligt för den bild av henne som
sprids. Tabell 24 visar därför samtliga be-
nämningar som förekommer minst en
gång per artikel eller inslag.

De två benämningar som används mest
i det granskade materialet är “Diana“ och
“prinsessan Diana“. I tidningarna används
de två nästan lika mycket, även om mor-
gontidningarna i något större utsträck-
ning använder sig av “prinsessan Diana“
eller det mindre vanliga “prinsessa av
Wales“, medan det informella “Diana“
med knapp marginal är den vanligaste
benämningen i kvällstidningarna. Den
utgör nästan hälften av alla benämningar
i dessa tidningar.

Tabell 24: Benämningar på prinsessan Diana i rapporteringen

ARB DN GP SVD AB EXP GT Akt Rapp Nyhet Ekot

Diana 24 34 30 34 106 103 57 12 8 12 14

Lady Diana 2 3 4 2 6 7 5 0 0 1 1

Lady Di 1 3 2 6 5 5 4 0 2 1 1

prinsessan Diana 40 29 40 50 99 84 61 24 29 23 45

prinsessa av Wales 0 4 4 6 5 13 0 1 5 5 1

Diana Spencer 0 0 1 4 2 4 1 1 1 2 0

Tot. antal benämn. 67 73 81 102 223 216 128 38 45 44 62

Antal benämningar
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I TV-nyheterna och i Ekot är “prinsessan
Diana“ och “prinsessa av Wales“ de till-
sammans klart vanligaste benämningarna.
Vanligast är de i Ekot där tre fjärdedelar av
alla benämningar anger hennes namn och
titel. Etermedierna har i sin nyhetsrappor-
tering, om man enbart ser till vad prinses-
san Diana kallas, valt ett mer formellt för-
hållningssätt än tidningarna.

Den i alla medier relativt vanliga, famil-
jära benämningen ”Diana” är ändå värd
att notera. Det handlade alltså om en kvin-
na ur Storbritanniens högadel, tidigare gift
med tronarvingen och mor till dennes båda
söner. Hon hade trots det blivit folkets
prinsessa, den nära vännen och en av oss.

Diana om Diana
Porträtt av prinsessan Diana är den fjärde
vanligaste aspekten i hela det granskade

material som handlar om hennes död och
veckan efter denna (kapitel 4). Ett antal
olika källor uttalar sig eller används som
referenser vad gäller vem hon var och hur
hon var. I tabell 25 visas vilka olika kate-
gorier av källor det handlar om.

I kvällstidningarna, Ekot och TV-nyhe-
terna är prinsessan Diana själv den vanli-
gaste källan. Med utgångspunkt i det rik-
liga arkivmaterial som finns om Diana på
redaktionerna har uttalanden som hon
gjort såväl i tidningar, radio som TV om
sig själv och sitt liv refererats: Jag ville bli
bättre för att kunna klara av mina plikter som
hustru, mor och prinsessa av Wales. Jag tyckte
inte om mig själv, jag kände skam för att jag
inte kunde klara av stressen.1  Världen är för
lite uppmärksam på de liv, lemmar och land
som går till spillo på grund av personminor.2

– De sa alltid att jag var manipulativ, berätta-

Tabell 25. Källkategorier som uttalar sig i samband med porträtt av Diana, i rapporteringen

Morgontidningar Kvällstidningar TV-totalt Ekot

prinsessan Diana 9 24 2 3
egen journalist/krönikör 16 21 0 0
fotografer, journalister 4 9 1 1
familjen al-Fayed 1 10 0 0
brittiska kungafamiljen/hovet 3 6 1 0
statsmän, elitpolitiker 1 6 1 1
övriga britter 4 4 0 0
allmänhet 0 7 1 0
brittisk politiker 1 0 1 1
artister, kändisar 0 2 0 1
familjen Spencer 0 2 0 0
svenska kungafamiljen, hovet 0 2 0 0
debattör, insändare 1 1 0 0
vän till Diana, fam Spencer 0 1 0 0
vän till brittiska kungafam 0 1 0 0
vag, otydlig källa 1 5 0 0
övrig källa 5 8 1 0
Totalt antal källor 46 109 8 7
Antal källor

1 Aktuellt 31/8.
2 Dagens eko 31/8, vår översättning.
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de Diana, men vad är alternativet? Att bara
sitta där och vänta på att andra ska skapa
bilden?3  – Det var tre i mitt äktenskap, och det
är lite mycket, inte sant?4  – När jag ser dem
omkring mig, känns det som om jag blev
våldtagen, sa prinsessan Diana för inte så
länge sedan om svansen av fotografer som
ständigt följde henne.5  I Aktuellt och Rap-
port uttalar Diana sig eller refereras i ett
inslag i vardera programmet. I Nyheterna
uttalar hon sig inte alls om sig själv.

Den vanligaste källkategorin som utta-
lar sig om prinsessan Diana i morgontid-
ningarna är egen journalist eller krönikör.
En anledning är att det skrivs ett stort
antal krönikor, ledare och andra kom-
mentarer om henne, dvs artiklar där jour-
nalisternas egna synpunkter framträder.
Mer än varannan sådan artikel i morgon-
tidningarna handlar huvudsakligen om
prinsessan Diana. I stor utsträckning har
således de egna journalisterna en käll-
funktion i och med att de lämnar uppgif-
ter och framför allt kommenterar hennes
person och liv.

Den tredje vanligaste källkategorin sam-
mantaget när det gäller uppgifter om prin-
sessan Dianas person är fotografer, jour-
nalister och andra medier. I viss utsträck-
ning använder sig medierna av uppgifter
om prinsessan som hämtats från brittisk
eller annan utländsk press. I dessa fall
fungerar de angivna tidningarna som käl-
lor. Dessutom gjordes en del intervjuer
med journalister och fotografer som stän-
digt bevakade Diana; som gjorde henne
till sitt levebröd och som i en del fall i det
närmaste utvecklade en personlig rela-
tion till henne. Ett exempel på en sådan
journalist är fotografen Brandon Burn som
den 31 augusti intervjuas i Dagens eko.

I kvällstidningarna och i Rapport utta-
lar sig även vanliga människor, dvs all-
mänheten, om personliga erfarenheter av
prinsessan Diana, exempelvis: Jag startade
och drev ett hotell i huset där hon föddes, det
vill säga Park House vid Sandringham i Nor-
folk. Vi drev det som ett hotell för handikappa-
de. Eftersom det var hennes hem och nära
Sandringham House kom hon och hälsade på

Tabell 26. Enskilda källor som uttalar sig om prinsessan Diana i rapporteringen

Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

prinsessan Diana 9 24 2 3
prins Charles 2 4 1 0
Andrew Morton, författare 4 3 0 0
Dodi al-Fayed 1 3 0 0
Tony Blair 1 0 1 1
Mohammad al-Fayed 0 2 0 0
drottning Elizabeth 0 1 0 0
Edward John Spencer 0 1 0 0
Charles Spencer 0 1 0 0
Nelson Mandela 1 0 0 0
Luciano Pavarotti 0 0 0 1
Totalt antal källor 18 39 4 5

Antal källor

3 Göteborgs-Posten 6/9.
4 Dagens Nyheter 1/9.
5 Aftonbladet 1/9.
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när hon var gift med prins Charles. Hon besökte
våra gäster och visade den omtanke som funnits
i så mycket av det hon gjort. Hon kom speciellt
på juldagen, alltid improviserat, aldrig något
officiellt.6  – Om jag inte hade min egen mam-
ma, skulle jag vilja att prinsessan Diana var
min mamma — hon är så underbar, sa Lauren-
ce efter mötet (med prinsessan Diana).7

Förutom prinsessan själv är prins Char-
les och författaren Andrew Morton de två
enskilda källor som oftast uttalar sig eller
refereras i samband med porträtt av Diana
i de granskade tidningarna sammantagna.
Men ingen av dem förekommer i Ekony-
heterna eller i TV-nyheterna, förutom i ett
inslag i Aktuellt där prins Charles uttalar
sig.

Andrew Morton publicerade 1992 bo-
ken ”Diana — Her True Story”, samma år
som prinsessan separerade från prins
Charles. Boken används vid flera tillfällen
som källa eller refereras i samband med
uppgifter om vad prinsessan Diana sagt
eller gjort. I vilken utsträckning hon själv

medverkat till bokens innehåll är oklart;
dess tillförlitlighet som källa är alltså osä-
ker.

Även Dodi al-Fayed är en av de vanli-
gaste enskilda källorna i tidningarna när
det gäller prinsessan Diana. Det rör sig
här i samtliga fall om uppgifter han läm-
nat till släkt och vänner, uppgifter som
sedan i andra eller tredje hand refereras i
medierna. Inte heller Dodi al-Fayed utta-
lar sig eller refereras i etermediernas ny-
heter om prinsessan Diana, endast i tid-
ningarna. Sammantaget är antalet enskil-
da källor som uttalar sig om Diana betyd-
ligt mindre i TV- och Eko-nyheterna än i
morgon- och framför allt kvällstidninga-
rna. Detta är naturligt om man ser till
utrymme i respektive medium.

Personporträtten av
prinsessan Diana
Prinsessan Diana kan naturligtvis por-
trätteras på olika sätt; olika aspekter på

Tabell 27. Personporträtt av prinsessan Diana i rapporteringen

Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

porträtt allmänt 15 10 4 4
hennes äktenskap 10 13 0 0
som engagerad i välgörenhet 3 10 3 2
hennes relation till Dodi al-Fayed 2 15 0 0
som medieperson 5 8 0 1
hennes uppväxt 1 6 1 0
som medlem i kungafamiljen 1 4 1 0
som mor 1 4 0 0
som folkets prinsessa 1 4 0 0
hennes kärleksaffärer 1 3 0 0
som politiskt aktiv 1 1 0 0
som myt, legend 0 1 0 1
övrigt porträtt 1 4 0 0
Totalt antal artiklar och inslag 42 83 9 8

Förekomst i antal artiklar och inslag

6 Rapport 6/9.
7 Aftonbladet 2/9.
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hennes person och liv kan lyftas fram.
Vissa texter som porträtterar prinsessan
behandlar endast en aspekt, andra två
eller flera. I granskningen har de två mest
dominerande aspekterna i artiklarna res-
pektive inslagen analyserats.8

Vanligast, totalt sett, är artiklar och in-
slag som allmänt porträtterar prinsessan
Diana, dvs att ingen specifik detalj lyfts
fram. I TV-nyheterna sammantaget och i
Ekot ger omkring hälften av alla inslag som
porträtterar prinsessan en övergripande
bild. Den mest mångsidiga bilden av prin-
sessan ger kvällstidningarna, särskilt Af-
tonbladet. Här finns flest artiklar som
behandlar detaljer eller specifika aspekter
av hennes liv. Minst varierad är bilden i
Aktuellt, som endast vid ett enda tillfälle
porträtterar Diana, och i Nyheterna.

I drygt var tredje artikel som på något
sätt porträtterar Diana i Aftonbladet, Ex-
pressen och GT tillsammans får hennes
kärleksliv och förhållanden till olika män
framträdande plats. I radio- och TV-nyhe-
terna förekommer sådana inslag inte alls
och i morgontidningarna utgör de en be-
tydligt mindre andel. I de tre kvällstid-
ningarna tillsammans är Dianas relation
till Dodi al-Fayed den aspekt som åter-
kommer i flest artiklar om prinsessan.
Också hennes äktenskap med prins Char-
les får här relativt stor utrymme jämfört
med de andra medierna.

Dianas kärleksliv beskrivs som kompli-
cerat och fyllt av besvikelser. Redan som
19-åring träffade hon den 13 år äldre prins
Charles. Lady Diana Spencer omtalas som
en förälskad och rodnande ung flicka,
prins Charles som en betydligt mer erfa-
ren och behärskad blivande äkta make.

Hans enda anledning att gifta sig med
Diana sägs ha varit att skaffa Storbritan-
nien en ny tronarvinge. Efter några måna-
ders uppvaktning hade prinsen friat — därtill
starkt uppmuntrad av släkten, som tyckte att
det var dags för tronarvingen att äkta en lämp-
lig ungmö och tänka på successionsordningen.
En lämplig ungmö var exakt vad Diana var —
för hon var oskuld, av grevlig börd, söt att se på
och gjorde inga anspråk på större begåvning
eller besvärande egen vilja.9  I själva verket,
uppger medierna, älskade Charles en an-
nan kvinna, Camilla Parker-Bowles. Men
hon var gift och således en olämplig maka
åt en blivande brittisk kung.

 Äktenskapet blev inte lyckligt: Prinsessan
av Wales skulle producera fullgod avkomma åt
kronprinsen och i övrigt inte lägga sig i vad han
gjorde och ännu mindre vänta sig något av
honom. Trodde hon att kärlek ingick i kungliga
äktenskap hade hon misstagit sig. Att maken
levde i ett stabilt förhållande med en kvinna i sin
egen ålder var inte hennes business. Hon skulle
mannekänga som mor och arbeta hårt under
hovets stränga överinseende.10

De två uppges inte ha haft många in-
tressen gemensamt. Prins Charles kom inte
överens med sin unga fru, hon med alla de
dyrbara vanorna och alla de ytliga intressena.
/…/ Han flydde tillbaka till sin ungdomskär-
lek, Camilla Parker Bowles, en stadig kvinna
som var hans jämnåriga och som älskade häs-
tar och hästpolo, två företeelser som Diana
aldrig ägnat det minsta intresse.11  Paret hade
inga gemensamma intressen. Diana älskade
popmusik, kläder och fester. Charles klassisk
musik, fiske och hästpolo.12

Kännetecknande för texter som dessa är
bland annat svaga och ibland obefintliga
källhänvisningar. Även om några av ex-

8 Se även kapitel 3.1 för närmare metodologisk redovisning.
9 Göteborgs-Posten 1/9.
10 Aftonbladet 2/9.
11 Dagens Nyheter 1/9.
12 Expressen 31/8.
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emplen är hämtade ut krönikor,13  där jour-
nalisternas uppgift är att kommentera och
att tycka, torde kraven vara desamma som
för övrig journalistisk text — sakuppgif-
ter ska beläggas i källhänvisningar. Jour-
nalistens uppgift är att göra tolkningar
och analyser samt dra slutsatser.

Att de kungliga äkta makarna inte drog
jämnt blev ganska snart en offentlig hem-

lighet. Bilden här intill, tagen i samband
med ett statsbesök i Sydkorea 1992, publi-
ceras i samtliga granskade tidningar som
ett synligt bevis på splittringen i äkten-
skapet. I Rapport den 31 augusti bildsät-
ter man splittringen med en bildscen där
Diana himlar uppgivet och föraktfullt med
ögonen medan hon lyssnar till ett anfö-
rande prins Charles gör. För den kungliga

Illustration av splittring i äktenskapet. Foto: Expressen 31/8.

13 Göteborgs-Posten 1/9, Aftonbladet 2/9.
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Paparazzibild på prinsessan Diana och Dodi al-Fayed. Foto: FLT/PICA, GT 31/8
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familjen hade Diana kort sagt gjort sitt och
blottorna i alliansen blev allt tydligare. Med
uteblivet stöd från sin man och svärmor drott-
ning Elizabeth kom den förtvivlade prinses-
san snart att kastas mellan anorexi och bulimi,
ätstörningar vilka pågick som bakgrund till
hennes ständigt stigande popularitet.14

Separationen mellan prinsessan Diana
och prins Charles tillkännagavs i decem-
ber 1992, skilsmässan var ett faktum i
augusti fyra år senare. Under de år äkten-
skapet varade hade prinsessan Dianas
popularitet ständigt växt, trots rykten om

att även hon haft utomäktenskapliga för-
hållanden. Till skillnad från Camilla Par-
ker-Bowles, som i medierna beskrivs som
stadig och som av Diana döpts till rottwei-
lern 15  omnämns Dianas älskare som bland
annat stilig kavalleriofficer 16  och omskriven
kavaljer.17  Efter 15 års äktenskap med prins
Charles är hon, som det presenteras i de
granskade medierna, den tveklöst mest
populära av de båda. Att äktenskapet inte
höll framställs i tidningarna som prins
Charles fel. Hon kysste prinsen som blev en
groda.18

Tabell 28. Benämningar på Dodi al-Fayed i rapporteringen

... i relation till Diana: Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

som pojkvännen 10 13 1 1
som Dianas kärlek 1 17 1 4
som Dianas vän 10 6 4 1
som Dianas älskare 3 9 0 0
som fästmannen 0 8 1 0
 som följeslagaren 3 0 2 0
som mannen i Dianas liv 2 2 0 0
som hennes Dodi 1 1 0 1
som senaste, nyaste romans 2 0 0 0
som livskamrat 1 0 1 0
som Dianas nye prins 0 0 1 0
som den siste av Dianas män 0 1 0 0
som partner 1 0 0 0
… som person:
miljonär, multimiljonär 11 13 4 5
playboy 8 14 0 2
filmproducent 5 5 0 1
kvinnokarl 5 5 0 0
(misslyckad) affärsman 2 4 1 0
Harrodsarvtagaren 5 0 0 1
festprisse 1 3 0 0
godhjärtad 0 1 0 0
olycklig människa 0 1 0 0
som Gatsby 0 1 0 0
Totalt antal benämningar 71 104 16 16
Förekomst i antal artiklar och inslag

14 Svenska Dagbladet 6/9.
15 Expressen 1/9, Svenska Dagbladet 1/9.
16 Arbetet 1/9.
17 Expressen 1/9.
18 Expressen 7/9.
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I mitten på sommaren 1997 blev prinses-
san Dianas romans med Dodi al-Fayed
känd för medierna. Bilder på de två under
en semester i Frankrike dök snabbt upp i
internationell press.

Dodi al-Fayed tillhörde en känd egyp-
tisk finansfamilj bosatt i Storbritannien.
Hans far Mohammad al-Fayed är ägare
till bland annat varuhuset Harrods i Lon-
don och Hotel Ritz i Paris. I de granskade
medierna beskrivs dels al-Fayeds relation
till Diana, dels vem han var och hur han
levde. För den svenska mediepubliken
torde han inte ha varit särskild känd inn-
an dödsolyckan i Paris. Dodi al-Fayed
kallades oftast Dianas pojkvän, respektive
vän och kärlek i de granskade medierna
sammantagna. I kvällstidningarna samt i
Göteborgs-Posten och Svenska Dagbla-
det omtalas han också som hennes älskare.
I Arbetet och Svenska Dagbladet är han
dessutom hennes senaste och nyaste romans, i
Expressen den siste av Dianas män, medan
Göteborgs-Posten och Aktuellt till och med
kallar honom för hennes livskamrat. I TV4s
Nyheterna är han vid ett tillfälle också
omtalad som Dianas nye prins. Genom de
olika benämningarna antyder medierna
graden av allvar i parets kärleksförhållan-
de. Att vara ”senaste romans” är en min-
dre bindande relation än att vara ”livs-
kamrat”. Allvaret eller den eventuella
varaktigheten i parets förhållande var i
grund och botten okänt då ingen av de
båda officiellt gjort något uttalande eller
bekräftat relationen. Fältet lämnades där-
med fritt för mediernas spekulationer.

Dodi al-Fayed beskrivs som multimiljo-
när och arvtagare till varuhuset Harrods.
I den mån han yrkesarbetat har det rört
sig om produktioner inom filmbranschen,
framför allt i Hollywood. Ofta har dock

hans affärer misslyckats. För det mesta
har han, enligt den bild medierna ger, levt
sitt liv som playboy, omgiven av kvinnor
och lyx. En sådan som aldrig gjort ett hand-
tag i hela sitt liv utan bara levt på pappas
pengar.19  En artikel som porträtterar Dodi
al-Fayed i Expressen den 31 augusti har
mellanrubrikerna Flickvänner varnade,
Festade i Hollywood, Betalade 14 000 per natt,
Hade eget jetplan och Pälsar för 106 000.

Aftonbladet inleder den 1 september en
artikel med ingressen: En slarver, playboy,
charmör och festprisse. Men också en djupt
olycklig miljardär. Dodi al-Fayeds liv var kan-
tat av tragedier. Expressen skriver den 1
september: Oseriös playboy som älskar att
omge sig med vackra kvinnor. Slarver med
betalningsproblem, trots en månadspeng på
nästan en miljon kronor.

Dagens Nyheter skriver samma dag:
Det går ändå inte att komma ifrån att det
brittiska kungahuset genom bilolyckan bespa-
rades de pinsamheter som hade kunnat uppstå
om Diana — den blivande tronföljarens mor
— gifte om sig med en så pass belastad person
som Dodi al-Fayed och kanske fick nya barn.

Icke desto mindre rapporterar några av
de granskade tidningarna om Dodi al-
Fayeds äkta känslor för prinsessan Diana
och hans lyckosamma inverkan på hen-
nes liv: Men Helena Brunner, sedan 30 år
bosatt i London, är övertygad om att Lady Di
äntligen hade träffat en man hon älskade och
respekterade. /…/ – Jag tror att han var bra för
henne trots sitt dåliga rykte, säger hon.20

Kanske hittade hon till sist sin stora kärlek,
41-årige Dodi al-Fayed, playboy, filmprodu-
cent och miljonär; arvtagare till det berömda
varuhuset Harrods i London. Vänner till pa-
ret antydde nyligen att Dodi snart skulle fria
till Diana. Själv kallade hon tiden med honom
“den bästa i mitt liv“.21  Det kanske var kär-

19 Aftonbladet 7/9.
20 Expressen 1/9.
21 Aftonbladet 1/9.
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lek? Bilderna från Rivieran i sommar visade
en ny Diana, som släppt på sitt maniska vikt-
väktande och behov av total kontroll. De visa-
de en avspänd kvinna som unnade sig några
sköna stunder i en båt i solen med en uppmärk-
sam kavaljer.22  Dodi representerade trygghet
och stabilitet och han kunde erbjuda henne en
familj som trodde på lojalitet och sammanhåll-
ning, något som Diana aldrig tidigare upp-
levt.23  Återigen saknas källkritik och klara
källangivelser i många av texterna. Med-
för exempelvis Helena Brunners 30 år i
London att hon har de kunskaper och den
insikt som behövs för någorlunda rimliga
uppgifter om Dianas kärleksliv?

Beskrivningen av prinsessans kärleks-
liv är betydligt mindre spekulativ och
sensationell i de granskade etermedier-

nas nyhetsprogram än i tidningarna. I den
mån det överhuvudtaget nämns är det i
samband med en allmän översikt över
hennes liv. Inte i något inslag i Aktuellt,
Rapport, Nyheterna eller Ekot dominerar
prinsessan Dianas äktenskap eller rela-
tion till Dodi al-Fayed under den granska-
de veckan.

I det granskade materialet finns endast
ett inslag och en artikel som sätter Dodi al-
Fayeds far, Mohammad al-Fayed, och hans
affärer i centrum. Inslaget sänds i Lunche-
kot den 1 september. Där redovisas fråge-
tecken kring hur al-Fayed samlat sin för-
mögenhet; bland annat nämns vapenhan-
del, mutor och bulvanverksamhet. En ar-
tikel publiceras på Svenska Dagbladets
näringslivssida den 1 september. Också

Prinsessan Diana i Angola. Foto: José Manuel Ribeiro, Göteborgs-Posten 2/9.

22 Dagens Nyheter 1/9.
23 Göteborgs-Posten 1/9.
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där nämns skumraskaffärer i form av
mörklagda konton, tveksamma affärsme-
toder och politisk infiltration. Familjen al-
Fayed har trots en livslång vistelse och en
omfattande affärsverksamhet i Storbritan-
nien aldrig beviljats brittiskt medborgar-
skap. I de övriga granskade medierna
bedöms inte uppgifter som dessa som
tillräckligt relevanta eller intressanta för
publicering.

Prinsessans Dianas engagemang i olika
välgörenhetsprojekt och hennes kamp mot
landminor uppmärksammas i alla de gran-
skade medierna. Detta är den tredje van-
ligaste aspekten som framhålls som kän-
netecknande för hennes person. Den sista
intervjun prinsessan Diana gav, till den
franska tidningen Le Monde, handlar näs-
tan enbart om hennes välgörenhet och
intresse för utsatta och svaga människor.
Intervjun publiceras i sin helhet över två
uppslag i Expressen den 1 september. Den
avslutas med att prinsessan säger: – Ing-
enting ger mig större lycka än att försöka
hjälpa de mest sårbara i det här samhället. Det
är ett mål och hädanefter en väsentlig del av
mitt liv. Ett slags öde. Den som är i nöd ska
kalla på mig och jag ska skynda till, vad det än
må vara. Diana gjorde bland annat resor
till Angola och Bosnien där hon träffade
barn och vuxna som lemlästats av land-
minor. Hon intresserade sig också för de
aidssjuka. /…/ När hysterin och skräcken för
aids var som störst tvekade inte prinsessan att
krama de aidssjuka för att visa att det inte var
farligt. /…/ – Prinsessan Diana förde de aids-
sjukas talan när andra vägrade att säga ett
ord, säger Derek Bodell, ordförande för Natio-
nella Aidsfronten.24

Prinsessans stora engagemang mot an-
vändning och spridning av landminor
återkommer ofta. Bland annat uppmärk-
sammas hennes död med en tyst minut

under FNs minkonferens i Oslo den 1
september. Norges utrikesminister Björn
Tore Godal säger i Dagens eko samma
dag: Vi ska inte spara några ansträngningar
på den här konferensen när det gäller att
uppnå de mål som prinsessan Diana satt upp.
Den svenska prinsessan Christina Mag-
nusson, tillika ordförande i svenska Röda
Korset, betonar i en Rapportintervju sena-
re under kvällen betydelsen av prinses-
san Dianas engagemang: /…/ sett de här
frågorna som viktiga, men hon har satt ett
ansikte på dem. Och det visar, åter igen, tycker
jag, att det personliga engagemanget verkli-
gen betyder någonting. Det är klart att hon
var, hennes ansikte var ett av världens mest
fotograferade ansikten. Det är klart att det har
haft betydelse.

Bilden av Diana som ambassadör för
krigsoffer och fattiga bekräftas och un-
derstryks i de minnesord som olika stats-
män och politiker framför i medierna ef-
ter hennes död, till exempel Sydafrikas
president Nelson Mandela, FNs general-
sekreterare Kofi Annan och ryske presi-
denten Boris Jeltsin.25

Folkets prinsessa
Till bilden av Diana hör inte enbart vilka
detaljer och aspekter vid hennes liv som
fick mediernas uppmärksamhet, men ock-
så hur hon beskrevs och omtalades. En rad
olika omdömen fälls om prinsessan såväl
i de artiklar och inslag som på något sätt
porträtterar henne som i det övriga gran-
skade materialet. Med omdömen avses
här de sätt på vilka man beskriver prin-
sessan Diana som person och de egenska-
per som kännetecknade henne. Ett omdö-
me kan antingen göras direkt av en källa
eller indirekt uttryckas genom reporterns
bruk av exempelvis adjektiv samt genom

24 Aftonbladet 2/9.
25 Expressen 2/9.
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formuleringar i rubrik, ingress och bild-
text. I analysen har samtliga omdömen
som fällts minst en gång per artikel eller
inslag noterats. De olika omdömena har
sedan samlats i några övergripande kate-
gorier.

Totalt förekommer 723 omdömen om
prinsessan Diana i undersökningsmateri-
alet. Tabellen visar de 15 vanligaste om-
dömen om henne.26  Vanligaste omdöme i
samtliga granskade medier är att hon var

”folkets prinsessa”, en drottning i män-
niskors hjärtan. Detta är i kvällstidning-
arna lika vanligt som uppgifterna om
hennes engagemang för nödlidande, fat-
tiga och sjuka. Samma omdöme är näst
vanligast i morgontidningarna. I de tre
TV-programmen sammantaget är näst
vanligaste omdömet framhävandet av
Diana som en unik, stor och fantastisk
människa, en människa som skilde sig
från mängden, en människa som var an-

Tabell 29. De femton vanligaste omdömena om prinsessan Diana i rapporteringen

Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

Hon var folkets prinsessa,
en drottning i människors hjärtan 30 43 12 5
Hon engagerade sig, var ett stöd
för fattiga, sjuka och svaga 26 43 7 3
Hon var unik, en stor människa,
en legend, fantastisk 17 32 10 4
Hon bekämpade använd-
ningen av landminor 19 28 6 5
Hon var en underbar människa,
vänlig, naturlig 17 23 9 1
Hon var vacker, hade stil,
charm, vär dighet 10 21 2 1
Hon var en hängiven och
omtänksam mor 6 18 3 2
Hon var en symbol för
mänsklighet, en humanist 6 14 2 2
Hon utnyttjade, manipulerade
medierna när hon ville 15 8 2 3
Hon var älskad över allt,
charmade alla 4 9 2 0
Hon blev lycklig till slut 4 9 1 0
Hon var modig, hade styrka,
stack fram hakan 5 7 0 0
Hon var en populär, bra
ambassadör för Storbritannien 3 3 3 1
Hon var klasslös, den
vanliga människans vän 3 1 5 0
Hon revolterade mot monarkin,
bröt mot systemet 0 4 2 3
Förekomst i antal artiklar och inslag

26 Alla omdömen har inte uttryckts ordagrant enligt tabellen. Betydelsen hos det som sagts har varit vägledande
vid kategoriseringen.
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norlunda och bättre än de flesta andra.
Också i kvällstidningarna är detta ett
vanligt omdöme.

Den bild som ges av prinsessan Diana i
de undersökta nyhetsmedierna är den av
en ung, engagerad, vacker, och charme-
rande kvinna. Hon beskrivs som en hän-
given, kärleksfull och omtänksam mor.
Hennes uppfostran framställs som ett
nödvändigt komplement till de känslo-
kalla och strikta traditioner som präglar

kungafamiljen. Det blev särskilt tydligt efter
skilsmässan, när Charles introducerade prin-
sarna William och Harry i den engelska över-
klassens nöjen med jakt och skytte medan
Diana tog med dem till äventyrsparker och
hamburgerbarer.27  Bilden av Diana är bland
annat den av en modern mamma som vill
lära sina barn att visa känslor och delta-
gande. Hon var mån om att bibringa sina
söner en allsidig bild av verkligheten och
tog dem med sig till barnhem och sjukhus.

Prinsessan Diana med sönerna William och Harry.
Foto: John Swanell/Camera Press, Aftonbladet 3/9

27 Dagens Nyheter 2/9.
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Den unga, blyga och rodnande flickan
som gifte sig med prins Charles utveckla-
des under sitt äktenskap och kungafamilj-
ens hårda prövning till en stark och mo-
dig kvinna, enligt de granskade medier-
na. Prinsessan Diana kände sig grundlurad
och allteftersom åren gick bestämde hon sig för
att inte finna sig i det förnäma skräckregemen-
tets arrangemang.28  Hon accepterade inte den
tysta överenskommelsen om att prinsen skulle
få ha ett eget liv och att drottningen inte ville
höra talas om några klagomål. Prinsessan
gjorde revolt. Först ofrivilligt och privat ge-
nom att bli bulemisk och livstrött. Sedan i
raseri och dödsföraktande målmedvetenhet.29

En ung kvinna, möjligen naiv och fångad i ett
hörn beredd att slåss — också med list och
beräkning — för att rädda sin värdighet.30

Att hennes position efter separationen
från prins Charles var utsatt och ovanlig i
den brittiska monarkin, påpekas i flera av
de granskade medierna, men också att hon
medvetet arbetade för att skapa sig en ny
position. Mänsklig och bräcklig men ändå
urstark och modig stod hon ensam inför värl-
den och krävde att få skapa en helt ny kvinno-
roll: den frånskilda yrkesarbetande prinsessan.31

När separationen från prins Charles var ett
faktum då började hon en ganska målmedveten
kamp för att skapa sig en egen plattform i
samhället och hon var ganska duktig på det där.
/…/ Fler och fler människor började respektera
henne. Från början uppfattades hon mest som
en manipulativ, neurotisk kvinna som ställde
till problem, men hon gick ur alla de här proble-
men med hedern i behåll och vid sin död var hon,
får man nog säga, en ganska omtyckt och i
många fall direkt älskad person.32

Men dominerande är dock bilden av
den till födseln aristokratiska överklass-
kvinnan som revolterade mot kungahu-

set och identifierade sig med den vanliga,
ofta sjuka och svaga, människan. Den rik-
tiga prinsessan som trots att hon förlora-
de rätten att kalla sig Kunglig Höghet
ändå var och alltid förblev folkets prin-
sessa eller, som det uttrycks i flera artiklar
och inslag, en drottning i människors hjär-
tan, ”a Queen of Hearts”. Här finns det en
person som har stigit ned från sin tron, ner till
människorna på jorden, hon ömmar för dem. /
…/ Att hon steg ned till människorna och
talade om sin sorg, skuld, miserere, är det
storartade.33  De talar om hennes värme och
kärlek, hennes inre och yttre skönhet, att hon
lyckats beröra dem, att hon var som en famil-
jemedlem, att hon gjorde så fantastiska insat-
ser för andra människor, att hovet behandlade
hennes djupt orättvist.34  Den gångna veckan
har hundratals hiv-smittade, landmineskada-
de, hjärtsjuka, cancerdrabbade och fattigåld-
rade vittnat om hur Diana, prinsessa av Wa-
les, talat till dem som om de var och en betydde
något i sig alldeles själva. En far till ett cancer-
barn berättar hur hon ringde flera gånger i
åratal efter barnets död och sade: – Philip? Det
är Diana. Ringer jag olämpligt?35  Diana, prin-
sessa av Wales, ägde kvaliteter som inga andra
medlemmar av kungafamiljen har. Hon föddes
in i aristokratin, hade pengar, makt, skönhet.
Men hon klev ned från allt det, ner till de
vanliga människorna. Hon var oersättlig. Vi
kommer att sakna Diana. Vi behöver Diana,
någon som Diana, säger en man som bevitt-
nar begravningskortegen på Londons ga-
tor i TV4s Nyheterna den 6 september.

Endast två artiklar ger en något annan
bild av prinsessan Diana som folkets re-
presentant. Dagens Nyheters TV-krönika
den 3 september är en skarp kritik mot
mediernas sätt att beskriva prinsessan
Diana efter hennes död. Krönikan avslu-

28 Aftonbladet 2/9.
29 Göteborgs-Posten 1/9.
30 Arbetet 1/9.
31 Aftonbladet 3/9.

32 Lunchekot 31/8.
33 Expressen 7/9.
34 Svenska Dagbladet 7/9.
35 Expressen 7/9.



118

tas: Allt emedan ingen ifrågasatte den unga
kvinnans beteende. Hon som satte sig i en bil
vars chaufför var berusad. Hon som åkte mitt i
en av världens största städer i en hastighet som
ingen annan människa skulle ha vågat. Hon
som riskerade livet framför att låta några skan-
dalfotografer ta bilder på henne och hennes
sällskap. Hon som alltid tidigare använt medi-
erna för att få ut sina “budskap“, bland annat
om sitt intimaste kärleksliv. Inför denna rika
överklassens arrogans föll även SVT på knä.

I GT den 2 september görs på ledarsidan
ett påpekande i slutet på en artikel: Diana
kallades “folkets prinsessa“ i går. Själv levde
hon ett liv som var allt annat än folkligt, men
folket älskade henne i alla fall — eller kanske
just därför. Kärleken är inte alltid rationell.
Men mer nyanserad än så är inte de gran-
skade mediernas rapportering av prin-
sessan Dianas folkliga förankring. I TVs
nyheter och i Ekot görs överhuvudtaget
inget försök att ifrågasätta varför eller
mot vilken bakgrund hon kallats för ”fol-
kets prinsessa”.

I de granskade mediernas bild av prin-
sessan Diana som en ”folkets prinsessa”
syftar begreppet inte enbart på det intresse
hon visade för vanliga människor och för
svaga och sjuka. Snarare förmedlas intryck
av att hon gett avkall på privilegier och
förmåner för att kunna vara med vanliga
människor, för att bli en av dessa. Uttryck
som “stigit ned från tronen“ används för
att beskriva hennes uppoffringar. I själva
verket levde prinsessan Diana på ett sätt
och med en materiell standard som vida
överskred även vad man i vanliga fall bru-
kar beteckna som rikedom. Bouppteck-
ningen efter hennes död visade att hon
lämnade en förmögenhet som uppgick till
närmare en kvarts miljard svenska kronor.
Hennes omtanke om och intresse för den

vanliga och speciellt utsatta människan
må ha varit äkta men hennes livsföring den
totala motsatsen till folklig.

Slående i porträtten av prinsessan Dia-
na är den positiva bild som medierna ger
av henne. Tabell 29 visar att bland de
15 vanligaste omdömena i rapportering-
en finns bara ett negativt, och detta rör
prinsessans relation till massmedierna.
Prinsessan Diana hade fått vänja sig, om
än inte förlika sig, med mediernas upp-
märksamhet. Under 17 år hade hon följts
av journalister och fotografer, något som
på intet sätt minskade, utan snarast öka-
de, efter hennes separation från prins Char-
les. Lunchekot rapporterar den 31 augus-
ti: Inte så långt före sin död så beskrev hon i en
uppmärksammad intervju hur jobbigt det kun-
de vara, hon beskrev att en normal dag så hade
hon ständigt en sex, sju fotografer runt om-
kring sig, hon fick aldrig vara i fred och hon,
det hjälpte inte att hon hade polisskydd, för,
som hon sa, pressen hade bestämt sig för att
hon var en “story“ en “levande story“ som
gav stora pengar. Prinsessan Diana säger:
— En normal dag, när vi kommer tillbaka till
min bil, kan det dyka upp sex frilansfotografer
som hoppar omkring mig. Några kanske skulle
säga att det vore lättare om jag hade med en
polisman. Men det är det inte alls. De har
bestämt att jag fortfarande är ett projekt, efter
15-16 år, som säljer bra.36

Men mycket tyder också på att hon lär-
de sig använda medierna när det passade
hennes syften, särskilt när det gällde att
bygga upp en ny bild av sig själv i allmän-
hetens ögon. Diana beskrivs i några av de
granskade medierna som en skicklig
mediemanipulatör. Medierna har utnytt-
jats i interna kungliga familjestrider, för att
föra ut och popularisera kungligheternas per-
sonligheter och idéer, inte minst Dianas.37

36 Vår översättning.
37 Aftonbladet 1/9.
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När det hon upplevde som terrorn från kungafa-
miljen passerat gränsen – makens öppna otrohet,
iskylan från hovets maktcentrum, nedlåtenhe-
ten – försökte hon använda medierna för sina
syften. Hon lyckades.38  Hon påstås dels att på
ett strategiskt sätt ha använt medierna inför
skilsmässan i ett maktspel med udden rik-
tad mot prins Charles: Öppenhjärtlig och
med sorg i blicken berättade prinsessan Diana i
en TV-intervju för BBC 1995 om sitt äktenskap
med prins Charles, hur hon kämpat för att hålla
ihop det och hur hon drivits in i självförakt och
hetsätning.39  Diana figurerade också i andra
otrohetssammanhang och anklagades bland an-
nat för att ha telefontrakasserat en gift man. Men
det passerade utan att det drabbade henne nämn-
värt. Och i en TV-intervju tog hon hem spelet

igen. Hon nämnde sin mans älskarinna och sade
enkelt: – Tre i ett äktenskap blir trångt. Hela
världen tittade. Och förstod. Prins Charles TV-
intervju senare kom inte i närheten av det ge-
nomslag som Dianas fick.40  Dels fortsatte hon
att använda medierna för att dra uppmärk-
samhet från sin förre dette make: Lady Diana
ville att världen skulle se att hon roade sig, att det
fanns en ny man i hennes liv. Ett sätt att kontra
uppgifterna om att exmaken Charles skulle tillå-
tas en första, officiell semester med mångåriga
älskarinnan Camilla Parker-Bowles, 50. Och
alla manövrer i Storbritannien för att få Charles
gift med frånskilda Camilla. “Rottweilern“, som
Lady Diana kallade rivalen — en annan uppgift
hon själv noggrant såg till nådde medierna.41

Sammantaget är dock de positiva om-

Diagram 4:
Förhållandet mellan positiva och negativa omdömen om prinsessan Diana, index.42

38 Arbetet 1/9.
39 GT 1/9.
40 Göteborgs-Posten 1/9.
41 Expressen 1/9.
42 Indexet är uträknat enligt följande formel: ((a - b)/(a + b))*100 där a = antalet positiva omdömen och b = antalet

negativa omdömen. Indexvärdet kan ligga mellan +100 och -100. Ett indexvärde på +100 indikerar enbart positiva
omdömen, ett värde på -100 indikerar enbart negativa omdömen. Indexet tar inte hänsyn till hur många gånger
prinsessan Diana omnämnts i.
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dömen som fälls om Diana många gånger
fler än de negativa. Ett mycket enkelt in-
dex uträknat på förhållandet mellan anta-
let positiva och negativa omdömen som
görs om prinsessan Diana i respektive
granskat medium visar tydligt detta.

Mest positiv till prinsessan Diana, mätt
på detta sätt, är Aktuellt, där inte ett enda
negativt omdöme fällts om henne. I samt-
liga av de elva medierna ges dock sam-
mantaget en överväldigande positiv bild
av prinsessan Diana både som privat och
offentlig person.

Bilden av ett helgon
En intressant fråga är hur verklig bilden
som medierna gav av prinsessan Dianas
personliga egenskaper var under den vecka
som följde på hennes död. Var det över
huvud taget den verkliga eller ”sanna”
Diana som porträtterades eller tillhanda-
höll medierna en komprimerad och stilise-
rad bild av mediepersonen Diana, som
hon med och utan egen medverkan dagli-
gen porträtterats i svenska, brittiska och
internationella medier under de senaste 17
åren? Liksom berättelsen om hennes död
var halvfaktisk var säkerligen även berät-
telsen om hennes liv och person detta.

Den 17 år långa berättelsen om prinses-
san Diana bildades av en väv av fakta,
överdrifter och underdrifter, mer eller
minde långtgående spekulationer samt
rena lögner. Berättelsen om prinsessan
Dianas liv formades också av att hon till
mycket stor del levde i kontakt med medi-
erna. Dessa kunde exempelvis provocera
fram handlingar och uttalanden som blev
nyheter samtidigt som prinsessan och
hennes rådgivare påverkade medierna.
Denna mediebild komprimerades under
veckan efter hennes död. Men porträttet
av prinsessan Diana blev mer än ett kon-
centrat; det blev ett koncentrat som passa-
de in i den uppkomna situationen. Den

oväntade olyckan, relationerna till kung-
ahuset, begravningen och inte minst själ-
va mediebevakningen förstärkte respek-
tive försvagade tendenser i det som pre-
senterats under åren.

Bilden av prinsessan Diana skiljde sig
dock något mellan de elva granskade
medierna. Sammantaget var de flesta ar-
tiklarna om prinsessan allmänna porträtt
av hennes person och hennes liv. I mor-
gontidningarna var egna journalister och
krönikörer den vanligaste källan, dvs de
som tillhandahöll uppgifter och kommen-
tarer. Diana porträtterades till stor del i
krönikor och ledarartiklar i tidningarna. I
kvällstidningarna, TV-nyheterna och Ekot
var Diana själv, eller åtminstone vad som
framställdes vara henne själv, den vanli-
gaste källan.

De tre kvällstidningarnas bild var gene-
rellt sett mer inriktad på Diana som privat
än som offentlig person. Relativt stort ut-
rymme gavs åt artiklar som handlade om
hennes kärleksliv, först med maken prins
Charles, sedan med vännen Dodi al-Fay-
ed. Diana beskrevs som en övergiven och
utnyttjad hustru som dock återfick sin
självkänsla och kämpade sig ur ett olyck-
ligt äktenskap. I Dodi al-Fayed hittade
hon trygghet och lycka, trots att han be-
skrevs som en playboy och kvinnokarl
som var oförmögen att sköta ett arbete,
utan levde på sin fars förmögenhet. Den
jämförelsevis familjära benämningen “Di-
ana“ användes i dessa medier lika ofta
som de mer formella “prinsessan Diana“
och “prinsessa av Wales“ tillsammans.
Det är uppenbart och naturligt att kvälls-
tidningarnas porträtt av prinsessan for-
mades av deras speciella journalistik med
inriktning mot det spektakulära och myck-
et personliga.

En likartad bild av prinsessan Diana
gavs emellertid också i morgontidningar-
na och delvis också i TV- och radionyhe-
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terna, om än på ett mer återhållsamt
sätt. Minst sensationell och spekulativ var
bilden i etermediernas nyheter, särskilt i
Ekot. Detta program och Svenska Dagbla-
det var för övrigt de enda två medier som
vid åtminstone ett tillfälle gav en utförlig
bild av Dodi al-Fayeds far, den kontrover-
sielle och i många sammanhang ifrågasat-
te multimiljonären och affärsmannen Mo-
hammad al-Fayed. I etermediernas rap-
portering benämndes prinsessan oftast
med sin formella titel, dvs som “prinses-
san Diana“ eller “prinsessa av Wales“. I
ingen av dessa medier utgjorde Dianas
äktenskap eller relation till Dodi al-Fayed
den dominerande aspekten.

Källhänvisningarna var ofta bristfälliga
eller saknades helt när det gällde porträt-
tet av Diana. Särskilt tydligt var detta i de
mer spekulativt formulerade texterna. En
källa som relativt ofta återkom i tidning-
arna var författaren Andrew Morton, som
skrivit en biografi över Diana. I vilken
utsträckning de i bland mycket intima
uppgifterna om prinsessan i denna bok är
sanna ifrågasattes aldrig i nyhetsrappor-
teringen. I många fall kan man snarast
tala om omvänd källkritik; ju mer spekta-
kulära och ju mer intima uppgifter, desto
lägre kvalitet på källorna.

De granskade medierna gav en överväl-
digande positiv bild av prinsessan Diana,

både som privat och offentlig person. Hon
beskrevs som en unik, stor och mycket
speciell människa. Hon var en omtänk-
sam och kärleksfull mor. Hon intressera-
de sig och ömmade för svaga och utsatta
människor. Från att ha varit en blyg och
rodnande ung flicka växte hon till en stark
och modig kvinna. Men framför allt be-
skrevs hon som folkets prinsessa, ”a Queen
of Hearts”, en kvinna som “stigit ned från
tronen“ och som var de vanliga männis-
kornas drottning. Bland de 15 oftast före-
kommande omdömena om prinsessan
Diana fanns bara ett negativt. Prinsessan
uppges ha varit skicklig på att utnyttja
medierna för egna syften när det passade
henne. Och detta behöver egentligen inte
vara något särskilt negativt.

Den selektiva komprimeringen av prin-
sessan Dianas liv blev snarast en slags
kanonisering. Hon fick ett helgons egen-
skaper: Slutet på sagan om prinsessan
Diana blev egentligen slutet på mediesa-
gan om helgonet Diana. I vilken utsträck-
ning och på vilka punkter helgonbilden
överensstämmer med verklighetens prin-
sessan Diana går inte att avgöra utifrån
den innehållsanalys som rapporteras här.
Men det mest intressanta är kanske att
prinsessa Diana blev ett helgon som de
flesta av oss kände nära genom att vi
umgåtts med henne via medierna.
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KÄNDISJOURNALISTIK OCH
MEDIERNAS ANSVAR
Ett annat framträdande tema i samband
med prinsessan Dianas död i de granska-
de medierna är ”medier och journalistik”.
Detta tema har två aspekter. Den ena är
spekulationer om de sju fotografernas di-
rekta medverkan till och ansvar för bil-
olyckan i Paris. Hit hör artiklar och inslag
som rapporterar om hur fotograferna följ-
de efter prinsessan Dianas bil när den
lämnade hotell Ritz i Paris, hur de agera-
de efter olyckan och vilka åtgärder den
franska åklagarmyndigheten vidtagit. Hit
hör också rapporteringen om försäljning
av bilder på olycksoffren och allmänhe-
tens ilska mot fotografernas beteende.

Den andra aspekten gäller journalistik
och journalistiska arbetsmetoder i allmän-
het, och då i synnerhet det som vanligen
kallas kändisjournalistik. De granskade
medierna innehåller flera intervjuer med
svenska och utländska journalister och
fotografer om bland annat efterfrågan på
bilder och kända personers rätt till en
privat sfär. En rad krönikor diskuterar
och kommenterar denna form av  journa-
listik, dess förutsättningar och vilka be-
hov den fyller.

Den första aspekten,mediernas ansvar,
tar således fasta på mediernas inbland-
ning i och påverkan på den konkreta hän-
delseutvecklingen. Den andra aspekten,
allmänt om kändisjournalistik, handlar
huvudsakligen om journalistik på ett mer
principiellt och abstrakt plan. Det rör sig
om frågor som etik och moral, lagstift-
ning, kommersialisering av nyhetsmedi-
erna samt mediepublikens behov.

Det finns inga tydliga gränser mellan
dessa två aspekter i rapporteringen kring

prinsessan Dianas död. Fotografernas
beteende och eventuella medverkan vid
dödsolyckan utgör utgångspunkt för mer
generella resonemang som förs i ledare,
debattartiklar, insändare och krönikor. Inte
sällan handlar en artikel eller ett inslag
om båda aspekterna. Till detta kommer
egentligen dessutom en tredje aspekt som
rör medier. Denna handlar om prinsessan
Diana som medieperson, dvs hur hon stän-
digt bevakades av medierna men också
själv lärde sig utnyttja dem.

Mediernas ansvar och kändisjournalis-
tik i allmänhet får stor uppmärksamhet i
de granskade medierna. Nästan varannan
morgontidningsartikel berör på något sätt
dessa aspekter. I TV-nyheterna förekom-
mer de i sammanlagt drygt en tredjedel av
inslagen, medan motsvarande andel i Ekot
är något under en tredjedel. Lägst andel får
dessa aspekter i kvällstidningarna där
knappt var fjärde artikel berör mediernas
ansvar eller kändisjournalistik. Samtliga
granskade medier rapporterar fler artiklar
och inslag om mediernas ansvar än om
kändisjournalistik mer generellt. Störst är
skillnaden mellan den uppmärksamhet de
två aspekterna får i Ekot där mediernas
ansvar förekommer i nästan sju gånger fler
inslag än kändisjournalistik allmänt. Minst
är skillnaden i kvällstidningarna.1

I det följande utvecklas diskussionen
kring hur medierna behandlar mediernas
roll och i synnerhet fotografernas med-
verkan.

Fotografernas ansvar och skuld
Från början förknippas prinsessan Dianas
död med de fotografer som följde efter

1 Se även tabell 7.
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bilen från hotell Ritz. Under första dygnet
läggs i de granskade medierna den största
skulden för olyckan på de sju fotografer
som ”jagade” och ”förföljde” prinsessan
och hennes sällskap genom Paris gator. De
tre kvällstidningarna har redan den 31 au-
gusti rubriker som: Lady Di dödad i bilkrasch
i natt – jagades av fotografer.2  Jagade till döds,3

De jagades in i döden  och ”Hyenorna tog vår
prinsessa”.4  I Ekot och TV-nyheterna riktas
också blicken mot fotograferna även om
formuleringarna här är något mer försikti-
ga: Lunchekot rapporterar om den tragiska
händelsen och om dom jagande journalister
som kan ha bidragit till olyckan.5  Och många
anklagar kändisfotograferna, paparazzi, för att
ha hetsat Diana in i döden.6

De tre TV-redaktionerna berör samtliga
i sin rapportering under kvällen skuldfrå-
gan, dvs vem som orsakade och bar an-
svaret för olyckan. Earl Charles Spencer,
prinsessan Dianas bror, gör under dagen
ett uttalande som visas i Rapport och
Aktuellt och som refereras i Nyheterna
där han anklagar pressen för att ha tagit
livet av Diana och alla redaktörer och
publicister som någon gång köpt bilder
av henne för att nu ha blod på sina händer.
Samtliga tre redaktioner har också kom-
mentarer och synpunkter från vanliga
människor på Londons gator:

Man: De är avskyvärda. De låter inte män-
niskor leva fritt. De jagar en kvinna överallt.
Hon får inte ens gå på toaletten, än mindre
köra på motorvägen. Att jaga någon i så stor
hastighet var ett stort misstag.7

Man: Om hon var förföljd av journalister är
det skandal. Då borde de dödas.8

Kvinna: Det är avskyvärt, fullständigt
omoraliskt.9

Man 1: De tog hennes liv. Jag anklagar The
Sun och den sortens tidningar.

Man 2: The Sun var inte där.
Man 1: Jo, kändisjournalisterna var där.10

I Rapport nyanserar man skuldfrågan
något genom att också framhålla bilens
höga hastighet som ytterligare en orsak
till olyckan, och man låter bland annat en
kändisfotograf komma till tals: Man kan
inte säga att fotograferna orsakat olyckan.
Man kan säga att olyckan inträffat på grund
av mycket hög hastighet.

Lunchekots bevakning av olyckan sam-
ma dag avlutas med en referens till den
italienska fotografen Tazio Secchiaroli,
som lägger lika mycket skuld på dem som
satt i bilen och han frågar sig varför någon
riskerar livet bara för att slippa bli foto-
graferad. Denna avslutning kan dock lätt
uppfattas som en ironisk slutknorr på ett
inslag som för övrigt handlar om fotogra-
fernas ansvar och de skyhöga summor
bilder på kända personer kan inbringa.

I Aktuellt uttalar sig även pressombuds-
man Per Arne Jigenius och advokaten
Peter Danowski. Den förstnämnde påpe-
kar att också tidningsutgivarnas och re-
daktionernas ansvar måste inkluderas i
diskussionen om skuldfrågan. Peter Da-
nowski framhåller att så länge det finns en
marknad för så kallade paparazzibilder,
kommer sådana att publiceras.

I samtliga tre TV-kanalers nyhetspro-
gram gör man denna dag intervjuer med
svenska journalister och fotografer som
säger att något liknande aldrig skulle kun-
na hända i Sverige: Vi har en helt annan
presstradition i Sverige. Vi skulle aldrig vilja
ha det så att våra fotografer, våra svenska
fotografer skulle jaga prinsessan Victoria,

2 GTs förstasida 31/9.
3 Aftonbladet 31/9.
4 Expressen 31/9.
5 Lunchekot 31/8, löpsedel.
6 Aktuellt 31/8, löpsedel

7 Nyheterna 31/8.
8 Aktuellt 31/8.
9 Aktuellt 31/8.
10 Rapport 31/8.
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eller …, säger chefredaktören på veckotid-
ningen Se&Hör, Tommy Schönstedt i Rap-
port. Expressens chefredaktör Staffan
Thorsell förklarar i Nyheterna hur det kan
komma sig att även hans tidning publice-
rat bilder på Diana: Jo, men vi har verkligen
inte drivit nyhetsförmedlingen i det ämnet
och vi betalar aldrig pengar på det sättet som
de engelska tidningarna gör, inte ens för nyhe-
ter från Sverige och runt svenska viktiga per-
soner. I Aktuellt säger ordföranden i Press-
fotografernas klubb, Urban Brådhe: Ja, vi
vill framför allt inte betrakta oss som kollegor
med dom här paparazzi-människorna. Det
dom sysslar med är något helt annat än vad
svenska pressfotografer sysslar med.

Morgontidningarnas första tillfälle att
rapportera om olyckan är den 1 septem-
ber, mer än ett dygn efter att den inträffa-
de. Även i dessa sätts fotografernas delak-
tighet i den tragiska händelsen direkt i
fokus. Några av rubrikerna lyder: Jagad av
paparazzi,11  Gamar med kameror,12  Fotogra-
fer riskerar åtal efter biljakten,13  Ständigt
villebråd. Kändisfotografer följde henne över
allt14  och Prinsessan jagades i döden av foto-
grafer .15  Samtliga fyra morgontidningar
kommenterar händelserna och de inblan-
dade fotografernas medverkan och skuld
på ledarsidorna eller i krönikor. Här ges,
som i etermediernas nyheter, en mer ny-
anserad bild av ansvarsfrågan än i kvälls-
tidningarna. Mats Svegfors, Svenska Dag-
bladets chefredaktör, skriver i sin kom-
mentar på tidningens förstasida att prin-
sessan Dianas död måste ses i perspektiv
av hennes symbiotiska förhållande till
medierna och den ständiga efterfrågan på
skandalreportage som finns bland skan-
dalpressens egen publik. Joakim Berner,

chefredaktör och ansvarig utgivare på
Dagens Nyheter, tonar visserligen inte ned
pressens ansvar- Självrannsakans timme är
här /…/- men hävdar att /…/själva motorn i
jakten är att skvallerpressen säljer i stora
upplagor.

De sju fotografernas faktiska medver-
kan i händelseförloppet begränsar sig
egentligen till de få minuter de följde efter
prinsessans bil genom Paris gator strax
efter midnatt den 31 augusti. De häktades
av den franska polisen på olycksplatsen
och fördes till förhör på polisstationen
Quai d’Orfèvres. Tisdagen den 2 septem-
ber inledde åklagarmyndigheten i Paris
en förundersökning. Fotograferna släpp-
tes; två av dem mot borgen och med för-
bud att arbeta under den tid som förun-
dersökningen pågår. Fotograferna riske-
rade åtal för vållande till annans död och
personskada eller för att inte ha hjälpt
nödställd, vilket är brottsligt enligt fransk
lag. Utredningen beräknades ta flera må-
nader.

Redan under den första dagens bevak-
ning rapporterar medierna i princip allt
som finns att säga om fotografernas age-
rande. Inget nytt tillkommer under de
kommande dagarna; ett flertal upprep-
ningar och förtydliganden görs i spalter-
na och i nyhetssändningarna. Den bild
som ges av fotografernas skuld i kvälls-
tidningarna och i TV-nyheterna under
första dagen efter olyckan är övervägan-
de ensidig och likartad. I och med Charles
Spencers känsloladdade och starkt fördö-
mande uttalande pekas de skyldiga ut i
medierna – dvs fotograferna – redan inn-
an det att eventuella vittnesmål och tek-
niska analyser bidragit med fakta. Senare

11 Göteborgs-Postens förstasida1/9.
12 Göteborgs-Posten 1/9.
13 Svenska Dagbladet 1/9.
14 Dagens Nyheter 1/9.
15 Arbetet 1/9.
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under veckan kommer uppgifter om att
chauffören varit kraftigt berusad och me-
dierna påstår att hastigheten varit nästan
tre gånger de tillåtna. Ändå är det under
hela den granskade veckan i de största
svenska nyhetsmedierna de sju fotogra-
ferna, och i förlängningen medierna, som
har mest skuld till prinsessans död.

Paralleller dras till svenska medier re-
dan under första dagens rapportering.
Sammantaget under undersökningsperio-
den har hälften av alla artiklar om medier-
nas ansvar och kändisjournalistik i all-
mänhet svensk anknytning, dvs artiklar-
na relaterar i större eller mindre omfatt-
ning till svenska förhållanden eller ge-
nom att någon svensk medverkar som
källa eller omtalad. Motsvarande andel är
i TV-nyheterna en fjärdedel och i Ekot en
femtedel. I samtliga granskade medier är
andelen med svensk anknytning betyd-
ligt högre i samband med dessa aspekter
än för undersökningsmaterialet i sin hel-
het.

Att något liknande det som inträffade i
Paris aldrig skulle kunna inträffa i Sverige

bedyras av journalister och fotografer både
inom veckopress och dagspress; förhål-
landena i Storbritannien påstås skilja sig
för mycket från de svenska. Göteborgs-
Posten skriver i en ledare den 1 septem-
ber: Det är emellertid fel att angripa medierna
som kollektiv, utan att se skillnaderna mellan
dem, mellan utländsk skandalpress och tradi-
tionella svenska medier. Den bild de gran-
skade medierna ger är att frågor som rör
kändisjournalistik, etik, den enskildes in-
tegritet och marknadskrafternas allt stör-
re inflytande över medierna visserligen
kan och bör diskuteras ur svensk synvin-
kel, men ännu har inte journalistikens
värsta avarter trängt innanför Sveriges
gränser. Här finns inga paparazzi, utan
svenska medier respekterar kända perso-
ners rätt till en privat sfär i större utsträck-
ning än utländska medier gör. Samtidigt
vill varken Tommy Schönstedt, chefre-
daktör på Se&Hör, Bengt Gustafsson på
Hänt Extra eller Karin Lennmor på Svensk
Damtidning i Aktuellt den 2 september ge
några löften om att inte publicera papa-
razzibilder i fortsättningen.

Tabell 30. Begreppet paparazzi i rapporteringen

ARB DN GP SVD AB EXP GT Akt Rapp Nyhet Ekot

förekommer utan
förtydligande 13 7 12 13 36 19 23 3 2 5 4
förekommer med
förtydligande 2 5 4 5 1 2 2 1 2 3
förekommer inte 34 36 46 46 122 116 72 26 30 25 45
Tot. antal artiklar
och inslag 49 48 62 64 159 137 97 30 34 30 52

Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

förekommer utan förtydligande 45 78 10 4
förekommer med förtydligande 16 5 3 3
förekommer inte 162 310 81 45
Totalt antal artiklar och inslag 223 393 94 52

Förekomst i antal artiklar och inslag
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Paparazzi
I samband med en del stora nyhetshän-
delser har enskilda ord eller uttryck ib-
land fått mycket stort genomslag. Sådana
har till exempel varit ”bogvisir” i sam-
band med Estoniafärjan, ”etnisk rensning”
i samband med konflikterna i tidigare
Jugoslavien, ”time out” då Mona Sahlins
kontokort dominerande nyheterna och
”fatwa” då Iran fäste en dödsdom på för-
fattaren Salman Rushdie.

Också när det gäller prinsessan Dianas
död har ett nytt ord fått solitt fotfäste i den
svenska debatten och hos mediepubliken,
nämligen det italienska ordet ”paparaz-
zi”. Paparazzi syftar på skvallertidnings-
journalister och kändisfotografer. Mest
används det i Aftonbladet, minst i Rap-
port och Aktuellt. Uttrycket är vanligare i
tidningarna än i etermedierna. I morgon-
tidningarna sammantaget förekommer
det, relativt sett, i 27 procent av alla artik-
lar, i kvällstidningarna i 21 procent. Mot-
svarande andel i TV-nyheterna är 14 pro-
cent och i Ekot 13 procent.

Begreppet paparazzi var med största
sannolikhet föga bekant för den svenska
mediepubliken före prinsessan Dianas
död. Att ordet fick ett så stort genomslag
beror säkerligen på att man i Storbritan-
nien och Frankrike använder det om foto-
grafer som huvudsakligen försörjer sig på
att ta bilder av sk kändisar. Begreppet
följde så att säga med händelsen. I många
länder utanför Skandinavien har skval-
lertidningar många köpare och således
enligt svenska mått mycket stora uppla-
gor. Upplagornas storlek medför en efter-
frågan på bilder av kända personer i pri-
vata situationer, gärna så privata som
möjligt. Efterfrågan betingar i sin tur
mycket höga honorar för dessa bilder. I de
granskade medierna finns exempelvis

uppgifter om att den fotograf som tog de
första suddiga bilderna på prinsessan och
Dodi al-Fayed tjänade tre miljoner kronor
och att de stora internationella bildbyrå-
erna får mellan 35 och 50 procent av sina
inkomster från kändisfoton.16  Det finns
därför fotografer som ägnar hela sin ar-
betstid åt att följa kändisar och vänta ut
ögonblicket för Bilden, den som ger stora
pengar och berömmelse. I Sverige är inte
efterfrågan lika stor, tidningarna betalar
inte lika mycket för bilderna och fotogra-
ferna kan därför här knappast försörja sig
enbart på denna verksamhet.

Begreppet paparazzi kommer ursprung-
ligen från Federico Fellinis film Det ljuva
livet, där huvudpersonen ständigt följs av
en fotograf vid namn Paparazzo. Efter
filmen fick begreppet så småningom be-
teckna en snabbt växande yrkeskår och
används nu oftast i pluralis, paparazzi. I
Expressen, GT, Svenska Dagbladet, Da-
gens Nyheter, Göteborgs-Posten och Lun-
chekot förklarar man ordets ursprung vid
minst ett tillfälle. I alla de granskade me-
dierna utom Nyheterna förtydligas dess-
utom begreppet, i de flesta redan första
eller andra gången det används. I Nyhe-
terna förtydligas inte begreppet någon
gång. Inte oväntat används begreppet i de
flesta fall utan förtydligande.

Kameror som jaktvapen
I rapporteringen om fotografernas skuld
vid olyckan, samt i de artiklar – bland
dessa många krönikor, ledare, debattar-
tiklar och insändare – som berör kändis-
journalistik mer allmänt är inte det foto-
graferna gjort eller inte gjort det centrala.
Snarare handlar rapporteringen om i vil-
ken utsträckning de handlade fel, om de-
ras beteende på något sätt går att förstå
eller försvara och om detta är representa-

16 Aftonbladet 1/9, Svenska Dagbladet 3/9.
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tivt för journalistkåren som helhet. En rad
omdömen fälls om fotografer, journalister
och medier generellt; sammanlagt 459
stycken i de elva granskade medierna un-
der veckan efter prinsessan Dianas död.17

Diagrammet visar förhållandet mellan
antalet positiva och negativa omdömen.
De granskade medierna ger betydligt fler
negativa än positiva omdömen om medi-
erna och deras representanter. Störst an-
del negativa omdömen får dessa i Expres-
sen, minst andel i Nyheterna. Sammanta-
get är kvällstidningarna mer negativa än
morgontidningarna. Sveriges Televisions
två nyhetsredaktioner är mer negativa än
i konkurrenten Nyheterna i TV4.

Om man ser till samtliga 459 omdömen
som fälls under de åtta granskade dagar-
na rör flest, 244, fotografernas beteende i
samband med olyckan, 181 rör mediernas
arbetsmetoder och etik och 19 gäller me-
dierna som institution.

Det totala antalet positiva och negativa
omdömen kan samlas i ett antal övergri-
pande kategorier mot bakgrund av varje
omdömes mening. Detta visas  i tabell 31.
Kategorierna är inte ordagrant återgivna
så som de formuleras i nyhetstexterna.

I tabellen redovisas de tio vanligaste
omdömena om fotografer, journalister och
medier i de granskade nyhetsmedierna.
Det i särklass vanligaste omdömet är att

Diagram 5:  Förhållandet mellan positiva och negativa omdömen om fotografer,
journalister och medier. Index18

17 Med ”omdömen” menas de sätt, dvs positiva och negativa, på vilka man beskriver fotografernas och mediernas
agerande och ansvar – både som enskilda individer och som kollektiv – samt deras egenskaper och uppgifter.

18 Indexet är uträknat enligt följande formel: ((a + b)/(a - b))*100, där a är antalet positiva omdömen och b = antalet
negativa omdömen. Värdet kan ligga mellan +100, vilket betyder att alla omdömen varit positiva, och -100, vilket
betyder att alla omdömen varit negativa. Indexet tar inte hänsyn till hur många gånger medier, journalister och
fotografer varit omnämnda i undersökningsmaterialet utan att något omdöme fällts, eller till det sammanlagda
antalet omnämnanden i respektive medium. Hänsyn har heller inte tagits till vilken aspekt som varit den
dominerande i artikeln eller inslaget. I analysen har varje omdöme som förekommit minst en gång per artikel och
inslag registrerats.
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paparazzi var skyldiga till Dianas död. I
morgontidningarna och i TV-nyheterna
är detta omdöme dubbelt så vanligt som
det därefter vanligaste. Det råder ingen
tvekan om att den skuldstämpel som
medierna tilldelar fotograferna direkt ef-
ter dödsolyckan under hela den granska-
de veckan dominerar bilden av de sju
fotografernas medverkan i olyckan. I
morgontidningarna är emellertid det näst
vanligaste omdömet till mediernas för-
svar, nämligen att fotograferna inte har
hela skulden till prinsessans död. Näst
vanligaste omdöme i kvällstidningarna
sammantagna, respektive i TV-nyheterna
och Ekot, är att medierna bedrev hetsjakt
på prinsessan Diana. Detta är tredje van-
ligaste omdöme i morgontidningarna till-
sammans.

Av de tio vanligaste kategorierna över
omdömen är endast två positiva. Det ena
är att fotograferna inte har hela skulden
till olyckan, det andra att svenska medier
är mer respektfulla än utländska. Den
dominerande bild som de granskade me-
dierna ger av de inblandade fotograferna
och medier mer generellt är dock tveklöst
negativ, i synnerhet när det gäller utländ-
ska medier och fotografer. Formulering-
arna, särskilt i tidningarnas krönikor, är i

vissa fall närmast skoningslösa mot de
fotografer och journalister som livnär sig
på kändisjournalistik. Aftonbladets chef-
redaktör, Thorbjörn Larsson, inleder den
2 september en krönika om tidningens
policy vid publicering av paparazzibilder
med orden: I söndags bytte djävulen namn.
Numera heter han paparazzi. Det är ett ord
som alla förstår, överallt. Det är en förkastel-
sedom över det onda. Paparazzi lika med av-
skum. Paparazzi lika med mördare. I en krö-
nika på tidningens mittuppslag samma
dag beskrivs paparazzi som det vidriga
journalistiska degenerationsfenomen som
bidrog till prinsessan Dianas död och
som kamerautrustade kannibaler.

GTs chefredaktör Anders Westgård kal-
lar den 1 september paparazzi för den
lägsta formen av liv inom journalistikens fau-
na och liknar dem vid en commandostyrka
som inte skyr några medel för att nå bilden.
Arbetets krönikör samma dag frågar vem
som bär ansvaret: Ett gäng franska pressfo-
tografer på motorcykel i en grym variant av
den brittiska lantadelns rävjakt? Är det jour-
nalistikens inneboende grymhet som visas
upp? Är det i själva verket en logisk, om än
inte oundviklig, följd av brutal penningjakt?
Och en krönika i Svenska Dagbladet den
3 september inleds med följande beskriv-

Tabell 31. Vanligaste omdömen om fotografer, journalister, medier i rapporteringen

Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

paparazzi skyldiga till Dianas död 38 40 19 5
medierna bedrev hetsjakt på Diana 18 30 8 4
fotograferna har inte hela ansvaret 19 8 3 1
fotografer respekterar inte privatliv 12 9 3 3
fotograferna tog kort på döende Diana 13 6 5 2
svenska medier mer respektfulla
än utländska 12 5 4 0
fotograferna är, uppträder som djur 5 13 0 1
medierna har blod på sina händer 9 6 3 0
marknadskrafterna styr medierna 11 2 1 2
bild på döende Diana nu till salu 7 2 3 1

Förekomst i antal artiklar och inslag
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ning: De jagar i flock, likt vargar, de är hård-
kokta, skoningslösa och känner aldrig förbar-
mande med sitt byte. De tillhör journalistkår-
ens parias men är också bland de högst betalda.
Om de är framgångsrika kan deras årsinkomst
bli mellan en och två miljoner – men många av
dem lever ett eländigt liv med hårt arbete för
usel betalning. Deras jaktvapen är kameran
med teleobjektiv och de har utvecklat en rov-
djursaktig förmåga att osedda smyga sig på
sitt byte och att, gömda i buskarna, i sittbrun-
nen på en motorbåt, bakom badsträndernas
dynor eller i bagageluckan i en bil, ta närbilder
på långt håll.

I Göteborgs-Posten avslutas en kom-
mentar den 2 september med följande:
Paparazzi är sällan yrkeskunniga fotografer.
De lever på sin fräckhet, sin cynism, sina
jaktinstinkter och för sina enorma bildhono-
rar. Dem kan världen vara utan. Svenskt press-
fotografi skulle välsigna en sådan slutsats.

Tabell 32. Uttryck som används om
fotograferna i rapporteringen

hyenor
asgamar
djur
iglar
blodhundar
schakaler
vargar
skitflugor
guldkalvar
utsvultna vildhundar
krigshundar
gamar
rovdjur
råttor
hajar

Listan över kategorier på omdömen vi-
sar att bland de tio vanligaste är omdö-
men där fotograferna liknas vid djur. Här

intill visas exempel på vilka djur som
har nämnts i nyhetstexterna vid beskriv-
ningar av paparazzi.19  Nästan samtliga
är vad man i allmänhet betraktar som
grymma, farliga eller obehagliga djur.
Uttryck som jakt och förföljelse används
i beskrivningar av hur de sju fotogra-
ferna följde efter prinsessan Dianas bil i
Paris. Också andra närliggande uttryck
används om pressfotografernas arbets-
metoder och de personer de försöker av-
bilda; byte, jaktinstinkt, villebråd, jaktoffer,
gisslan, vapen, hord, drev, hets, är några
exempel.20

Journalister fördömer
Frågan om mediernas ansvar får alltså
mer uppmärksamhet i de granskade me-
dierna, mätt i antal artiklar och inslag
samt i andel av utrymme, än allmänna
aspekter på kändisjournalistik. Detta av-
speglas också i vilka och framför allt hur
många källor som uttalar sig i samband
med respektive aspekt.

Sammanlagt uttalar sig 273 källor om
mediernas ansvar. Den största kategorin
av dessa källor i såväl tidningarna, TV-
nyheterna som Ekot är ”fotografer, jour-
nalister och medier i allmänhet”. Här in-
går representanter för både svenska och
utländska medier samt de fotografer som
var närvarande vid bilolyckan. Den an-
klagade och utskällda yrkeskårens egna
representanter får alltså själva komma till
tals i betydande utsträckning. Att kritiken
mot fotograferna trots detta är så omfat-
tande, och företrädesvis onyanserad, be-
ror främst på att de granskade medierna
ger bilden av en journalist- och fotograf-
kår som är delad i två läger. Det ena utgörs
av oansvariga skvallerjournalister och
paparazzifotografer, det andra av seriösa

19 Uttrycken och jämförelserna är hämtade från följande medier: Expressen 31/8, 1/9, GT 1/9, 4/9,
Aftonbladet 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, Arbetet 1/9, 7/9, Dagens Nyheter 1/9, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten 1/9, 6/9.

20 Uttrycken är hämtade från följande medier: Arbetet 1/9, 7/9, Göteborgs-Posten 1/9, 3/9, GT 1/9, Svenska Dagbladet 2/9.
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representanter för press, radio och TV.
De granskade medierna och deras repre-
sentanter definierar sig givetvis själva till
den senare kategorin. Genom att peka ut
de skyldiga och skilja dessa från den övri-
ga yrkeskåren markeras att medierna själ-
va tar avstånd från ohederliga och hän-
synslösa arbetsmetoder.

”Egna journalister och krönikörer” är i
morgontidningarna den näst största grup-
pen källor när det gäller frågan om med-
iernas roll och ansvar. Dessa kommer i
kvällstidningarna på femte plats. I Aktu-

ellt och Rapport är allmänheten den näst
vanligaste källan när det gäller uttalan-
den om mediernas ansvar. Allmänheten
kommer överlag  till tals i stor omfattning
i dessa två program, frågan om mediernas
roll och ansvar utgör inget undantag. I
TV4s Nyheterna får däremot represen-
tanter för familjen Spencer och ögonvitt-
nen till olyckan dela på andraplatsen bland
källkategorier. De tre TV-redaktionerna
har en jämnare spridning av källor på
olika kategorier än vad Ekot har. I detta
program är en övervägande majoritet av

Tabell 33. Källkategorier som uttalar sig om mediernas ansvar

Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

fotografer, journalister, medier 25 11 7 13
fotografer från olyckan 13 9 4 2
franska myndigheter 12 6 1 3
allmänhet 7 9 6 0
egen journalist/krönikör 13 7 0 0
familjen Spencer 6 7 4 0
ögonvittne 5 6 2 2
familjen al-Fayed 8 4 1 1
statsmän, elitpolitiker 5 4 1 1
artister, kändisar 1 10 0 0
prinsessan Diana 3 5 0 0
svensk politiker 2 5 0 0
vag, otydlig källa 9 5 4 1
övrig källa 9 12 2 0
Totalt antal källor 118 100 32 23

Antal källor

Tabell 34. Källkategorier som uttalar sig om kändisjournalistik i allmänhet

Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

fotografer, journalister, medier 34 6 16 2
egen journalist/krönikör 12 10 0 0
debattör, insändare 3 11 0 0
artister, kändisar 3 7 2 0
svenska kungafamiljen 3 2 1 0
allmänhet 0 1 5 0
vag, otydlig källa 3 0 1 0
övrig källa 6 2 4 0
Totalt antal källor 64 39 29 2

Antal källor
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alla som uttalar sig om mediernas roll och
ansvar representanter för medierna.

De källor som har kommit till tals när
det gäller kändisjournalistik i allmänhet,
134 stycken, är endast hälften så många
som de som uttalar sig om mediernas
ansvar. I morgontidningarna, TV-nyhe-
terna och i Ekot är ”fotografer, journalis-
ter och medier” också i samband med
denna aspekt den största kategorin källor.
I Nyheterna och Ekot är dessa de enda
källorna. ”Egen journalist/krönikör” och
”debattör/insändarskribent” är de två
källkategorier som uttalar sig mest i kvälls-
tidningarna. Här kommer också kändisar
och artister, återigen, till tals i större ut-
sträckning än i de andra granskade medi-
erna. Kändisar och artister uttalar sig även
i morgontidningarna och i Sveriges Tele-
visions två nyhetsprogram, men däremot
inte i Nyheterna och i Ekot. Framför allt
vittnar olika kända personer om hur de
själva utsatts för och upplevt samma jakt
och hets från paparazzifotografer som
prinsessan Diana gjort. I samband med
detta tar de också avstånd från de sju
aktuella fotograferna.

Paparazzibilder på Diana
publiceras
Även om samtliga granskade tidningar
tar avstånd från paparazzifotografernas
arbetsmetoder, och i vissa fall deras exis-
tens, publicerar ändå samtliga, utom Ar-
betet och Svenska Dagbladet, paparazzi-
bilder på prinsessan Diana. Detta är na-
turligtvis anmärkningsvärt. En förklaring

är att det är olika journalister som skriver
och redigerar tidningarna. Redigerarna
prioriterar vad de anser vara de nyhets-
mässiga bilderna.

Paparazzibilder på prinsessan Diana
kan mycket sannolikt urskiljas genom att
de ofta är grovkorniga och suddiga, vilket
betyder att de tagits på långt avstånd med
teleobjektiv och som troligen vanligen ta-
gits utan prinsessans vetskap och medgi-
vande. Flest paparazzibilder, enligt den-
na definition, publiceras i de tre kvällstid-
ningarna, särskilt i Aftonbladet och Ex-
pressen. Av morgontidningarna finns flest
paparazzibilder i Göteborgs-Posten. Den-
na tidning innehåller också störst andel
paparazzibilder av samtliga bilder som
publiceras på prinsessan Diana. Det är
alltså samma tidning som klart uttalar att
världen kan klara sig utan paparazzifoto-
graferna.

Göteborgs-Posten är inte den enda tid-
ning som under den granskade veckan
uppvisar ett kluvet förhållande till papa-
razzi och deras bilder. Expressen har den
31 augusti ett uppslag med rubriken ”Hy-
enorna tog vår prinsessa”. Artikeln på vänst-
ra sidan handlar om vanliga människors
ilska över fotografernas beteende: — Jag
kan inte med ord uttrycka det hat jag känner
mot de hyenor som tagit vår prinsessa ifrån oss,
säger en kvinna och hennes väninna tilläg-
ger: — Regeringen måste stoppa det här van-
sinnet. På uppslagets högra sida publicerar
tidningen en av de sista paparazzibilder
som togs på prinsessan Diana, strax innan
hon lämnade Sardinien för att flyga till
Paris. Bildtexten har rubriken Sista bilden.

 Tabell 35. Paparazzibilder på prinsessan Diana i rapporteringen

ARB DN GP SVD AB EXP GT

Paparazzibilder på Diana 0 2 6 0 16 18 5

Totalt antal bilder på Diana 5 10 26 11 91 95 45

Antal bilder
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Expressen publicerar också den 31 au-
gusti en liten bild där Dodi al-Fayed sme-
ker, möjligen kysser, prinsessan Diana.

Bildtexten lyder: Prinsessan Dianas och Dodi
al-Fayeds kärlekshistoria avslöjades i somras.
Paret vistas ombord på al-Fayeds lustjakt

Uppslag i Expressen 31/8.

Paparazzibild: Dodi al-Fayed smeker prinsessan Diana. Foto: Pressens Bild,
Expressen den 31/8
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utanför den franska Rivieran och bilden
är tagen med ett teleobjektiv med mycket
lång brännvidd. Expressen är ensam, av
de granskade tidningarna, om att publi-
cera en så intim bild. I samma tidning, den
3 september, finns följande kommentar
från den utsände reportern i London: Det
var väl Dis och Dodis fulla rätt att slippa
denna eviga jakt på suddiga bilder med erotis-
ka antydningar, en kyss, ett lår, en smekning,
det mest privata som det mest offentliga, den
heliga tronföljarmodern som kärlekskrank
kvinna, upp och ned på piedestalen, som om
allmänheten, tidningsköparna, ville vörda och
förakta henne samtidigt. Att Expressen bara
några dagar tidigare publicerat just en
sådan bild på paret bortser tidningens
redaktionen från.

Kritik av andra
Prinsessan Dianas död berörde alla ny-
hetsmedier på ett allmänt och principiellt
plan, alltså även svenska medier. Frågor-
na om mediernas skuld och kändisjour-
nalistik engagerade journalister, fotogra-
fer och medier till bland annat diskussio-
ner och debatter. Dessutom var mediere-
presentanter de källor som uttalade sig
mest i dessa frågor.

De svenska medierna tog starkt avstånd
från de sju fotografer som följde efter prin-
sessan Dianas bil och hävdade att detta
sannolikt aldrig skulle hänt i Sverige och
definitivt inte med nyhetsmedier inblan-
dade. De tog också avstånd från den typ
av journalistik som paparazzifotografer-
na representerar och möjligen är den
yttersta konsekvensen av — den sensa-
tionsinriktade och hårt intimiserande
kändisjournalistiken. Samtidigt använde
sig en del av de granskade redaktionerna
just av denna typ av journalistik, och av
paparazzibilder, under den vecka som
fördömandena var som hårdast.

Att just pressfotografer var inblandade i
prinsessans död orsakade troligen större
uppmärksamhet kring skuldfrågan än om
bilen prinsessan åkte i hållit en så hög
hastighet av någon annan anledning.
Medierna fick under veckan som följde på
hennes död möjlighet att granska sig själ-
va. Men inte något av de granskade medi-
erna kände sig träffat; inga paparazzifoto-
grafer finns i Sverige, och i synnerhet an-
litas de inte av de största nyhetsmedierna.
När ansvarige utgivaren Joakim Berner
på Dagens Nyheters förstasida den 1 sep-
tember skriver att tiden är inne för själv-
rannsakan, var detta en allmän och prin-
cipiell formulering, kanske främst avsedd
för andra medier än hans egen tidning. Ett
möjligt undantag var Aftonbladets chef-
redaktör, Thorbjörn Larsson, som i en krö-
nika den 2 september meddelade att han
lärt sig något av prinsessan Dianas död
och med större försiktighet i fortsättning-
en kommer att besluta om publicering av
kändisbilder.

Bakom dessa resonemang finns dock
frågan om mediernas och journalistikens
villkor. Det är knappast troligt att svenska
medier avviker på något avgörande sätt
från brittiska. Skillnaderna bottnar i mark-
nadernas olika storlek och skillnader i
publikstruktur. De ekonomiska villkoren
är avgörande och de är likartade. Såväl
brittiska som svenska medier ingår dess-
utom i en global medieindustri. Mycket
av det brittiska tabloider anklagas för,
exempelvis utlämnandet av människor
och källkritik om det passar, finns också i
svenska kvällstidningar.

Det kanske mest väsentliga när det gäl-
ler mediernas roll och ansvar i samband
med prinsessan Dianas död är dock att
svenska medier under mer än ett decenni-
um sannolikt bevakat prinsessan med i
stort sett samma intensitet som utländ-
ska, icke brittiska, medier. Hennes död
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fick en uppmärksamhet som till omfång
och inriktning saknar jämförelser i svens-
ka medier när det gäller bevakningen av
en händelse som rör en enskild person.
Även under den granskade veckan, då
mediedebatten var som mest intensiv,
publicerade en del svenska medier papa-
razzibilder. Men skillnaderna var påtagli-
ga mellan de granskade medierna.

Paparazzi och utländsk kändisjourna-
listik gjordes till något annat än svensk
journalistik. Det är möjligt att det starka
avståndstagandet ytterst handlade om att
prinsessan Dianas död blottlade journa-
listikens roll och villkor på ett för nästan
alla medier mycket obehagligt sätt. Ge-
nom att ta avstånd och genom att påstå att
sådant finns inte här, det handlar om ”as-
gamar”, uttalades ett slags mantra. Vi är
seriösa och tar ansvar, det är de andra som
skändar vår verksamhet.

Debatten om mediernas ansvar blott-
lägger också ett av mediernas kardinal-
problem — den jämfört med många andra
verksamheter mycket stora svårigheten
att hantera brister i den egna verksamhe-
ten. Visserligen utdelades kritik mot me-
dier och visserligen diskuterades något
mediernas villkor, men det gällde i stort
sett aldrig den egna verksamheten. Men
faktum kvarstår, prinsessan Diana hade
fått mycket uppmärksamhet genom åren
i svenska medier, paparazzbilder hade
används och hennes påstådda eller faktis-
ka privatliv hade vänts ut och in. Inte
minst den uppmärksamhet som hennes
död medförde visar vilken medieperson-
lighet hon var även i svenska medier. In-

sikten om detta var knappast påtaglig i de
granskade medierna efter olyckan.

Det finns också en berättarteknisk as-
pekt på kritiken av fotografernas ageran-
de och på beskrivningarna av paparazzi i
allmänhet. Ett traditionellt berättargrepp
är att bygga upp en berättelse kring en
konflikt. Konfliktperspektivet ger texter
en tydlig och oftast enkel struktur och
samtidigt en dynamik som driver händel-
seutvecklingen eller handlingen framåt. I
skönlitterära texter utspelar sig konflik-
ten oftast mellan en hjälte och en skurk, ett
offer och en skyldig, en god och en ond
kraft. I nyhetsjournalistiken är konflikt-
perspektivet centralt, det kan exempelvis
röra sig om motsättningar mellan olika
politiska ståndpunkter eller om den en-
skildes kamp mot myndigheter. Paparaz-
zi spelade under en kort period skurkrol-
len i berättelsen om prinsessan Dianas
död.

De sju fotograferna dömdes i medierna
redan under rapporteringens första dag.
Visserligen framfördes många omdömen
i ledare, kommentarer och krönikor, men
även på nyhetssidorna var bilden av foto-
graferna överväldigande negativ. Något
hårdraget kan man säga,  att skurkarna,
fotograferna, fördömdes och kritiserades
mer än vad som var berättigat mot bak-
grund av den verkliga händelseutveck-
lingen och vad man visste då, medan off-
ret, den tragiska hjältinnan prinsessan
Diana, helgonförklarades.

Två år efter prinsessans död friades de
utpekade fotograferna av en fransk dom-
stol från allt ansvar för det inträffade.
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KUNGAFAMILJEN OCH MONARKIN
Prinsessan Diana var skild från prins Char-
les sedan ett år tillbaka. Det var ändå han
som tillsammans med hennes två systrar
hämtade hennes kvarlevor i Paris. Han
återvände därefter till Balmoral i Skott-
land, kungafamiljens sommarresidens,
där drottning Elizabeth, hennes make
prins Philip och prinsarna William och
Harry vistades. Kungafamiljen stannade i
Skottland till fredagen den 5 september,
dagen före begravningen. Fredag kväll
höll drottningen ett tal till nationen i TV.
Innan dess hade inte många tecken på
sorg eller medkänsla efter prinsessan Di-
ana visats från kungafamiljen. Dess isole-
ring i Skottland och brist på deltagande i
allmänhetens sorg, enligt medierna, satte
igång en häftig debatt om den brittiska
monarkins förankring hos medborgarna
och förmåga att anpassa sig till det mo-
derna samhällets krav.

Den uppmärksamhet de granskade
medierna ger det brittiska kungahuset
under veckan efter Dianas död har två
huvudaspekter. Dels handlar det om
kungafamiljens och dess medlemmars
agerande i samband med prinsessans
död och begravning. Dels handlar det om
den brittiska monarkin som institution,
dess legitimitet och förankring hos den
brittiska allmänheten.

Generellt sett får kungafamiljen och
monarkin större andel av utrymmet i eter-
mediernas nyheter än i tidningarnas.
Störst andel av utrymmet får dessa två
aspekter i Ekots nyheter, minst i morgon-
tidningarna. I TV4s Nyheterna handlar
inget inslag huvudsakligen om monarkin
som institution, däremot ägnas kungafa-
miljens agerande två inslag. Kungafamilj-

ens agerande får relativt sett mer utrym-
me i morgontidningarna, kvällstidning-
arna och TV-nyheterna än monarkin
som institution. I Ekot är förhållandet
det omvända.

Detta kapitel handlar om hur kungafa-
miljen och monarkin behandlas i de gran-
skade medierna.

Omdömen om de kungliga
När medierna porträtterar prinsessan Di-
ana fälls omdömen om monarkin som
institution, om kungafamiljen och om dess
enskilda medlemmar. Denna typ av om-
dömen fälls också i medierapporteringen
i övrigt. Den bild av kungafamiljen som
ges i de granskade medierna handlar inte
enbart om vad kungligheterna gör eller
inte gör, utan också om hur deras ageran-
de bemöts i framför allt Storbritannien.

Alla omdömen som förekommer minst
en gång per artikel eller inslag har note-
rats. Tillsammans ges 289 omdömen om
kungafamiljen och monarkin. De elva van-
ligaste redovisas i tabell 36.1

Det vanligaste omdömet i samtliga gran-
skade medier, utom Ekot, är kritik mot
kungafamiljen för att den inte sörjer prin-
sessan Diana; att familjen är okänslig och
känslokall. Detta omdöme är nästan dub-
belt så vanligt som det näst vanligaste, att
kungahuset är konservativt och omodernt.
På delad tredjeplats hamnar omdömena
att kungahuset är strängt, hierarkiskt och
stelt samt att kungahuset tvingades ge
efter för folkets vilja. I Ekot är omdömena
att kungahuset är konservativt och efter-
gift inför folkviljan de två vanligaste. Att
prins Charles varit otrogen och falsk mot
Diana är ett relativt vanligt omdöme i

1 Varje omdöme har inte alltid uttryckts ordagrant som i tabellen, betydelsen hos det som sagts har varit vägledande
för indelning i övergripande kategorier.
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Tabell 36.
Vanligaste omdömen om kungafamiljen och den brittiska monarkin i rapporteringen

Morgontidn. Kvällstidn. TV totalt Ekot Totalt

Kungafamiljen är känslokall,
bor de visa sorg 17 17 8 4 46
Kungahuset är konservativt, omodernt 8 11 1 5 25
Kungahuset är strängt, hierarkiskt, stelt 10 9 2 2 23
Folket tvingade kungahuset att ge efter 9 6 3 5 23
Förtroendet för kungahuset ligger i botten 6 7 5 4 22
Charles var otrogen, falsk mot  Diana 10 10 0 0 20
Kungahuset sörjer Diana 4 8 6 1 19
Kungahuset har inte kontakt med
vanligt folk 5 8 3 2 18
Kungahuset förvägrade Diana
kunglig status 3 3 3 3 12
Charles är impopulär, tråkig, stel 5 3 1 1 10
Den brittiska monarkin är i gungning 3 2 0 4 9

Antal artiklar och inslag

Diagram 6.
Förhållande mellan positiva och negativa omdömen om kungahuset. Index2

2 Indexet är uträknat enligt följande formel: ((a + b)/(a - b))*100 där a är antalet positiva omdömen och b är antalet
negativa omdömen. Indexvärdet kan ligga mellan +100 och —100. Ett indexvärde på +100 indikerar enbart positiva
omdömen, ett värde på —100 indikerar enbart negativa värden. Indexet tar inte hänsyn till hur många gånger
prinsessan kungafamiljen och monarkin omnämnts i artiklarna och inslagen utan att något omdöme fällts eller det
sammanlagda antalet omnämnande i respektive medium.
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morgon- och kvällstidningarna, medan
det i TV-nyheterna och Ekot inte förekom-
mer alls.

Indexet visar förhållandet mellan antalet
positiva och negativa omdömen om kung-
afamiljen och den brittiska monarkin som
institution i de granskade medierna under
veckan efter prinsessan Dianas död.

I samtliga medier är kritiken överväldi-
gande. Minst kritik får kungafamiljen och
monarkin relativt sett i Aktuellt, mest kri-
tik får de i Nyheterna, där samtliga omdö-
men är negativa. I alla de elva analyserade
medierna är de omdömen som fälls om
monarkin som institution enbart negati-
va. Inte en enda gång under veckan efter
Dianas död framförs något positivt om
eller till försvar för den brittiska monar-
kin i de största svenska nyhetsmedierna.
Däremot innehåller samtliga medier, utom
Nyheterna, minst ett positivt omdöme om
kungafamiljens enskilda medlemmar,
även om kritiken smmantaget är massiv.

De som uttalar sig mest om kungafamil-
jen och monarkin är journalister och me-
dier. Kritiken var mycket stark i brittiska
medier; det är dessa som i stor utsträck-
ning refereras som källor i de svenska
nyheterna. Vanligast är dessa källor i Ekot,
där varannan källa som uttalar sig repre-
senterar något medium. I tidningarna är
motsvarande andel var fjärde källa. Mest
sällsynta är mediekällor i de tre nyhets-
programmen i TV.

Näst vanligaste källkategori är kunga-
familjen. Dess medlemmar gör en rad ut-
talanden, antingen direkt eller genom
hovets talesmän, där de understryker sin
sorg över prinsessans död och medkänsla
inför allmänhetens saknad. Ett sådant till-
fälle är drottningens tal den 5 september
som refereras eller återges i samtliga gran-
skade medier utom i Nyheterna. Drott-
ningen höll detta tal sent under eftermid-
dagen och troligen hade inte redaktionen
hunnit få med det till nyhetssändningen

Tabell 37.
Källkategorier som uttalar sig om kungafamiljens agerande och monarkin som institution

Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

fotograf, journalister, medier 10 22 4 9
kungafamiljen 10 13 5 3
allmänheten 4 14 9 0
egen journalist, krönikör 3 10 4 1
debattör, insändare 3 1 0 0
Diana 1 2 0 0
brittisk politiker 1 1 0 1
ögonvittne, läkare 0 1 0 0
familjen Spencer 0 0 0 1
övriga britter 0 0 1 0
statsmän, elitpolitiker 0 1 0 0
familjen al-Fayed 0 1 0 0
vag, otydlig källa 3 10 0 1
övrig källa 4 4 1 0
Totalt antal källor 39 80 24 16

Antal källor
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klockan 18.30. I Ekot kommenteras talet
kort i nästa dags lunchsändning.

Också vanliga människor uttalar sig om
kungafamiljen och monarkin och då
främst kritiskt. Vanliga människor är tredje
vanligaste kategori av källor i morgontid-
ningarna, kvällstidningarna och TV-ny-
hetsprogrammen sammantagna. I Ekots
nyheter förekommer dessa källor inte alls
när det gäller monarkin och kungahuset
medan de i TV4s Nyheterna däremot är
de enda källor som uttalar sig om monar-
kin och kungahuset.

Kunglig likgiltighet och
känslokyla
Drottning Elizabeths och prins Charles
vistelse i Skottland tolkades som likgiltig-
het och känslokyla och väckte kraftig kri-
tik, inte minst i brittiska medier. Också det
faktum att Buckingham Palace i London
inte flaggade på halv stång bemöttes med
ilska och besvikelse hos allmänheten en-
ligt medierna. Ekot rapporterar utanför
det kungliga slottet den 31 augusti: I en
jämn ström går människor fram till de ogäst-
vänliga järngrindarna och lägger ned blom-
mor. Den kungliga familjen är inte här utan på
sommarresidenset Balmoral. Inte ens en flag-
ga på halv stång vajar här från slottet och visar
på sorgen.

Expressens reporter i London skriver
den 3 september: Vid Buckingham Palace
hör jag en kvinna säga att det inte “finns
kallare människor på jorden “än de brittiska
kungligheterna. Utanför Harrods säger en
man att om man ser på allt som hände Diana
så är de kungliga de ytterst ansvariga för det
tragiska slutet, aren’t they really? Och den 5
september står det i samma tidning: Jag
har hört det varenda dag längs alla dessa
obegripligt långa och uthålliga köer av sörjan-
de allmänhet, de som utgör ett folkligt käns-

loutspel som Englands historiker inte riktigt
kan hitta maken till genom seklerna: “Varför
är Buckingham Palaces flaggstång den enda
tomma?“, “Varför måste de såra Diana ända
in i döden?“, “De är världens kallaste männis-
kor“ och mycket mer. Rapport den 4 septem-
ber rör sig ute på Londons gator: Jag vet att
den kungliga flaggan inte vajar över Bucking-
ham Palace när drottningen inte är hemma,
men för att visa respekt för Diana borde åt-
minstone brittiska flaggan vaja på halv stång.
Hela landet har fått nog av att man använder
protokollet som ursäkt för brist på känsla och
medmänsklighet. Det finns ingen anledning
att inte flagga, säger en man i folkvimlet.

Den brittiska allmänhetens ilska är, en-
ligt de granskade medierna, på bristnings-
gränsen dagarna före begravningen. TV4s
Nyheterna beger sig den 5 september till
byn där Diana växte upp:

Ung kvinna 1: Prinsessan är mer älskad
här än vad kungafamiljen är.

Reporter: Vad känner ni för kungafamiljen?
Ung kvinna 2: Hat!
Ung kvinna 1: Bitterhet över hur hon be-

handlades. Hon förtjänade inte en sådan be-
handling.

Expressen rapporterar den 5 septem-
ber: Å, det fanns en hotfull bitterhet i köerna
vid sidan om all den kärlek som stormade
kring prinsessan Diana, “Hjärtats drottning“,
“folkets prinsessa“.

Kungahuset gör ett försök att bemöta
kritiken genom hovets talesman Geoffe-
rey Crawford: Drottningen säger att den
kungliga familjen sårats av antydningar om
att de är likgiltiga inför landets sorg över
prinsessan av Wales tragiska död. Prinsessan
var högt älskad av nationen, men hon var
också en mor och hennes söner saknar henne
djupt.4  Uttalandet framförs eller refereras
också i Rapport och Dagens eko samt i GT,
Expressen, Dagens Nyheter och mycket
kort i Göteborgs-Posten.

4 Aktuellt 4/9.
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Medlemmar ur kungafamiljen visar sig
å småningom ute bland allmänheten, både
i Balmoral och i London och drottningen
håller den 5 september ett TV-tal där hon
lovordar Diana och uttrycker respekt för
den sorg hennes död väckt. I de granska-
de medierna framställs detta som att kung-
afamiljen ger efter för folkviljan, att den
böjer sig för britternas ilska och besvikel-
se: När spänningen var som störst mellan
kungahuset och folket, då vek sig hovet. Och
idag har man visat upp ett aldrig tidigare sett
ansikte. Och i centrum för förvandlingen står
drottning Elizabeth själv.5  Drottningen fick
vika sig för folkets vrede .6  Felet med talet som
de flesta anför är att det kom för sent och som
en direkt följd av ett växande folkligt krav på
mänskliga känslor även hos majestäterna .7

Rapports reporter i London kommenterar
talet: /…/ Men hon sa det alldeles för sent, hon
skulle ha sagt det redan första dagen. Jag har
lyssnat på reaktioner i de olika TV-program-
men och människor säger just att det är för
sent. Hon skulle ha visat större känslosamhet.
Hon borde ha varit ute långt tidigare .8

Monarkin i gungning
Kritiken mot kungafamiljen föranleder
snart de svenska medierna att diskutera
monarkins framtid i Storbritannien. Ak-
tuellt har den 1 september en studiointer-
vju med veckotidningsjournalisten Mika-
el Jägerbom:

Programledaren: Mikael Jägerbom, kunga-
reporter sedan många år på Året Runt, beva-
kat det brittiska hovet inte minst, tror du att
den brittiska skandalpressen kommer att för-
ändras efter detta?

Mikael Jägerbom: Tyvärr inte, jag har inte
den erfarenheten vid tidigare tillfällen när det
har varit kontroversiella händelser.

Pgl: Det brittiska kungahuset, huset Wind-
sor, skakat, sedan länge, många år har dom
haft, det har ju varit fruktansvärda år, och nu
detta! Klarar man det?

MJ: Ja då, det klarar dom. Dom har haft
tragedier och skandaler under hela sin tid, och
även tidigare ätter. Vi ska inte glömma det, att
England haft mer kungliga skandaler än kan-
ske några andra länder, om man ser det lite
cyniskt.

Pgl: Kan det rent av vara så att kungahuset
stärks av prinsessan Dianas död?

MJ: Nja, jag skulle säga så här; om det stärks
vet jag inte, men det kommer inta att drabba
det så negativt som somliga tror. Utan snarare
tycker man väl att det, hur ska jag säga, dom
har varit, dom …, nej enkelt uttryckt är det så
att dom, det påverkar inte deras ställning på
det sättet.

/…/
Pgl: Men det är ändå kungahusets mest

populära medlem som gått bort och prins
Charles, han är minst sagt impopulär, nästan
hatad, eller hur?

MJ: Nej! Han är delvis impopulär, han är inte
hatad. Han är kontroversiell i viss mån, ja.

Pgl: Det finns till och med dom som säger
att han skulle abdikera. Är det något man kan
räkna med eller tänka sig överhuvudtaget dis-
kutera?

MJ: Jag tror inte han kan tänka sig det. Det
har han nog klargjort ganska tydligt.

Pgl: Du tror att han kommer att bli kung.
MJ: Ja, det kommer han säkert att bli, inte

minst om drottning Elizabeth, hans mor kom-
mer att leva ytterligare ett antal år, så kan han
mycket väl fortfarande klara situationen så att
han blir accepterad som kung.

Dagens Nyheter skriver den 6 septem-
ber: Britternas sorg över Diana börjar allt mer
likna en folklig massprotest mot ett kyligt

5 Dagens eko 5/9.
6 Rubrik i Expressen 5/9.
7 Expressen 6/9.
8 Rapport 5/9.
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arrogant etablissemang med monarkin i spet-
sen, en överhet som formats för att med “stiff
upper lip“ styra ett imperium som inte längre
finns, och som står allt för långt från dagens
brittiska folk. Artikeln slutar med att citera
den brittiska kolumnisten Polly Tonybee:
Kungafamiljen beter sig som om det pågår en
revolution utanför Buckingham Palaces por-
tar. Och den kan ha rätt.

Göteborgs-Posten bedömer också mo-
narkins framtid i Storbritannien som osä-
ker: Den brittiska monarkin är helt enkelt i
gungning. Viljan att rädda huset Windsor
från total förödmjukelse är helt enkelt inte
längre självklar. Folkets stöd sviktar och rege-
ringen famlar i mörkret efter en lösning som
skall rädda nationen undan konstitutionell
kris.9  Ekots medarbetare i London rap-
porterar: När nu de första rent uttalade kra-
ven i pressen idag kommer om att monarkin
i Storbritannien bör upphöra i och med drott-
ning Elizabeths regentsperiod och missnö-
jeskörens tongångar överlag blir allt enträg-
nare och kritiska, då faller kungahuset till föga.
Men frågan är om revolutionen går att stoppa.
/…/ Prinsessan Dianas död har avslöjat att
nationen är mycket mer modern än politiker
och kungahus hittills förstått i sin ständiga tro
på gammal tradition och symbolik.10

I bland annat Aktuellts intervju den 1
september med Michael Jägerbom görs
också kopplingar mellan den brittiska
monarkins tronföljd och prins Charles
förhållande till Camilla Parker-Bowles:

Programledaren: Och sedan vet ju alla att
han har ett speciellt förhållande också till den
här Camilla Parker-Bowles. Kommer dom att
kunna gifta sig?

MJ: Ja, det kan dom göra faktiskt. Dom kan
till och med gifta sig utan att hon blir drott-
ning. Det är en möjlighet man har, att hon blir
utnämnd till, säg, hertiginna av någonting,
kunglig höghet och så blir hon då kungagemål,

kan man säga, prinsessgemål till kungen. Den
möjligheten finns faktiskt.

Pgl: Kommer det att accepteras av den brit-
tiska allmänheten och av drottning Elizabeth?

MJ: Ja det tror jag. Det kommer kanske inte
att ske just nu, men det kommer väl att ske om
några år. Det finns definitivt en möjlighet,
säger dom vi har talat med i London.

Denna aspekt berörs också i Göteborgs-
Posten den 2 september: Man skall heller
inte utesluta att han faktisk är så beroende av
Camilla — som han aldrig fick chansen att
äkta som ung eftersom hon inte var en garan-
terad oskuld — att han avstår hela kungariket
för hennes skull.

Detta är exempel på de spekulationer
som förekommer kring den fortsatta tron-
följden i Storbritannien och på den förhål-
landevis dramatiska bild som målas upp
kring monarkins vara eller inte vara. Man
glömmer nästan helt att den brittiska
monarkin visserligen må vara ålderdom-
lig och efter sin tid, men inte desto mindre
är det både konstitutionellt och symbo-
liskt mycket djupt förankrad i det brittis-
ka samhället och det brittiska statsskick-
et. Frågan är om den bild de svenska
nyhetsmedierna ger av det brittiska fol-
kets och mediernas upprördhet verkligen
speglar en allmän folkopinion, och om
denna i så fall vid tidpunkten är så uppro-
risk och våldsam att den utgör ett reellt
hot mot monarkin.

Drottningens tal, att de kungliga familje-
medlemmarna visade sig bland allmän-
heten och kungahusets låga profil under
prinsessan Dianas begravning lyckades,
enligt åtminstone några av de analysera-
de medierna, att dämpa kritiken och kan-
ske rent av vända opinionen. Dagens eko
konstaterar den 5 september: Ingen brit-
tisk regent har sedan andra världskrigets slut
så närgånget rört sig bland sina undersåtar.

9 Göteborgs-Posten 2/9.
10 Dagens eko 4/9.
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Drottningen skakade till slut hand med några
besökare. Detta om något är ett sensationellt
ögonblick i huset Windsors historia. Det som
ingen trodde skulle kunna hända har hänt,
säger britterna. Nu ska en lång helande pro-
cess börja. Och i Aktuellt, som delvis följer
Dianas begravning från Hyde Park, av-
slutas den 6 september rapporteringen
därifrån med följande uttalanden:

Reporter: Och kungafamiljen är förlåten?
Kvinna: Ja, jag tror det. Det var ett fint tal.

/…/
Man: Absolut. Jag tycker inte man kan

klandra dem alls.
Enligt medierna är det främst premiär-

minister Tony Blairs förtjänst att kungafa-
miljens medlemmar visade sig bland fol-
ket. Tillsammans med prins Charles för-
mådde han övertyga drottningen om nöd-
vändigheten av att avvika från traditio-
nen och protokollet.

Flera av medierna konstaterar den 7
september att prinsessans död snarare
givit upphov till en långsam förändrings-
process av monarkin än medfört en om-
störtande nydaning eller till och med en
ändring av den konstitutionella ordning-
en. Den slutliga bilden är att förhållandet
mellan det brittiska folket och det brittis-
ka kungahuset gått in i ett nytt skede:
Samtidigt som brittiska folket fortsätter att
hedra minnet av den älskade prinsessan kom-
mer nu allt fler krav från olika håll att monar-
kin i Storbritannien måste förändras, i grun-
den, bli modernare och komma närmare folket.
Kungafamiljen måste helt enkelt lära sig att
kommunicera med britterna .11  Hur som helst,
förhållandet mellan folket och kungahuset kom-
mer aldrig mer att bli som förr. /…/ Efter
folkets prinsessa och folkets begravning blir
det folkets parti, folkets regering och folkets
parlament som ska se till att det blir ett folkets
kungahus.12

Mediernas verklighet
Den brittiska kungafamiljen och den brit-
tiska monarkin fick omfattande och hård
kritik veckan efter prinsessan Dianas död.
De representanter för allmänheten som
kom till tals i de svenska medierna var
övervägande kritiska mot kungafamiljen
och dess agerande. Större delen av kriti-
ken hade framförts i brittiska medier, vil-
ka sedan citerades och refererades i de
svenska nyhetsmedier. Mycket slående är
att de svenska mediernas rapportering
om det växande missnöjet med kungafa-
miljen och monarkin kom först efter det
att de inhemska medierna torsdagen den
4 september i braskande rubriker och hår-
da ordalag på ledarsidor, i krönikor och
kommentarer kritiserade drottningen för
känslokyla och att övernitiskt följa det
kungliga protokollet. De svenska journa-
lister som befann sig i London rapporte-
rade inte om detta missnöje under första
hälften av veckan.

Detta torde delvis vara ett uttryck för ett
av utrikesrapporteringens traditionella
problem. Medierna i bevakningsområdet
är de i särklass främsta källorna. Men
möjligen är rapporteringen kring prinses-
san Dianas död också ett uttryck för ett
djupare problem; trenden att medier och
journalister i ökande omfattning är var-
andras källor. Orsakerna till detta feno-
men är säkerligen främst ekonomiska. Det
är det billigaste sättet att samla informa-
tion. Rundgången i medievärlden ökar
och mediernas bilder av verkligheten kon-
strueras i ökande grad av dem själva.

Frågan är dessutom om inte de brittiska
medierna snarare än att spegla en folkopi-
nion, vilket är den bild de svenska medi-
erna ger, i själva verket skapade en opini-
on. De brittiska medierna övergav sin roll
som opartiska observatörer och övergick

11 Rapport 7/9.
12 Dagens eko 7/9.
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till att bli aktiva aktörer i den våg av kritik,
förmedlad av medierna själva, som rikta-
des mot kungafamiljen. Medierna bidrog
till att skapa den verklighet som de själva
rapporterade om, och som sedan också
låg till grund för den bild som gavs av
händelseutvecklingen i svenska medier. I
vilken utsträckning det var det brittiska
folket som krävde en omdaning av mo-
narkin eller om det i själva verket var de
brittiska medierna som gjorde detta är en
intressant fråga som får besvaras i andra
studier.

De svenska tidningarna, TV- och radio-
nyheterna målade upp en dramatisk bild
av den upprorsstämning som de påstod
växte fram i London ett par dagar före
begravningen. Begreppet “revolution“
nämndes, och journalisternas kommenta-

rer antyder att kungafamiljens anpass-
ning till folkets vilja skulle ha kommit för
sent. Lika snabbt som de upproriska stäm-
ningarna uppstod i de granskade medier-
na, lika snabbt, om inte snabbare, för-
svann de. Kommentarer som vanliga brit-
ter gör i svenska medier den 6 september
i samband med begravningen tyder på att
“upproret“ förvånansvärt raskt blåst för-
bi. Såvida alltså inte “upproret“ kanske
främst fanns i tidningsspalterna och eter-
mediernas sändningar och aldrig egentli-
gen hade någon utbredd folklig motsva-
righet. Redan dagen efter begravningen
konstaterades i medierna att något visser-
ligen har hänt i relationen mellan kunga-
huset och folket, men att det snarare är
fråga om långsiktiga reformer än plötsli-
ga revolutionerande förändringar.
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SAGANS SPRÅK
En journalistisk nyhetsrapport är, mycket
förenklat, en berättelse om var, när, hur,
vem och varför. Den handlar vanligen om
människor som har varit med om eller är
inblandade i något. När mer abstrakta
eller kollektiva skeenden behandlas re-
duceras för det mesta rapporteringen, om
än i varierande grad, till berättelser om
människors erfarenheter. Ibland förekom-
mer det bakgrundsbeskrivningar och mer
abstrakta uppgifter. Men i grunden kvar-
står nyhetsrapporteringens berättelseka-
raktär. Nyheterna stöper om sitt källmate-
rial efter dramaturgiska modeller som i sina
grunddrag varit kända sedan antiken och
som ger berättelsen struktur samt bland
annat förenklar, spetsar till och dramati-
serar det som uppmärksammas.

Dessa berättelser om händelser och ske-
enden i en förutsatt objektivt existerande
verklighet blir naturligtvis mer eller min-
dre långt drivna omformningar av vad
som faktiskt hänt. Nyhetsrapporteringen
består också bland annat av ett mycket
begränsat urval av allt som händer och ur
detta urval rapporteras endast några as-
pekter av vilka en del överbetonas. Den
låter några av alla tänkbara källor komma
till tals. En spridd uppfattning är numera,
som nämnts tidigare, att nyhetsrapporter
är konstruktioner med föga berörings-
punkter till de delar av verkligheten som
de uppmärksammar.

Även det journalistiska språket, såväl ord
som bilder, fjärmar en nyhetsrapport från
den objektiva verklighet den avser att
skildra. Det journalistiska språket är ett
filter som består av ord, uttryck och sats-
konstruktioner samt också stillbilder i tid-

ningarna och rörliga bilder i TV, samt
olika typer av ljudillustrationer, som ex-
empelvis musik i etermedierna. Det språk
som används bildar således en mångdi-
mensionell kod genom vilken producen-
ter och publik kommunicerar.

Det journalistiska nyhetsspråket skiljer
sig på en rad sätt från språk som används
i andra sammanhang.1  Språkvetaren Jan
Svensson har i en undersökning av nyhets-
språk i radio och TV relaterat detta till
nyheternas många funktioner – att oriente-
ra, att ge sociala referensramar och att i
vissa fall fungera som ersättning för genu-
in kommunikation.2  Svensson påpekar att
denna mångfald av funktioner får konse-
kvenser för nyheternas språkform. Språ-
ket måste trots ett komplicerat innehåll
vara lättillgängligt, det måste följa traditio-
ner som mediepubliken vant sig vid, men
samtidigt får det inte bli alltför torrt och
livlöst. Den språkliga utformningen måste
också tilldra sig uppmärksamhet, dvs fånga
mediepublikens intresse. Det stora utbu-
det av medieinnehåll skapar en ”trängsel”
som framodlar en språkdräkt som främst
syftar till att tilldra sig uppmärksamhet.3

Nyheterna konkurrerar med varandra
bland annat genom ett språk som innehål-
ler en stor mängd mer eller mindre värde-
laddade och associationsrika ord, som an-
vända i olika sammanhang lyfter fram de-
taljer och betonar perspektiv. Dessa ord
och utryck är ibland ”semantiska knep”
som används under nyhetsprocessen för
att spetsa till, dramatisera eller på annat
sätt vinkla händelser.4  Några av de vanli-
gaste ”knepen” är emotionella och konno-
tationsrika ord samt metaforer.

1  Jfr t ex van Dijk 1988, Fowler 1991, Bell 1994.
2  Svensson1989, jfr Hvitfelt 1989.
3  Strand 1989.
4  Hvitfelt 1989:140-147.
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Språkliga känslor
Emotionella ord är positivt eller negativt
värdeladdade. Ofta ligger skillnaderna
mellan olika ord som betecknar samma
sak i de associationer som de olika orden
ger upphov till. Två ord kan användas för
samma fenomen men ge en läsare vitt
skilda associationer. Dessa associationer
kallas ibland för ordens bibetydelser. Or-
den ”terrorister”, ”frihetskämpar”, ”re-
beller”, ”gerilla” och ”soldater” associe-
rar till olika egenskaper, negativa eller
positiva, fast de mycket väl kan användas
för att beteckna samma beväpnade grupp
av människor. Val av ord och uttryck sig-
nalerar i detta fall också val av ideologiskt
och politiskt perspektiv samt hur grup-
pen i fråga ska uppfattas av mediernas
publik. De flesta emotionella orden i me-
dierna har dock främst en dramatiseran-
de eller förstärkande funktion. ”Yxmör-
dare” är exempelvis mer emotionellt lad-
dat än ”mördare”, likaså ”helgon” jäm-
fört med ”snäll människa” eller ”ohygg-
ligt” jämfört med ”obehagligt”.

Ord bidrar till att spetsa till den journa-
listiska berättelsen genom att mana fram
önskvärda, kulturbundna associationer hos
mottagaren eller antyda samband med
andra fenomen än de som faktiskt behand-
las.5  Några sådana relativt vanliga konno-
tationsrika ord är ”kris”, ”katastrof” och
”duell”. Dessa ord sammanställs i nyhets-
texterna ofta med andra ord, till exempel
”partiledarduell”, ”krismöte”, ”katastrof-
val”. Graden av problem för att ett möte
ska vara ett krismöte är oklar liksom frå-
gan om vad som gör ett val till en katastrof.

En del av dessa ord, exempelvis ”parti-
ledarduell”, är också metaforer. Detta
begrepp avser, enkelt uttryckt, ord som
används i överförd betydelse och som ut-
trycker en språklig bild.6  Som språkligt
knep betraktat är metaforerna mycket an-
vändbara och mycket vanliga. De kan för-
klara det som annars verkar svårt eller
dunkelt, konkretisera en abstraktion, dra-
matisera ett skeende eller skapa liv i en
debatt. Vad som emellertid är deras främ-
sta kännetecken är att de alltid ger en för-
enklad bild av verkligheten.7  Genom me-
taforernas bilder blir vissa detaljer eller
aspekter av en händelse tydligare medan
andra fördunklas. Metaforerna tolkas dess-
utom i hög grad i sin ursprungsbetydelse
av publiken, om än oklart hur mycket.
Genom att exempelvis kalla en debatt mel-
lan politiker för en ”duell” skärps via språ-
ket såväl motsättningar som dramatik.

Förekomsten av värdeladdade ord i ar-
tiklarna och inslagen kring prinsessan
Dianas död har undersökts. Med ”värde-
laddade ord” avses i detta sammanhang
ord som dramatiserar, vinklar eller spet-
sar till den journalistiska berättelsen, som
uttrycker en subjektiv värdering och som
används i stället för mer sakliga eller neu-
trala likartade ord.8

I klassificeringen har inte hänsyn tagits
till vem som använder de värdeladdade
orden, dvs om det är en källa eller journa-
listen själv. Förekomsten av värdeladda-
de ord har bedömts efter en tregradig
skala, där den ena ytterpunkten utgörs av
nyhetstexter som kännetecknas av att inne-
hålla ett avsevärt antal värdeladdade ord

5 Hvitfelt 1989:140.
6 Pettersson 1987:10-11.
7 Johannesson 1992.
8 Dramatiska händelser, som prinsessan Dianas död, bör av saklighetsskäl beskrivas med ett språk som visar på

dramatiken. Det som klassificerats som värdeladdade ord är sådana ord som har en osaklig värdeladdning i
förhållande till det de betecknar. Alström, 1996, påpekar att det i sig är en värdeladdad handling att avgöra vad som
är ett värdeladdat ord. Klassificeringen är således en relativt subjektiv tolkning.
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och den andra ytterpunkten av texter där
få eller nästan inga värdeladdade ord fö-
rekommer.

Förekomsten av värdeladdade ord skil-
jer sig mellan de granskade medierna,
både med avseende på frekvens och in-
tensitet. I kvällstidningarna och TVs ny-
hetsprogram finns störst andel artiklar
och inslag där de värdeladdade orden
antingen är kännetecknande eller delvis
förekommande. Sammanlagt använder i
nästan två tredjedelar av artiklarna, res-
pektive inslagen, källor eller journalister
ett dramatiskt och känsloladdat språk där
den personliga uppfattningen blir tydlig.
I morgontidningarna är motsvarande an-
del omkring hälften av artiklarna, i Ekot
drygt hälften av alla inslagen.

De värdeladdade orden i morgontid-
ningarna finns främst i ledare och kröni-
kor, alltså det som tidigare i denna skrift
kallats åsiktsmaterial och där skribentens
”jag” är den dominerande rösten. I kvälls-
tidningarna finns de värdeladdade orden
däremot främst i nyhetsartiklarna där de
är nästan dubbelt så vanliga som i åsikts-
artiklarna. Detta innebär att fler artiklar i
kvällstidningarna innehåller subjektiva
och känslosamma uttalanden och att jour-
nalistens egna, eller spelade, känslor är
klart framträdande. Detta är också kvälls-
tidningsjournalistik, den anspelar på käns-
lor; den är starkt dramatiserande. Den är

detta även i det som ska framstå som
nyhetsmaterial.

Jämfört en liknande studie, där före-
komsten av värdeladdade ord i svenska
tidningars bevakning av ett massmord i
Falun 1994 analyseras,9  är andelen värde-
laddade ord hög i mediernas rapporte-
ring om prinsessan Dianas död. En anled-
ning kan vara att händelserna runt Dianas
död utspelades utanför Sverige och inte
hade någon faktisk beröring med svenska
förhållanden. Källkritiken kom därmed i
viss mån att sättas åt sidan. Tidigare i
undersökningen har ett flertal exempel
visat på sensationella och dramatiska ut-
talanden som varit källkritiskt mycket
tveksamma eller direkt falska. En annan
anledning är att många känslosamma och
uppseendeväckande uttalanden faktiskt
gjordes i samband med prinsessan Dia-
nas död och att mediernas urval av källor
gav stort utrymme åt denna typ av utta-
landen. En tredje anledning, vilket också
många exempel visat, är att den skrivan-
de eller talande reporterns egen röst, dvs
egna subjektiva tolkning av händelser-
na, märks i texterna, både i de som är av
åsiktskaraktär och de som är av nyhets-
karaktär. Sammantaget bidrar såväl ur-
val av källor som journalisternas egna
formuleringar till den relativt höga an-
delen värdeladdade ord i de granskade
medierna.

Tabell 38. Värdeladdade ord i rapporteringen

Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

kännetecknande 18,8 23,7 14,9 5,8
en del 30,4 38,2 48,9 51,9
några få, nästan inga 32,6 22,9 28,7 19,2
inga alls 18,3 15,3 7,4 23,1
Totalt antal artiklar och inslag 100 100 100 100

Procent av antal artiklar och inslag

9  Alström,1996:117.
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Det var en gång en prinsessa...
Orden som används i mediernas rappor-
tering kring prinsessan Dianas död, for-
muleringarna och valet av källor är grund-
läggande för den bild av händelseförlop-
pet som tidningarna, TV- och radiony-
heterna ger. Lika viktig är hur artiklarnas
och inslagens innehåll struktureras, dvs
vilka dramaturgiska modeller och mallar
som formar rapporteringen.

En mycket stor del av de svenska med-
iernas rapportering kring prinsessans död
under veckan efter bilolyckan utgörs, som
redan visats, av porträtt över hennes per-
son och hennes liv. En artikel som sträcker
sig över två uppslag i Expressens extrabi-
laga den 1 september inleds på följande
sätt: Det var en gång en prins som hette
Charles. Han var, precis som han är än i dag,
Englands tronföljare och han var 32 år gam-
mal. Men hade inte lyckats bli gift. Eller velat
gifta sig. Det bekymrade hans moder drott-
ningen och hans mormor, drottningmodern,
och nu började de smida planer och se sig om
i kungariket och höra sig för med sina vänin-
nor om de inte hade någon lämplig dotter eller
dotterdotter. Någon som kunde göra prinsen
lycklig och förse kungariket med friska, starka
ätteläggar.

I  föreliggande studie har alla referenser
klassificerats som direkt eller indirekt

hänför till olika stereotypa berättelsestruk-
turer. Med ”stereotyp berättelsestruktur”
avses en typ av berättelser som har en
standardiserad, förenklad och konstant
struktur vilken internaliserats i en given
kultur eller samhälle.10  En sådan stereo-
typ berättelsestruktur är exempelvis sa-
gan, som kännetecknas av en overklig
eller fantastisk och ibland allegoriserande
eller moraliserande handling, där onda
och goda krafter mäts mot varandra inn-
an de goda på något sätt segrar. En annan
är den klassiska tragedin där någon
mänsklig och ofta djupt psykologisk kon-
flikt leder från lycka till olycka. En tredje
berättelsestruktur är farsen där otaliga
och oändliga förvecklingar till slut reds ut
på ett för alla de inblandade gynnsamt
sätt.11  Vad som framför allt utmärker be-
rättelsestrukturer som dessa är att de till-
handahåller mallar för hur en berättelse
ska struktureras och för hur den ska för-
stås och tolkas. Dessutom har de genom
sitt kulturella ursprung och förankring en
metaforisk funktion. Det vill säga att be-
greppen ”saga”, ”drama” och ”fars” kan
användas i överförd betydelse och ut-
trycka en språklig bild.

Metaforer som syftar till olika former av
berättelser förekommer i de granskade
mediernas rapportering. Vanligast är de i
morgontidningarna, där 14 procent av

Tabell 39. Metaforreferenser i rapporteringen

Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

sagometaforen 25   32 3 1
följetong/såpametaforen 4 4 0 0
filmmetaforen 1 1 0 0
klassiskt drama-metaforen  2 1 0 1
Totalt antal artiklar, inslag 223 393 94 52

Antal artiklar och inslag

10  Harper Dictionary of Modern Thought 1977.
11  Nationalencyklopedin, band 16, sid 188.



147

artiklarna använder någon typ av berät-
telsemetafor som bild över prinsessan
Dianas liv och öde. Den metafor som do-
minerar är sagometaforen. Sagometafo-
ren återkommer i flest artiklar i Expres-
sen och Aftonbladet, mest sparsamma
med att använda denna är de fyra eter-
medierna.

Att sagometaforen används som en di-
rekt bild innebär att begreppet “saga“
används i nyhetstexterna, som i Dagens
eko den 31 augusti: Den 29 juli 1981 började
sagan om prinsessan Diana. Det var då Lady
Diana Spencer sa ja till Charles, prinsen av
Wales, som också var arvtagare till den brittis-
ka tronen. Diana var en livs levande sagoprin-
sessa, eller som i Arbetet den 7 september:
Dianas liv blev en baklängessaga. Sagobröllo-
pet följdes inte alls av en happy end. Prinsen
visade sig vara en groda, prinsessan själv blev
en fånge i en otidsenlig och tyrannisk monarki
där det fanns gott om häxor och ont om kärlek.
Direkta jämförelser görs också i rubriker
som Hennes liv var som en saga,12  Århundra-
dets saga slut13  och Den tragiska sagan om
prinsessan.14

Lika tydliga, om än mer indirekta an-
spelningar på sagometaforen är ord och
uttryck som förknippas med sagornas
värld, som: (…) från det ögonblick då den
blyga askungen fick sin prins i S:t Pauls-
katedralen(...),15  Lady Di som en Jeanne d’Arc,
stridande för de godas sak, ofta mot draken i
Buckingham Palace? Från början en lite bort-
kommen flicka från landet som lurades in i
spindelns hus,16  Snövit i mediernas kista,17

Fula ankungen blev en svan.18

Förutom sagometaforen används i tid-
ningarna även såpoperan och veckotid-
ningsföljetongens olika avsnitt som me-

taforer för prinsessans liv: Hon var inte
bara en sagoprinsessa i en kunglig såpopera.
Hon var också en medieprinsessa med en ovan-
lig talang att kommunicera,19  Historien om
Diana Spencer blev ett medieförmedlat drama
i ständigt nya avsnitt.20 I enstaka fall kan
det i en och samma artikel finnas flera
olika metaforer och då görs en poäng av
skillnaderna mellan dem, som i Dagens
Nyheter den 2 september: Verklighetens
hjältinna blöder på riktigt och såpoperan för-
vandlas till en antik tragedi, där döden redan
i begynnelsescenen känns ödesbestämd och
där åskådarna bär en del av skulden.

...en beräknande drottning,
en falsk prins och hänsynslösa
fotografer
Sagor påstås ha sitt ursprung i en berättel-
sestruktur som går långt tillbaka i den
västerländska kulturen och som bygger
på unika och konstanta egenskaper. Den
ryske litteratur- och folklivsforskaren Vla-
dimir Propp fann 1928 i en studie av ryska
undersagor att sagans rollfigurer har ett
begränsat antal funktioner. Rollfigurer-
nas namn och status kan variera mellan
olika sagor, men deras funktion i hand-
lingen förblir konstant. Propp fann också
att funktionernas ordning följer ett visst
mönster och alltid är den samma från saga
till saga. Denna ordningsföljd bildar en
struktur som är likartad för alla sagor.21

Sagornas struktur är alltså en stereotyp,
dvs en standardiserad bild eller mall.

Olika slag av stereotyper är vanliga i
nyhetstexter. Massmedierna beskriver till
stor del verkligheten med hjälp av stereo-
typer.22  En av stereotypernas funktioner

12 Expressen 1/9.
13 Göteborgs-Posten 1/9.
14 Aftonbladet 1/9.
15 Expressen 1/9
16 GT 1/9.
17 Rubrik Expressen 1/9.

18 Rubrik Aftonbladet 1/9.
19 Göteborgs-Posten 7/9.
20 Svenska Dagbladet 1/9.
21 Propp 1971 (1928):99-122.
22 Gumpert och Cathart 1988.
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har att göra med den redaktionella arbets-
processen och urvalet av händelser. Stere-
otypa händelser, dvs händelser som följer
mönster som journalisten, och publiken,
på förhand känner igen, framstår som
greppbara och logiska till skillnad från
ovanliga händelser som är svårare att för-
stå och begripa. Det blir därmed mindre
resurskrävande att rapportera om den ste-
reotypa händelsen än om den udda. I
detta avseende har stereotyperna en “eko-
nomisk“ funktion i nyhetsarbetet, de är
nödvändiga för att arbetet ska kunna ut-
föras snabbt, vilket i sin tur är avhängigt
det allt överskuggande kravet på aktuali-
tet.23  Stereotyperna fungerar på detta sätt
i det dagliga nyhetsarbetet som urvalsin-
strument men också som effektiva och
tidssparande mallar för hur en händelse
ska berätttas. Problematiskt med dessa
mallar är att journalistens observationer
och val av källor tenderar att anpassas till
stereotypens innehåll snarare än att utgå
från en händelses egenskaper, som den
verkligen inträffat och utspelats.24  Detta
innebär att stereotypa uppfattningar om
hur händelser utspelas i hög grad presen-
teras som fakta snarare än att fakta pre-
senteras som grundar sig på iakttagelser
av händelser i verkligheten.

I samtliga de medier som granskats lik-
nas prinsessan Dianas liv vid en saga.
Men medierna berättar inte enbart sagan
om prinsessans liv, de berättar också sa-
gan om hennes död. Som den tidigare
analysen visat målas mycket förenklade
och stereotypa bilder upp av de mest fram-
trädande aktörerna under veckan efter
prinsessans död. Konflikter renodlas, till-
spetsas och lyfts fram.

Mediesagans huvudsakliga och centra-
la konflikt rör prinsessan Diana och hen-

nes relation till den brittiska kungafamil-
jen, personifierad framför allt av hennes
före dette make prins Charles och svär-
modern, drottningen. Den unga, oskyldi-
ga flickan utnyttjas på ett cyniskt och be-
räknande sätt för att säkra tronföljden och
monarkins fortbestånd. Hon luras in i ett
äktenskap med en man som älskar en
annan kvinna och tvingas in i en känslo-
kall familj som styrs av gamla förstelnade
traditioner och protokoll.

Hennes kamp, i sagan, för en mer mo-
dern och öppen — möjligen demokratisk
— monarki är förgäves, hon stöts ut från
familjen och fråntas sina kungliga privile-
gier och sin titel. Ändå fortsätter hon sin
kamp genom att arbeta för barn och för de
svaga och utstötta i samhället. Hon blir av
egen kraft en ”folkets prinsessa”, en drott-
ning i människors hjärtan. Efter hennes
död tar de vanliga människorna, folket på
gatan, upp hennes kamp. De kräver en ny
monarki och en mer tillgänglig regent
som visar att hon bryr sig om sina under-
såtar, respekterar dem och finns till för
dem. De kräver en drottning som stiger
ned från sin privilegierade tillvaro långt
ovanför folket, precis som prinsessan Di-
ana gjort. Dagen innan prinsessans be-
gravning tvingas drottningen att böja sig
för folkets vilja, man kan skönja början till
en ny epok för det brittiska kungahuset,
ett kungahus som lever med sin tid och
med sitt folk. Prinsessan Diana – och hen-
nes vänner, det brittiska folket – segrade
till slut, även om det kostade henne livet .
I sagans tragiska slut finns den klassiska
upplösningen att döden ändå inte varit
förgäves.

Sagan har också andra beståndsdelar,
den innehåller sekundära, men allvarliga,
konflikter. Dianas inträde i den brittiska

23 Lippman 1926:79-94, Gans 1980:201, Hvitfelt 1989:96.
24 van Dijk 1988:109.
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kungafamiljen är bakgrunden till hennes
konflikt med de respektlösa, profithung-
riga paparazzifotograferna; en flock av
skrupelfria individer som alltid förföljde
henne var hon än var, som lurade och
spionerade på henne. Inte ens när hon
började leva sitt liv utanför kungafamil-
jen lämnade de henne i fred. Deras ständi-
ga förföljande intensifierades, deras tele-
objektiv sökte henne hänsynslöst och i sin
brutala och ohämmade jakt orsakade de
till slut hennes död. I den mån Diana själv
lärde sig att utnyttja dessa sina fiender,
var det endast i syfte att nå fram till sina
allierade, de vanliga människorna, i kam-
pen för sina rättigheter som ensamståen-
de mor och som kvinna.

Skandalfotografernas skamliga och till
slut ödesdigra beteende straffar sig vid
Dianas begravning. Hennes bror och va-
pendragare, Charles Spencer, förbjuder
deras uppdragsgivare att närvara. Han
vaktar över hennes minne och lovar att

axla ansvaret för sönernas fortsatta fost-
ran och att skydda dem från de som döda-
de deras mor, fotograferna och journalis-
terna. Som en David står han upp både
mot kungafamiljen och medierna, denna
dubbla Goliat som Diana under sin livstid
utkämpade en förtvivlad och förgäves
kamp mot, men som efter hennes död
börjat vackla och delvis tvingats på fall. I
detta blir också prinsessan Dianas liv och
död till en såpopera, dvs en modern saga.

En bild utan nyanser
Diagram 7 sammanställer de tre index,
som redovisats tidigare, över positiva och
negativa omdömen som fälls i de gran-
skade medierna om prinsessan Diana,
brittiska kungafamiljen och medierna. Viss
variation finns mellan medierna när det
gäller förhållandet mellan antalet negati-
va och positiva omdömen för respektive
aktör, vilket kommenterats i respektive
kapitel. Sammantaget målar dock tid-

Diagram 7. Förhållandet mellan positiva och negativa omdömen om
prinsessan Diana, kungafamiljen och massmedierna. Index.
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ningarna, de tre TV-redaktionerna och Ekot
upp likformiga och mycket onyanserade
bilder av de tre aktörerna. Den överväldi-
gande positiva bilden av prinsessan Diana
kontrasteras mot de negativa beskrivning-
arna av kungafamiljen och kändisfotogra-
ferna, vilka på ett mer övergripande plan
representerar presskåren i allmänhet.

Naturligtvis var inte det verkliga hän-
delseförloppet kring prinsessan Dianas
död så endimensionellt och svartvitt som
det skildrades i de granskade medierna. I
själva verket hade prinsessan Diana ex-
empelvis under längre tid, sedan hon se-
parerade från prins Charles, fått utstå av-
sevärd kritik i brittiska medier för sitt
umgänge, sina frekventa neddykningar i
Londons nattliv och sitt vidlyftiga och
luxuösa leverne.

Storbritannien är en av Europas äldsta
och mest traditionsrika monarkier. I ett
traditionellt klassamhälle som det brittis-
ka, där adliga titlar, privatskolor och gam-
la familjeband i många avseenden är vik-
tigare än ekonomiska tillgångar och för-
värvade kunskaper, är kungafamiljen cen-
tral för den nationella identiteten. Britter-
na, som nation räknat, anses vara rojalisti-
ska och hängivna beundrare av drottning-
en och hennes familj. För att denna djupt
rotade lojalitet ska kastas omkull och för
att Storbritannien ska omvandlas från
monarki till republik, torde betydligt mer
krävas än en frånskild prinsessas död.
Men medierna skapade under delar av
den granskade veckan en bild av att det
brittiska kungadömet var i upplösning.

Prinsessan Diana var en extremt van
medieperson som kände medierna väl, i
vissa fall de enskilda journalisterna och
fotograferna personligen. Hon visade vid
upprepade tillfällen att hon behärskade
den logik som styr mediernas arbete och

kunde därigenom tilldra sig deras upp-
märksamhet när det gagnade hennes syf-
ten. På samma sätt torde hon också ha
känt till hur hon bäst kunde undvika de-
ras närgångenhet. De paparazzifotogra-
fer som följde efter Dianas bil i Paris var i
flera fall erkända, mycket erfarna och
kunniga yrkesmän. Deras närvaro vid
olyckstillfället står utom all tvivel, men de
har av en fransk domstol efter närmare
två år frikänts från att ha medverkat till tre
personers död.

Under veckan efter prinsessan Dianas
död samlades människor i Londons cen-
trum till hennes minne och köerna ringla-
de sig hundratals meter framför S:t James
Palace där kondoleansböckerna låg fram-
me. Men London är en mångmiljonstad,
där bor över sju miljoner människor. En-
dast en ringa del av dess invånare tog
aktiv del i sorgen efter Dianas död, inga
rapporter gavs exempelvis om stockning-
ar i trafiken, oframkomliga gator eller
överbelastning av de kommunala trans-
portmedlen. Enligt vissa uppgifter väckte
snarare den massiva uppmärksamhet som
de brittiska medierna ägnade prinsessans
död irritation bland delar av allmänheten
som efterfrågade den ordinarie program-
tablån och de vanliga tidningssidorna.25

Insändare i exempelvis The Guardian ifrå-
gasatte om prinsessan verkligen haft nå-
gon större betydelse för merparten av den
brittiska allmänheten och om inte hennes
insatser för olika välgörande och behjär-
tansvärda ändamål överskattats. Frågan
är om inte medierna skapade bilden av
”nationen i sorg” snarare än att spegla
denna.

Vad de största svenska medierna pre-
senterade var en näst intill stiliserad, dvs
en schematisk och starkt förenklad bild,
av skeendet. Nyanserna, de udda röster-

25 Wilson 1997.
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na och de delar av händelseutvecklingen
som föll utanför den stereotypa mall me-
dierna valde att följa fick liten eller ingen
uppmärksamhet. Verkligheten var troli-
gen långt mer mångfacetterad och svår att
överblicka, åtminstone innanför de tids-
ramar som nyhetsarbetet arbetade under.
Statsskickets konstitutionella och folkliga
förankring, kommersiella och kulturella
förutsättningar och villkor för nyhetspro-
duktion, allmänhetens behov av förebil-

der och ikoner samt personliga och priva-
ta omständigheter som aldrig kommer att
nå offentlighetens ljus är faktorer som på
olika sätt bidrog till det människoöde som
fick sitt slut i Paris den 31 augusti 1997. På
samma sätt som att prinsessan Diana, som
allmänheten kände henne, var en medie-
konstruktion, är också berättelsen om hen-
nes död och begravning en mediekon-
struktion. Sagan om Dianas liv och om
hennes död är mediernas saga.
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER
Den brittiska prinsessan Diana avled i
sviterna efter en bilolycka i Paris på mor-
gonen söndagen den 31 augusti 1997.
Olyckan fick enorm uppmärksamhet i
världens alla nyhetsmedier, inte minst i
de svenska. Det handlade till en del om en
ny slags journalistik; det blev ett belysan-
de exempel på hur händelser som bedöms
ha högt nyhetsvärde behandlas numera.
Det är sannolikt att vi i bevakningen av
prinsessan Dianas död kan se mönster för
hur andra händelser, av omfattande ka-
raktär, bevakas. Efter det att prinsessan
förolyckats har flera, sinsemellan mycket
olikartade, händelser fått stort utrymme i
svenska medier, exempelvis konflikten i
Kosovo 1999 och branden i en festlokal i
Göteborg 1998. Det förefaller som att ett
mönster upprepats vid mediebevakning-
en av dessa händelser trots att de är av helt
olika karaktär. Generellt kan följande sä-
gas:
• Ett fåtal enskilda händelser och händel-

seförlopp bereds allt större utrymme i
förhållande till andra samtida händel-
ser. Andra viktigare, och i någon me-
ning relevantare, händelser riskerar att
inte behandlas i nyhetsrapporteringen.

• TVs ökande dominans och en allt större
bildmedvetenhet inom pressen gör att
mediernas uppmärksamhet styrs mot
händelser och förhållanden där tillgång-
en på nyhetsmässiga bilder är god.

• Kravet på källor med kunskap och tro-
värdighet är lågt bland annat som en
följd av jakten på dramatiska uppgifter,
kravet att på kort tid fylla stort utrym-
me i medierna och ett ökande arbets-
tempo på nyhetsredaktionerna.

• Brist på fakta kompenseras med speku-
lationer. Överhuvudtaget framträder
åtminstone när det gäller nyhetsmäs-
sigt mycket stora händelser, allt mer

fictionliknande drag i mediernas rap-
portering.

• Den ”vanliga” människans reaktioner
rapporteras i mycket hög grad. Det
handlar ofta då om en journalistisk tek-
nik för att förmedla dramatik och starka
känslor och mindre om att förmedla
fakta.

• Journalistens egen röst är tydlig. Den
hörs exempelvis i spekulationer och
kommentarer samt i val av aspekter och
intervjupersoner samt i vad som för-
medlas av det intervjupersonerna har
att säga. Journalister blir allt vanligare
som källor.

• Likriktningen mellan olika mediers be-
vakning av samma händelse är påtag-
lig. Detta är dels en konsekvens av jak-
ten på de mest nyhetsmässiga bilderna
i kombination med att antalet nationella
och internationella nyhetsförmedlare
minskar, dels att konkurrenssituationen
gör att få redaktioner vågar avvika.

Men mediebevakningen av prinsessan
Dianas död innehöll också annat av in-
tresse. Här görs en sammanfattning av
rapporteringen i de större svenska medi-
erna samt en del kommentarer till denna.

En översikt
Prinsessan Dianas död väckte många frå-
gor. De svenska medierna fortsatte länge
efter hennes begravning att diskutera
bland annat utredningen kring ansvars-
frågan och turbulensen inom den brittis-
ka monarkin. Först sent på hösten 1999
fastställde en domstol i Frankrike att de
förföljande fotograferna var utan skuld
till det inträffade. Mest uppmärksamhet i
medierna fick dock händelseförloppet i
samband med själva olyckan och under
veckan som följde på denna. Den under-
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sökning som redovisats i denna rapport
begränsas till perioden 31 augusti till och
med 7 september 1997, dvs från det att
prinsessan Diana omkom i bilolyckan till
dagen efter hennes begravning.

De faktiska händelserna utspelade sig
utanför Sveriges gränser; i Frankrike och
Storbritannien. Sannolikheten för att
svenska medborgare i nämnvärd grad
informerade sig om händelseutveckling-
en genom utländska medier, personliga
källor eller kontakter är ringa. Det var den
bild som de svenska medierna gav genom
sin rapportering som präglade den bild
av händelserna som svenskar i gemen
utvecklade.

I detta skiljer sig knappast prinsessan
Dianas död från andra nyhetsmässigt sto-
ra händelser som utspelas utomlands. Det
är genom inhemska medier som vi hu-
vudsakligen erhåller vår bild av vår om-
värld. Detta gäller också för det mesta av
det som sker och om vilket vi inte har egna
direkta upplevelser.

Till grund för analysen i denna studie
ligger de fyra morgontidningarna Arbe-
tet Nyheterna, Dagens Nyheter, Göte-
borgs-Posten och Svenska Dagbladet, de
tre kvällstidningarna Aftonbladet, Expres-
sen och Göteborgs Tidningen, televisio-
nens tre nyhetsprogram Aktuellt klockan
21.00 (SVT1), Rapport klockan 19.30
(SVT2) och Nyheterna klockan 18.30 (TV4)
samt radioprogrammen Lunchekot klock-
an 12.30 och Dagens Eko klockan 16.45
(SR, P1). De analysmetoder som använts
är kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys.

Prinsessan Dianas död i Paris orsakade
att ordinarie programtablåer i Sveriges
Television, TV4 och i Sveriges Radios P1
ändrades den dag hon dog och extrasänd-
ningar sattes in. De tre kvällstidningarna
publicerade tillsammans fem extrabila-
gor under veckan efter hennes död. Jäm-
fört med ett antal andra nyhetsmässigt

stora händelser som inträffat i Sverige fick
prinsessan Dianas död betydligt mer ut-
rymme. Detta gäller exempelvis döds-
skjutningarna på Stureplan i Stockholm
och i Falun 1994, där tre respektive sju
människor dog. Mot bakgrund av att prin-
sessan Diana inte hade någon direkt an-
knytning till Sverige eller till svenska in-
tressen, vare sig som privat eller offentlig
person, är det frågan om den enorma upp-
märksamhet hennes död fick i någon
mening motsvarade det utrymme som
den fick i svenska medier.

De svenska nyhetsmedierna gav prin-
sessan Dianas död mest utrymme i början
och i slutet på undersökningsperioden,
dvs själva olyckan och begravningen fo-
kuserades. Den första toppen har sin
grund i det oväntade och sensationella.
Prinsessan var en ung kvinna, 36 år gam-
mal, känd som ingen annan. Hon kunde
uppfattas av gemene man som en nära
vän och mediekonsumenter världen över
hade umgåtts med henne under lång tid.
Händelsen kunde inte förutses. Omstän-
digheterna kring hennes död var drama-
tiska, både med avseende på olyckan och
den oklara skuldfrågan i samband med
denna. Olyckan var det tragiska slutet på
en lång mediesaga.

Inför prinsessans begravning, vilken
fastställdes med fem dagars framförhåll-
ning, hade de svenska medierna gott om
tid att förbereda bevakningen. Egna re-
portrar och fotografer skickades till Lon-
don. Det relativt sett stora utrymme som
ägnades begravningen torde dels kunna
förklaras med den goda tillgången på
material; både det egenproducerade och
det som fanns tillgängligt från internatio-
nella och nationella nyhets- och bildbyrå-
er. Dels markerade begravningen en upp-
summering av sagan om människan och
prinsessan Diana.

Begravningen kom att representera en
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dramatisk upplösning där alla berörda
aktörer samlades och stod till svars. Berät-
telsens alla trådar knöts ihop och den bild
som framträdde gav åtminstone en illu-
sion av att begravningen inte enbart mar-
kerade slutet på en kvinnas liv utan också
var avslutningen på en stel och omodern
monarki — om än inte på den brittiska
monarkin — och att en ”försoning” mel-
lan brittiska kungahuset och brittiska fol-
ket var möjlig.

Prinsessan Dianas död fick i svenska
medier mest uppmärksamhet i Aftonbla-
det, Expressen och GT, både mätt i antal
artiklar och i utrymme. Bilder upptog här
större andel av utrymmet än text. I de fyra
morgontidningarna var förhållandet mel-
lan text och bild det motsatta.

TV2s Rapport visade flest inslag och
ägnade mest tid åt prinsessan Diana av de
granskade TV-programmen. Bland dessa
fick nyheten minst utrymme i TV4s Nyhe-
terna. Rapport och Aktuellt sände sam-
manlagt, i tid räknat, nästan fyra gånger
så mycket material om prinsessans död
som Nyheterna. Ekots bevakning var i tid
mätt jämförbar med Rapports, men ut-
gjorde en mindre andel av den totala sänd-
ningstiden; knappt en femtedel.

Den dominerande andelen artiklar och
inslag i de granskade medierna var ny-
hetsrapporter om händelseutvecklingen.
I SvTs Rapport, Aktuellt och i radions
Ekot fanns även kommenterande och ana-
lyserande inslag medan denna typ av rap-
portering saknades i TV4s Nyheterna. I
tidningarna utgjordes en inte obetydligt
andel av artiklarna av kommentarer, kröni-
kor, ledare och analyser, i morgontidninga-
rna rörde det sig sammantaget om en
femtedel av artiklarna, i kvällstidninga-
rna om en dryg tiondel.

De aspekter på prinsessan Dianas död
som fick mest uppmärksamhet i rappor-
teringen under veckan som följde olyckan

är de samma i samtliga granskade medier.
Det handlade mest om mediernas ansvar,
sörjandet och begravningen. Beskrivning-
ar, dvs en slags personporträtt av prinses-
san Diana, förekom ofta och fick relativt
stor andel av det totala utrymmet. De
aspekter som fick minst utrymme i med-
iernas rapportering var beskrivningar av
prinsessan Dianas vän Dodi al-Fayed och
hans familjebakgrund samt uppgifter om
olyckans mer långvariga följder för liv-
vakten och de i olyckan inblandade foto-
graferna.

Den kategori aktörer som förekom mest
i de svenska medierna var brittiska
kungahuset/hovet, antingen i egenskap
av källor till uttalanden etc eller som om-
nämnda. Fotografer och journalister, samt
allmänheten hörde till de aktörer som
alltså förekom mycket ofta. I kvällstid-
ningarna och TV-programmen var allmän-
heten dessutom den största kategorin
källor, i morgontidningarna och Ekot var
det fotografer och journalister som toppa-
de den listan. Det var alltså i stor utsträck-
ning ett faktiskt eller konstruerat allmän-
hetens perspektiv som framhölls. De kung-
liga var däremot föremål för rapporter-
ing snarare än att de själva uttalade sig.

En stor andel av källorna i de undersök-
ta medierna var vaga och otydliga. Inte
sällan presenterades dessa källors utta-
landen i tidningsartiklarna med pratmi-
nus eller anföringstecken, trots att det
snarast rörde sig om journalistens speku-
lationer. Detta sätt att skapa illusioner av
verklighet var särskilt vanligt i kvällstid-
ningarna.

Grafiska framställningar förekom i tid-
ningarna och användes för att återge
olycksförloppet samt begravningsproces-
sionens sammansättning och ordnings-
följd. Fotografier var emellertid den i sär-
klass vanligaste typen av bilder i tidning-
arna. Över tre fjärdedelar av tidningsbil-
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derna hade personmotiv. Näst efter prin-
sessan Diana var medlemmar ur kungafa-
miljen, samt artister och ”kändisar”, de
kategorier av personer som förekom på
flest bilder.

Vanligaste motiv i TV-programmens
bildscener var intervjuade personer. Näs-
tan lika vanliga motiv var gatumiljöer och
en sörjande allmänhet. ”Vanliga” män-
niskor var den kategori av personer som
förekom mest i TV-nyheternas bilder.
Dessa personer framträdde emellertid som
en anonym massa. De enskilda och namn-
givna personer som i bild förekom i flest
antal inslag tillhörde nästan uteslutande
någon slags elit.

Prinsessan Dianas död och den nyhets-
spiral den utlöste var ett mycket bildmäs-
sigt skeende. Det fanns mängder av bilder
på prinsessan i olika situationer och på
andra kända människor, på olycksplatsen
och från begravningen. I TV dominerade
förstås bilderna och reportrarnas texter
tjänade här främst till att ange kronologin
i utvecklingen och till att förtydliga bil-
dernas budskap. Det var enkelt att göra
nyheter eftersom det fanns ett överflöd av
bilder.

Det språk som användes i rapportering-
en om prinsessans död låg långt ifrån
traditionella journalistiska ideal om sak-
lighet, balans och opartiskhet. Värdelad-
dade ord och associationsrika metaforer
bidrog till att måla den tragiska och starkt
dramatiserade bilden av händelserna, så-
väl i nyhetsrapporterna som i krönikorna,
ledarna och debattartiklarna.

Mediernas dramaturgi
En halvfaktisk bild, dvs en bild som inne-
höll såväl sakliga som betydande inslag av
osakliga uppgifter, av prinsessan Dianas
död kom att förmedlas. Man kan bland
annat ifrågasätta hur representativa all-
mänhetens reaktioner som redovisades var,

om bilder på prinsessan faktiskt föreställ-
de vad de påstods förställa och inte minst
sanningshalten hos många uppgifter.

Intrycket av en halvfaktisk berättelse om
ett tragiskt slut på en saga stärks ytterligare
efter en analys av beskrivningarna av hän-
delseförloppets huvudmoment, själva
olyckan, begravningen och sorgen. De
svenska mediernas bevakning av prinses-
san Dianas begravning var lika mycket en
rapportering om känslor och stämningar
på Londons gator, och en del journalisters
egna känslor, som en rapportering om det
faktiska och konkreta skeendet.

Det klassiska retoriska perspektivet ”vi”
mot ”dom” återkom hela tiden. ”Vi” var
alla de vanliga människorna som egentli-
gen älskade prinsessan mer än vad drott-
ningen och prins Charles någonsin gjort. I
flera sammanhang betonades att hon var
folkets prinsessa och att det var folket som
egentligen förstod och respekterade hen-
ne. ”Dom” var det brittiska kungahuset.

Rapporteringen tog fasta vid allt som
var ovanligt, som aldrig inträffat förut.
Flaggan på Buckingham Palace halades
så småningom på halv stång. Drottningen
stod utanför slottets grindar, inte på bal-
kongen, och väntade på prinsessans kista,
drottningen bugade när den passerade
förbi. Det applåderades i Westminster
Abbey när kungafamiljen öppet kritisera-
des i broderns, Charles Spencer, tal. Detta
är en klar illustration av det faktum att
nyheter främst handlar om avvikelser, inte
om det konstanta eller normala.

De granskade medierna gav en tämli-
gen likartad övergripande bild av olycks-
förloppet. Den vanligaste orsaken till
olyckan uppgavs vara de förföljande foto-
grafernas jakt på den bil prinsessan och
hennes sällskap färdades i. Näst vanligas-
te orsak var chaufförens promillehalt.
Fotografernas skuld till det inträffade
framhölls och upprepades framför allt
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under början av veckan som följde på
prinsessans död. De sakuppgifter som
framkom i medierna kring olyckans om-
ständigheter varierade. Särskilt gällde
detta bilens hastighet och chaufförens grad
av berusning. Flera av de uppgifter som
lämnades om chauffören, hans dryckes-
vanor och omdöme var mycket spekulati-
va och saknade källhänvisningar. De var
dessutom mycket tveksamma ur press-
etisk synpunkt.

Rapporteringen om de reaktioner som
prinsessans död väckte i London, såväl
hos allmänheten som hos olika kända
personer, gav bilden av en stad och en
nation i stor sorg. Både beskrivningarna
av stämningarna bland människor, som
påstods strömma in till Londons centrum,
och de kommentarer och krönikor som
skrevs var mycket känsloladdade.

Bilderna på sörjande personer utanför
bland annat prinsessans bostad, och på de
uttryck för sorg som de lämnade, var många
i tidningarna. Var fjärde bild på enskilda
sörjande personer i morgontidningarna och
var femte i kvällstidningarna visade barn,
oftast någon liten flicka, som lägger ned
blommor, gråter eller ber. Också de tre TV-
programmen visade barn bland de sörjan-
de. Flest uttalanden och kommentarer om
sorg och saknad gjordes av ”vanliga” män-
niskor. Vanligast var dessa i TV där tre
fjärdedelar av alla som uttalade sig om
detta var ”vanliga” människor.

Begravningen markerade i medierna
slutet på ett tragiskt ödesdrama av klas-
siskt snitt. Sorgen efter en prinsessa som
aldrig blev drottning blev snarast sorgen
efter ett helgon. Prinsessan utan någon
fläck, som stod på folkets sida och i det
godas tjänst, hade ryckts bort utan att få
fullborda sin mission. Hon hade förlorat i
kampen mot ”dom” — kungahuset. Men
kungahuset hade lärt sig sin läxa och drott-
ningen bugade!

Mediebilden av verkligheten växte sam-
man med verkligheten. Bilder på sörjande
människor skapade sannolikt fler och
ännu sorgsnare människor att ta bilder
på. Den speciella och storslagna begrav-
ningsceremonin hade säkerligen blivit mer
blygsam om inte mediernas tryck funnits.
Sagan växte in i verkligheten.

Det är intressant att relatera mediebil-
den av prinsessan Dianas död till hur hon
beskrivits tidigare i medierna. Den 17 år
långa berättelsen om prinsessan bildades
av en väv av fakta, överdrifter och under-
drifter, mer eller mindre långtgående spe-
kulationer samt säkerligen rena lögner.
Denna berättelse formades också av att
hon till mycket stor del levde i kontakt
med medierna. Dessa kunde exempelvis
provocera fram handlingar och uttalan-
den som blev nyheter samtidigt som prin-
sessan och hennes rådgivare påverkade
medierna. Denna mediebild koncentrera-
des under veckan efter hennes död. Men
porträttet av prinsessan Diana blev mer
än ett koncentrat; det blev en bild som
passade in i den uppkomna situationen.
Den oväntade olyckan, relationerna till
kungahuset, begravningen och inte minst
själva mediebevakningen förstärkte res-
pektive försvagade tendenser i det som
presenterats under tidigare år.

Sammantaget var de flesta artiklarna
om prinsessan Diana allmänna porträtt
av hennes person och hennes liv. De tre
kvällstidningarnas beskrivningar var ge-
nerellt sett mer inriktade på prinsessan
som privat än som offentlig person. Rela-
tivt stort utrymme handlade om hennes
kärleksliv. Diana beskrevs som en övergi-
ven och utnyttjad hustru som dock åter-
fick sin självkänsla och kämpade sig ur ett
olyckligt äktenskap.

Det är uppenbart och naturligt att kvälls-
tidningarnas porträtt av prinsessan for-
mades av deras speciella journalistik med
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inriktning mot det spektakulära och
mycket personliga. En likartad bild av
prinsessan Diana gavs emellertid också i
morgontidningarna och delvis i TV- och
radionyheterna, om än på ett mer åter-
hållsamt sätt.

Källhänvisningarna var ofta bristfälliga
eller saknades helt när det gällde beskriv-
ningar av prinsessan Diana. Särskilt tyd-
ligt var detta i de mer spekulativt formu-
lerade texterna. I många fall kan man
snarast tala om omvänd källkritik; ju mer
spektakulära och ju mer intima uppgifter,
desto lägre kvalitet på källorna.

De granskade medierna gav en överväl-
digande positiv bild av prinsessan Diana,
både som privat och offentlig person. Från
att ha framstått som en blyg och rodnande
ung flicka växte hon till en stark och mo-
dig kvinna. Men framför allt beskrevs hon
som folkets prinsessa. Slutet på sagan om
prinsessan Diana blev egentligen slutet
på mediesagan om helgonet Diana. I vil-
ken utsträckning och på vilka punkter
helgonbilden överensstämmer med verk-
lighetens prinsessa Diana går inte att
avgöra. Men helgonbilden passade med-
iernas dramaturgi.

Mediernas skuld
Frågorna om mediernas skuld och kän-
disjournalistik engagerade journalister,
fotografer och medier till bland annat dis-
kussioner och debatter. Det var mest re-
presentanter för medierna som uttalade
sig. De svenska medierna tog starkt av-
stånd från de sju fotografer som följde
efter prinsessan Dianas bil och hävdade
att något sådant sannolikt aldrig skulle
hänt i Sverige och definitivt inte med ny-
hetsmedier inblandade. De tog också av-
stånd från den typ av journalistik som
paparazzifotograferna representerar och
som möjligen är den yttersta konsekven-
sen av den sensationsinriktade och hårt

intimiserande kändisjournalistiken. Sam-
tidigt använde sig en del av de granskade
redaktionerna just av denna typ av jour-
nalistik, och av paparazzibilder, under
den vecka som fördömandena var som
hårdast.

Medierna fick under veckan som följde
på prinsessans död möjlighet att granska
sig själva. Men inte något av de medier
som analyserats i denna undersökning
kände sig träffat; inga paparazzifotogra-
fer finns i Sverige enligt dem, och om de
finns så anlitas de inte av de största ny-
hetsmedierna.

Det är dock knappast troligt att svenska
medier avviker på något avgörande sätt
från brittiska. Skillnaderna bottnar i mark-
nadernas olika storlek och skillnader i
publikstruktur. De ekonomiska villkoren
är avgörande och de är likartade. Såväl
brittiska som svenska medier ingår dess-
utom i en global medieindustri. Mycket
av det som brittiska tabloider anklagas
för, exempelvis utlämnande av männis-
kor och källkritik när det passar, finns
också i svenska kvällstidningar. Svenska
medier har också under mer än ett decen-
nium bevakat prinsessan Diana med i stort
sett samma intensitet som utländska, icke
brittiska, medier.

Paparazzifotograferna och den utländ-
ska kändisjournalistiken blev i de svens-
ka medierna till något annat än svensk
journalistik. Det är möjligt att det starka
avståndstagandet ytterst handlade om att
prinsessan Dianas död blottlade journa-
listikens roll och villkor på ett för nästan
alla medier mycket obehagligt sätt.

Debatten om mediernas ansvar blott-
lägger också ett av mediernas kardinal-
problem — svårigheten att hantera brister
i den egna verksamheten. Visserligen ut-
delades kritik mot medier och visserligen
diskuterades något mediernas villkor i
rapporteringen, men det gällde i stort sett
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aldrig den egna verksamheten. Självin-
sikten var knappast påtaglig i de medier
som granskats i denna studie.

Det finns en berättarteknisk aspekt på
kritiken av fotografernas agerande och
på beskrivningarna av paparazzi i all-
mänhet. En berättartekniskt traditionell
berättelse bygger på en konflikt. I ny-
hetsjournalistiken är konfliktperspekti-
vet centralt, det kan exempelvis röra sig
om motsättningar mellan olika politiska
ståndpunkter eller om den enskildes in-
tressen i strid mot offentliga myndighe-
ter. Paparazzi spelade under en kort pe-
riod skurkrollen i berättelsen om prin-
sessan Dianas död.

De sju fotograferna dömdes i medierna
redan under rapporteringens första dag.
Visserligen framfördes många omdömen
i ledare, kommentarer och krönikor, men
även på nyhetssidorna var bilden av foto-
graferna överväldigande negativ. De ut-
pekade skurkarna,  alltså fotograferna,
fördömdes och kritiserades mer än vad
som var berättigat mot bakgrund av den
verkliga händelseutvecklingen och vad
man visste då, medan offret, den tragiska
hjältinnan prinsessan Diana, helgonför-
klarades. Två år efter prinsessans död
friades, som nämnts, de utpekade foto-
graferna från allt ansvar för det inträffade
av en fransk domstol.

Detta belyser ett generellt mediepro-
blem: sökandet efter konflikter och skyl-
diga. Tid för genomarbetning, källkon-
troll och en djupare analys av fragmenta-
riska och motsägelsefulla sakuppgifter är
något som journalister sällan hinner vid
stora nyhetshändelser. Tekniken är att täm-
ligen obearbetat rapportera inkommande
uppgifter. I mån av bearbetning priorite-
ras vanligen de mest uppseendeväckan-
de eller sensationella uppgifterna, vilka
också får ligga till grund för löpsedlar,
rubriker och ingresser.

Skapade opinioner
Den brittiska kungafamiljen och den brit-
tiska monarkin fick omfattande och hård
kritik under veckan efter prinsessan Dia-
nas död. De representanter för allmänhe-
ten som kom till tals i de svenska medier-
na var övervägande kritiska mot kunga-
familjen och dess agerande. Större delen
av kritiken hade framförts i brittiska me-
dier, vilka sedan citerades och refererades
i svenska nyhetsmedier.

Detta torde delvis vara ett uttryck för ett
av utrikesrapporteringens traditionella
problem. Medierna i bevakningsområdet
är de i särklass främsta källorna. Men
möjligen är rapporteringen kring prinses-
san Dianas död också ett uttryck för ett
djupare problem: trenden att medier och
journalister i ökande omfattning är var-
andras källor. Orsakerna till detta feno-
men är säkerligen främst ekonomiska. Det
är det billigaste sättet att samla informa-
tion. Rundgången i medievärlden ökar
och mediernas bilder av verkligheten kon-
strueras i ökande grad av dem själva.

Frågan är dessutom om inte de brittiska
medierna snarare än att spegla en folkopi-
nion, vilket var den bild de svenska medi-
erna gav, i själva verket skapade en opini-
on; bland annat bilden av ”nationen i
sorg”. De brittiska medierna övergav ock-
så sin roll som opartiska observatörer och
övergick till att bli aktiva aktörer i den våg
av kritik, förmedlad av medierna själva,
som riktades mot kungafamiljen. Medier-
na i Storbritannien bidrog i hög grad till
att skapa den verklighet som de själva
rapporterade om, och som sedan låg till
grund för den bild som gavs av händelse-
utvecklingen i svenska medier.

En annan fråga är i vilken utsträckning
det var det brittiska folket som krävde en
omdaning av monarkin respektive om det
var de brittiska medierna som själva kräv-
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de detta genom att påstå att folket krävde
så. Inget som liknade opinionsunderök-
ningar kring denna fråga redovisades. De
svenska tidningarna, TV- och radionyhet-
erna målade också upp en dramatisk bild
av den upprorsstämning som de påstod
växte fram i London ett par dagar före be-
gravningen. Men lika snabbt som de uppro-
riska stämningarna uppstod i de granskade
medierna, lika snabbt försvann de. Medier-
na skapade emellertid under delar av den
granskade veckan en bild av att det brittiska
kungadömet var i upplösning.

Under veckan efter prinsessan Dianas
död samlades människor i Londons cen-
trum till hennes minne och köerna ringla-
de sig hundratals meter framför S:t James
Palace där kondoleansböckerna låg fram-
me. Men London är en mångmiljonstad,
där bor över sju miljoner människor. En-
dast en ringa del av stadens invånare tog
aktiv del i sorgen efter prinsessan, inga
rapporter gavs exempelvis om stockning-
ar i trafiken, oframkomliga gator eller
överbelastning av de kommunala trans-
portmedlen. Enligt vissa uppgifter väckte
snarare den massiva uppmärksamhet som
de brittiska medierna ägnade prinsessans
död irritation bland delar av allmänhe-
ten, som efterfrågade ordinarie program-
tablåer i etermedierna och de vanliga tid-
ningssidorna.

De största svenska medierna presente-
rade en stiliserad bild av skeendet. Nyan-
serna, de udda rösterna och de delar av
händelseutvecklingen som föll utanför
den stereotypa mall medierna följde fick
liten eller ingen uppmärksamhet. Skeend-
ena i verkligheten var säkerligen långt
mer mångfacetterade och svåra att över-
blicka. Statsskickets konstitutionella och
folkliga förankring, kommersiella och
kulturella förutsättningar och villkor för
nyhetsproduktion, allmänhetens behov av
förebilder och ikoner samt personliga och

privata omständigheter som aldrig kom-
mer att nå offentlighetens ljus är faktorer
som på olika sätt bidrog till det människo-
öde som fick sitt slut i Paris den 31 augusti
1997. På samma sätt som att prinsessan
Diana, som allmänheten kände henne, var
en mediekonstruktion, blev också berät-
telsen om hennes död och begravning en
mediekonstruktion. Sagan om Dianas liv
och om hennes död är mediernas saga.

En förändrad medievärld
Varför åstadkom prinsessan Dianas död
denna enorma medieuppmärksamhet och
med det innehåll den fick? Prinsessan var
knappast något annat än känd, men det
var hon desto mer. En del av svaren åter-
finns i förändrade villkor för medie- och
nyhetsverksamhet vilka har genomgri-
pande betydelse för journalistikens form
och innehåll, särskilt vad gäller det som
prioriteras. Det enorma medieintresset i
Sverige för prinsessan Dianas död torde i
hög grad bero på följande.

Vi har sett snabba förändringar i det globala
mediesystemet på senare tid. Tekniken ut-
vecklas i allt snabbare takt, samtidigt som
medieindustrin har växt explosionsartat. I
takt med detta har den internationella
grundvalen för medieverksamheten för-
ändrats. Det är inte längre framför allt äga-
re, specialiserade på just medieverksam-
het som styr, utan stora investerare efter-
som medieföretag har blivit intressanta inves-
teringsobjekt. Några konsekvenser är kraf-
tigt ökad konkurrens, märkligt kombinerad
med samarbete och likriktning av medier-
nas innehåll, samt en allt starkare ekono-
misk styrning av redaktionella processer. För
nyhetsförmedlarnas del handlar det, en-
kelt uttryckt, i allt högre grad om att hitta
nyheter som är billiga att producera samtidigt
som de lockar så stor publik som möjligt.

I denna process blir för nyheternas del
bland annat, men mycket varierande mel-
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lan olika redaktioner, de dramaturgiska ut-
tryckssätten allt mer centrala. Nyheter har
alltid varit berättelser byggda på frag-
ment ur verkligheten, vilket de naturligt-
vis måste vara bland annat för att nå sin
publik. Nyheter har en särskild logik som
gör att händelser och förhållanden i verk-
ligheten presenteras på vissa sätt. Nyhe-
ter handlar om enskilda personer, vanligen
ur samhällets elit och som publiken ib-
land har byggt upp någon slags umgänges-
relation till. Prinsessan Diana var en sådan
person i extremt hög grad; mediesagan
om hennes liv blev en följetong som löpte
över år och som slutade som en klassisk
tragedi. Hennes plötsliga död i en olycka
blev en händelse med nästan maximalt
nyhetsvärde, enligt traditionella sätt att
bedöma detta, men utan större egentlig
vikt eller relevans.

Det är lätt att instämma i den franske
sociologien Pierre Bourdieaus tankar. Han
menar att medierna allt mer styrs av en
kommersiell logik. Drivkraften är främst
reklaminkomster vilket innebär att de sat-
sar på sådant som med säkerhet lockar en
bred publik. Det är igenkännbara koder, en
spänningsskapande dramaturgi som pola-
riserar hellre än skapar samförstånd. Kon-
kurrensen i medievärlden leder också till ett
allt snabbare tempo och mycket rundgång i
den information som ges. En viktig grund-
regel är att det gäller att var först. Det som
inte är nytt tenderar att inte existera.1

Bourdieaus synpunkter gäller framför
allt det på de flesta sätt dominerande
mediet, televisionen. Men de går i relativt
hög grad att generalisera till alla medi-
eformer; de medier som avviker, alltså
behöver ta mindre kommersiella hänsyn,
är egentligen undantag. I det svenska
mediesystemet är dessa undantag tämli-
gen vanliga, även om inga medier går fria
från det faktum att de verkar på en kom-

mersiell marknad. Vi har public service-
TV som än så länge har en mycket fram-
trädande roll, liksom public service-radio
och dessutom, i förhållande till befolk-
ningsstorleken, en i internationell jämfö-
relse mycket hög dagstidningsupplaga
med hög kvalitet. I dessa medier är fortfa-
rande publicistiska ideal framträdande,
om än i varierande grad mellan dem och
ofta i konflikt med ekonomiska krav.

Den svenska mediestrukturen är mång-
facetterad. Men i samtliga svenska medi-
er fick prinsessan Dianas död utan un-
dantag betydande uppmärksamhet. Den-
na uppmärksamhet varierade emellertid i
omfattning och i inriktning.

Men ändå är svenska medier framför
allt en del av ett internationellt medienät-
verk med ett litet antal dominerande aktö-
rer. När en händelse definieras som vad
man kan kalla en meganyhet i nätverkets
dominerande medier, blir utbudet av
material om denna händelse nästan oänd-
ligt. Människors intresse för prinsessan
Diana var dessutom sedan år tillbaka san-
nolikt stort i Sverige och knappast mindre
än i resten av Västeuropa, som en konse-
kvens av en omfattande mediebevakning
under lång tid. När nyheten om prinsess-
ans död kom och definierades som en
meganyhet tenderade fördämningar att
brista; traditionell nyhetsvärdering åsi-
dosattes. Det gällde sannolikt på många
redaktioner runt om i världen att publice-
ra så mycket som möjligt och kraven på
bland annat källkritik åsidosattes. De ny-
hetsmedier som uppmärksammas i den-
na studie, och sannolikt svenska nyhets-
medier generellt, torde i hög grad likna
internationella kommersiella medier och
inte minst kom de att likna de brittiska
medierna i samband med bevakningen av
prinsessan Dianas död.

När en meganyhet inträffar likriktas
1 Bourdieau, 1998.
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dessutom nästan alltid nyhetsrapporte-
ringen. De stora internationella nyhets-
producenterna definierar hur nyheten ska
bedömas och presenteras och detta sprids
ut över världen. Utbudet av material är så
stort att det knappast behövs egna aspek-
ter. Dessa är dessutom dyrbara och tar tid
att producera. När en nyhet definieras
som en meganyhet kan inga medier som i
någon form arbetar med traditionell ny-
hetsförmedling avvika allt för mycket från
övriga. Den redaktion som gör detta ris-
kerar att dala kraftigt i anseende hos sin
publik.

Mediebevakningen av prinsessan Dia-
nas död är alltså ett samtida exempel på
hur det internationella mediesystemet och
svenska medier bevakar en händelse som
definieras som en meganyhet. Det hand-
lar emellertid om den nära gårdagens
medier. Såväl den svenska som den inter-
nationella medievärlden förändras i acce-
lererande takt. Omvälvningar i den eko-
nomiska basen för medieverksamhet, ex-
empelvis uppköp och samgåenden samt
ökad konkurrens kombinerat med blixt-
snabb teknisk utveckling där både distri-
butionsteknik och produktionsteknik för-
ändras, tillsammans med att nya medie-
former tillkommer, ändrar på ett grund-
läggande sätt informationens möjligheter
och vägar i samhället. I Sverige ser vi
under våren 2000 bland annat kraftiga
omdaningar av Sveriges Televisions ny-
hetsredaktioner, stora förändringar i
många tidningars organisation och med-
följande ändrade förutsättningar för mer
traditionellt journalistiskt arbete.

En fråga är om de trender som nämndes
i inledningen av denna sammanfattning
kommer att förstärkas. Kommer nyhets-
mässigt stora händelser, vars bevakning
styrs av tillgång på bilder, att dominera
nyhetsförmedlingens innehåll samtidigt
som kraven på källornas trovärdighet och

kunskaper är låga, och brist på fakta er-
sätts med spekulationer. Det är journalis-
tens egen uppfattning som står i centrum
i dessa nyheter och ”vanliga” människors
starkt känslosamma uttryck prioriteras
framför sakkunniga källors kunskapsre-
laterade faktauppgifter. Syftet är här att
beröra snarare än att informera. De stora
nyhetsförmedlarna tillhandahåller i stort
sett samma versioner av de händelser som
uppmärksammas. Olika slags dramatik
accentueras.

En följdfråga är om den journalistik,
utländsk och inte minst svensk, som rik-
tar sig till en bred allmänhet kommer att
ändra karaktär på ett så grundläggande
sätt att dess informerande, kommente-
rande och granskande roller inte längre
fungerar samt att nyhetsmediernas själv-
ständighet i relationen till andra medie-
genrer och till reklam helt tunnas ut. Kom-
mer det vid sidan av dessa breda nyhets-
förmedlare att finnas nyhetsmedier som
vänder sig till en liten resursstark publik
med helt andra krav på vikt, relevans,
saklighet och djup hos det som presente-
ras?

Svaren på dessa frågor får framtiden
och andra studier ge. Prinsessan Dianas
död var en tämligen trivial händelse men
mediebevakningen av den var dock knap-
past trivial. Den belyste hur händelser
som definieras som stora nyheter behand-
las. Den slutliga frågan är i vilken ut-
sträckning egenskaper hos rapportering-
en om prinsessans död kan generaliseras
till andra och betydligt viktigare händel-
ser som exempelvis kriser av olika slag.
Några stora nyhetshändelser som inträf-
fat efter prinsessan Dianas död indikerar
att händelser som definieras som stora
nyheter rapporteras på ett likartat sätt
oavsett vad de handlar om. Detta är den
viktigaste aspekten på slutet på sagan om
prinsessan Diana.
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SUMMARY AND CONCLUSIONS
The End of the Fairy Tale – Princess Diana´s Death in the Press,
Radio and Television
By Marina Ghersetti and Håkan Hvitfelt

On the morning of Sunday, August 31, 1997
in Paris, Diana, Princess of Wales died from
injuries sustained in an automobile accident.
The accident received enormous attention
from the world’s news media, not least the
Swedish. It was partly a question of a new
type of journalism – one that became an
illustrative example of how events judged to
have great news value are handled today. By
studying the media coverage of Princess
Diana’s death, we can likely identify patterns
for how other events – also far-reaching in
character – are covered. Since the Princess’s
accident, several disparate events have been
given a great deal of space in the Swedish
media; for example, the 1999 conflict in Ko-
sovo and the 1998 fire in a Göteborg dance
hall. Despite these events’ disparate charact-
ers, there appears to be a repeated pattern
associated with their media coverage. We
can say generally that:
• A small number of separate events and

courses of events are given increasing
amounts of space in relation to other con-
temporary events. Other more important –
and in some sense more relevant – events
risk total exclusion from news reports.

• The growing dominance of TV and the
increasing awareness of pictures in the
press direct the media’s attention towards
events and circumstances for which there
is good access to news-related pictures.

• Demands for knowledgeable and reliable
sources are low, due to (among other things)

the pursuit of dramatic information, me-
dia requirements for quickly filling a great
deal of space, and the increa-
sing working pace in the newsrooms.

• Lack of factual information is compensa-
ted for with speculations. On the whole, at
least as concerns events with great news
value, we see increasing amounts of fic-
tion-like features in media reports.

• “Ordinary” people’s reactions are given
considerable attention in reports. This is
often a question of a journalistic technique
intended to mediate drama and strong
feelings as opposed to the facts.

• The individual journalist’s own voice is
evident. We hear it, for example, in specu-
lations and commentary, as well as in the
choice of angles and interviewees and of
which parts of the interviews will be med-
iated. The phenomenon of journalist as
source is becoming increasingly common.

• Among the various media, uniformity of
coverage of the same event is apparent.
This is partly a consequence of their pursu-
it of the best news-related pictures (in com-
bination with a decreased number of natio-
nal and international news-services), and
partly due to a competition situation where-
by very few news desks dare to deviate.

The media coverage of Princess Diana’s death,
however, also included other interesting ele-
ments. Following is a summary of repor-
ting in the most prominent Swedish media
as well as comments on this reporting.

Marina Ghersetti, researcher and teacher at the Department of Journalism and Masscom-
munication at Göteborg University.
Håkan Hvitfelt, professor at the Department of Journalism, Media and Communication at
Stockholm University.
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An overview
The death of Princess Diana raised many
questions. Long after her funeral the Swe-
dish media continued to discuss, among
other things, the investigation surroun-
ding the issue of responsibility and the
turbulence within the British monarchy.
In late autumn 1999, a court of law in
France ruled that the photographers
pursuing the car in which the Princess
rode were not culpable. Most media at-
tention, however, was given to the course
of events connected to the accident itself
and the week following the accident. The
investigation presented in this report is
limited to the period August 31-Septem-
ber 7, 1997; that is from Princess Diana’s
death in the automobile accident to the
day after her funeral.

The actual events occurred outside of
Sweden – in France and Great Britain.
There is little likelihood that Swedish citi-
zens were, to any appreciable extent, in-
formed of the developments through fo-
reign media, personal sources or contacts.
Among Swedes, a general picture of the
events developed that was characterised
by the depiction provided through Swe-
dish media reporting.

In this regard, Princess Diana’s death
was hardly different from other promi-
nent news events occurring abroad. Our
view of the surrounding world is largely
obtained through domestic media. This is
true for most events of which we have no
personal, immediate experience.

The basis of the present analysis is four
morning newspapers (Arbetet Nyheter-
na, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten
and Svenska Dagbladet), three evening
papers (Aftonbladet, Expressen and Gö-
teborgs Tidningen [GT]), three TV news
programmes (Aktuellt [9 p.m., channel
TV1], Rapport [7:30 p.m., channel TV2]
and Nyheterna [6:30 p.m., channel TV4]),

as well as two radio programmes from
Sveriges Radio (Swedish public radio)
channel 1 (Lunchekot [12:30 p.m.] and
Dagens Eko [4:45 p.m.]). Both quantitati-
ve and qualitative content analysis met-
hods were used.

As a result of Princess Diana’s death in
Paris, regular programming schedules on
Sveriges Television (Swedish public tele-
vision) channel 4 (TV4) and Sveriges Ra-
dio channel 1 (P1) were changed on the
day she died and special broadcasts were
inserted. Altogether, the three evening
newspapers published five extra supple-
ments during the week following the acci-
dent. Compared with several other big
news events occurring in Sweden, Prin-
cess Diana’s death was given considera-
bly more space. This is true of, for ex-
ample, the fatal shootings at Stureplan in
Stockholm and in the town of Falun in
1994, where three and seven people were
killed, respectively. Given that Princess
Diana had no direct ties to Sweden or
Swedish interests – as neither a private
nor public person – we can question
whether the enormous attention her death
received internationally in any sense jus-
tified the space it was given in the Swe-
dish media.

The Swedish news media gave Princess
Diana’s death the most space at the begin-
ning and end of the investigation period;
thus, the accident itself and the funeral
were in focus. The first peak was groun-
ded in the unexpected and sensational.
The Princess was young – 36 years old –
and her notoriety unprecedented. Ordi-
nary people could see her as a close friend,
and media consumers the world over had
long been acquainted with her. The event
could not have been predicted. The cir-
cumstances surrounding her death were
dramatic, both in terms of the accident
itself and the unclear question as to who



164

was responsible. The accident was the
tragic end of a long media fairy tale.

Prior to the Princess’s funeral – the date
of which was set five days in advance – the
Swedish media had plenty of time to pre-
pare their coverage. Various Swedish
media sent their own reporters and pho-
tographers to London. The relatively gre-
at space devoted to the funeral could be
partly explained by the good access to
material – both that produced by indivi-
dual Swedish news desks and that availa-
ble via international and national news
and picture agencies. Another part of the
explanation is that the funeral marked the
summation of the saga of Diana – the
person and the princess.

The funeral came to represent a drama-
tic unravelling where all concerned par-
ties were gathered and held accountable.
All threads of the story were tied together,
and the resultant picture gave at least the
illusion of a funeral marking not only the
end of a woman’s life, but also of a rigid
and obsolete monarchy – but not yet of the
British monarchy – as well as the illusion
that a “reconciliation” between the British
royal family and the British people was
possible.

In the Swedish media, Princess Diana’s
death received the most attention (in terms
of both number of articles and space) in
the evening papers, Aftonbladet, Expres-
sen and GT. In this case, the pictures occu-
pied more space than did the text. In the
four morning newspapers, the relations-
hip between text and pictures was the
opposite.

Of the television programmes studied,
TV2’s Rapport broadcast the most featu-
res on, and devoted the most time to,
Princess Diana. The subject received the
least amount of space in TV4’s Nyheterna.
Rapport and Aktuellt together presented
almost four times as much material (mea-

sured in broadcast time) on the Princess’s
death than did Nyheterna. Ekot’s covera-
ge (measured in broadcast time) was com-
parable with that of Rapport, but consti-
tuted a lesser proportion of total broad-
cast time – hardly one-fifth.

The greatest proportion of articles and
features in the studied media were news
reports on current developments. Featu-
res in Sveriges Television’s Rapport and
Aktuellt and Sveriges Radio’s Ekot also
included commentary and analysis, but
this type of reporting was not found in
TV4’s Nyheterna. In the newspapers, a
non-trivial share of articles consisted of
commentary, chronicles, editorials and
analyses; altogether, this was true of about
one-fifth of the morning papers and slight-
ly more than one-tenth of the evening
papers.

Across all of the studied media, the same
aspects of Princess Diana’s death were
given primary attention in the reports
made during the week after the accident.
Reporting mostly dealt with the media’s
responsibility, people’s mourning and the
funeral. Accounts in the form of a kind of
personal portrait of Princess Diana were
frequent and allotted a relatively large
proportion of the total space. Those aspects
given the least amount of space in the
reporting were accounts of Princess
Diana’s friend Dodi al-Fayed and his fa-
mily background, as well as information
on the accident’s more long-term conse-
quences for the Princess’s bodyguard and
the photographers involved in the acci-
dent.

The category of actors found most often
in the Swedish media was the British roy-
al family/court, either in their capacity as
statement sources or referents. According-
ly, photographers and journalists as well
as the public were among the actors found
quite frequently. Moreover, in the evening
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papers and TV programmes, the public
constituted the largest category of sour-
ces; in the morning papers and Ekot, pho-
tographers and journalists topped the list.
Thus, the perspective presented was lar-
gely that of an actual or constructed pu-
blic. The royal family, on the other hand,
was the subject of reporting rather than
the source of statements.

A great proportion of the sources used
by the studied media were vague and
unclear. Not infrequently, these sources’
statements were presented in the news-
paper articles with a dash for dialogue or
quotation marks, not withstanding the
fact that they were, if anything, the jour-
nalist’s own speculations. This method of
creating illusions of reality was especially
common among the evening papers.

Graphic presentations were found in
the newspapers and used to depict the
course of the accident as well as the com-
position and succession of the funeral pro-
cession. However, the photograph was
clearly the most common type of picture
in the papers. More than three-fourths of
the newspaper pictures contained perso-
nal motifs. After Princess Diana, the most
prevalent categories of people found in
the majority of pictures were members of
the British royal family as well as per-
formers and celebrities.

The most common motif in the TV pro-
grammes’ picture sets was interview sub-
jects. Almost as common were street mi-
lieus and a mourning public. “Ordinary”
people were those found most often in TV
news pictures. These people, however,
were presented as an anonymous crowd.
The named individuals found in most of
the feature pictures belonged almost ex-
clusively to some type of elite group.

Princess Diana’s death and the news
spiral it triggered were extremely pictori-
al occurrences. There was a plethora of

pictures of the Princess in various situa-
tions, and of other well-known people at
the scene of the accident and the funeral.
Pictures, naturally, dominated television,
and the reporters’ texts served primarily
to indicate the chronology of develop-
ments and to clarify the pictures’ messa-
ges. The abundance of pictures rendered
news reporting easy.

The language used to report on the
Princess’s death was a far cry from the
traditional journalistic ideal of objectivity,
balance and impartiality. Emotionally
charged words and metaphors rich in as-
sociation helped to paint a tragic and high-
ly dramatised picture of the events, in
news reports as well as in chronicles, edi-
torials and debate features.

The dramaturgy of the media
A semi-factual picture of Princess Diana’s
death came to be mediate, that is, a picture
including both objective information and
significant elements of bias. We can ques-
tion, for instance, how representative the
reported reactions of the public were,
whether pictures of the Princess actually
depicted what they were said to depict,
and not least the veracity of much of the
information.

The impression one gets of a semi-factu-
al telling of a fairy tale’s tragic end is
further reinforced by an analysis of ac-
counts of the main elements in the course
of events, the accident itself, the funeral
and the sorrow. The Swedish media’s co-
verage of Princess Diana’s funeral was as
much reporting on the feelings and at-
mosphere on the streets of London – and
the feelings of a few journalists – as it was
reporting on the actual, concrete develop-
ments.

The classic rhetorical perspective of
“we” versus “them” recurred constantly.
“We” was all of the ordinary people who
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actually loved the Princess more than the
Queen and Prince Charles ever had. It
was stressed in several contexts that Dia-
na was the people’s princess, and that it
was the people who understood and re-
spected her. “Them” was the British royal
family.

The reports clung to the unusual – eve-
rything that had never occurred before.
The flag at Buckingham Palace was even-
tually lowered to half-mast. The Queen
stood outside the palace gates – not on the
balcony – and waited for the Princess’s
coffin; the Queen bowed when it passed
by. Applause was heard in Westminster
Abbey when the royal family was openly
criticised in a speech by Diana’s brother,
Charles Spencer. This is a clear illustration
of the fact that news deals primarily with
deviations, not with the constant or nor-
mal.

The studied media provided a fairly
similar overall picture of the events sur-
rounding the accident. The most common
cause reported was the pursuing photo-
graphers’ hunt for the car. The second
most commonly reported cause was the
chauffeur’s blood alcohol level. The pho-
tographers’ culpability was stressed re-
peatedly, primarily during the first part of
the week following the accident. In the
media, the factual information on the cir-
cumstances surrounding the accident was
variable – especially concerning the speed
at which the car was travelling and the
chauffeur’s degree of intoxication. Seve-
ral of the reports on the chauffeur, regar-
ding his drinking habits and judgement,
were extremely speculative and lacked
references to sources. Moreover, from the
perspective of press ethics, these reports
were quite doubtful.

Reports on ordinary as well as various
well-known Londoners’ reactions to the
Princess’s death gave a picture of a city

and nation in great mourning. Accounts
of the mood of the crowds of people said
to have flooded into London’s centre, as
well as the commentaries and chronicles
written, were extremely emotionally char-
ged.

In the newspapers, pictures of mour-
ners outside places such as the Princess’s
residence, and of their expressions of sor-
row, were many. In the morning papers,
one in four pictures of individual mour-
ners — and one in five in the evening
papers – showed children, most often a
little girl, placing flowers on the ground,
crying and praying. The three television
programmes studied also showed child-
ren among the mourners. Most of the sta-
tements and comments on sorrow and
loss were made by “ordinary” people.
This was the most common on TV, where
three-fourths of all people commenting
on their sorrow were “ordinary”.

In the media, the funeral marked the
end of a tragedy of fate of the classic sort.
Mourning for a princess who never beca-
me a queen became instead mourning for
a saint. The taintless princess – who was
on the people’s side and at the service of
goodness – had been carried off, unable to
fulfil her mission. She had lost in her
struggle against “them” – the royal fami-
ly. But they had learned their lesson and
the Queen bowed!

The media picture of reality merged
into reality. Pictures of people in mour-
ning likely resulted in additional and even
more sorrowful people to photograph.
The special and magnificent funeral cere-
mony would certainly have been more
modest in the absence of the media’s pres-
sure. The fairy tale grew into reality.

It is interesting to compare the media
picture of Princess Diana’s death with
previous descriptions of her in the media.
The 17-year-long story of the Princess was
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created of a fabric of facts, exaggerations
and understatements, variously far-reach-
ing speculations and, certainly, pure lies.
This story was also moulded through her
close contact with the media. The media
were able, for example, to provoke actions
and statements that became news, while
the Princess and her advisors were also
able to influence the media. During the
week after her death, this media picture
was concentrated. But the portrait of Prin-
cess Diana became more than a concentra-
te; it became a picture that suited the
upcoming situation. The unexpected ac-
cident, relationships to the royal family,
the funeral and not least the media cover-
age itself reinforced or weakened tenden-
cies in what had been presented during
the past year.

In all, most of the articles on Princess
Diana were general portraits of her as a
person and of her life. The three evening
papers’ accounts were generally more
focused on the Princess as a private, as
opposed to public, person. A relatively
great amount of space was devoted to
her love life. Princess Diana was descri-
bed as a forsaken and exploited wife who
was finally able to regain her self-esteem
and fight her way out of an unhappy
marriage.

It is obvious and natural that the eve-
ning papers’ portrait of the Princess was
shaped by their special type of journa-
lism, directed at the spectacular and ex-
tremely personal. However, a similar pic-
ture of Princess Diana was also provided
by the morning papers and partly by TV
and radio news, although their approach
was more restrained.

As regards descriptions of Princess Di-
ana, references to sources were often
flawed or completely lacking. This was
especially clear in the more speculative
texts. In many cases, we can speak of a

reversed source analysis; the more specta-
cular and intimate the report, the lower
the quality of the sources.

The studied media provided an over-
whelmingly positive picture of Princess
Diana, as both a private and public per-
son. From her first appearance as a shy
and blushing young girl, she grew into a
strong and brave woman. But she was
described, above all, as the people’s prin-
cess. The end of the saga of Diana became,
in reality, the end of the media saga of
Saint Diana. It is impossible to determine
to what degree, and on what points, the
picture of the saint corresponds to the real
Princess Diana. But the picture of the saint
suited the media’s dramaturgy.

The media’s guilt
Issues related to the media’s guilt and
celebrity-oriented journalism stimulated,
for example, discussions and debates
among journalists, photographers and
various media. Most statements came from
media representatives. The Swedish me-
dia strongly repudiated the seven photo-
graphers who chased Princess Diana’s car
and claimed that something similar would
likely never occur in Sweden, and defini-
tely not if the news media were involved.
They also disclaimed the type of journa-
lism that the Paparazzi photographers
represent and are possibly the ultimate
consequence of – sensation-focussed and
highly intimatised celebrity-oriented jour-
nalism. At the same time, some of the
studied news desks used just this type of
journalism, and Paparazzi pictures, during
the very week in which condemnation
was the most vehement.

During the week following Princess
Diana’s death, the media had the oppor-
tunity to scrutinise themselves. But none
of the media analysed in this investiga-
tion felt that the criticism applied in their
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case; according to them, there are no Pa-
parazzi in Sweden, and if there were they
would never be engaged by the promi-
nent news media.

However, it is hardly likely that the
Swedish media differ in any crucial way
from the British media. The differences
originate in the two countries’ different
market sizes and audience structures. The
financial conditions are crucial and sim-
ilar. Moreover, both British and Swedish
Media belong to a global media industry.
Much of what the British tabloids are ac-
cused of – for example, exposure of indi-
viduals and source analysis when it is
convenient – is also found in the Swedish
evening papers. For more than a decade,
Swedish media have also covered Prin-
cess Diana with largely the same intensity
as other foreign, non-British media.

In the Swedish media, the Paparazzi
and foreign celebrity-oriented journalism
was presented as something distinct from
Swedish journalism. It is possible that this
strong repudiation was ultimately about
how Princess Diana’s death laid bare
journalism’s role and terms in a manner
that was extremely unpleasant for almost
all media.

The debate on the media’s responsibili-
ty also lays bare one of their cardinal
problems – difficulty in dealing with flaws
in their own activities. Criticism of media
was certainly dealt out and the terms of
reporting in the media were certainly
discussed, but this had by and large not-
hing to do with their own work. However,
introspection was hardly evident in the
media studied here.

There is an element of narrative techni-
que in the criticism of the photographers’
actions and in the descriptions of the Pa-
parazzi in general. A story constructed
using traditional narrative technique is
based on a conflict. In news journalism,

the conflict perspective is central and can
concern, for example, opposition among
various political viewpoints or the
individual’s interests as opposed to those
of public authorities. For a short time, the
Paparazzi played the role of villain in the
story of Princess Diana’s death.

The seven photographers were already
condemned in the media on the first day
of reporting. To be sure, many opinions
were presented in editorials, commenta-
ries and chronicles, but the picture of the
photographers was overwhelmingly ne-
gative even on the news pages. The desig-
nated villains – the photographers – were
blamed and criticised more than what
was justified by the actual course of events
and the facts at hand, while the victim –
the tragic heroine Princess Diana – was
canonised. As already mentioned, two
years after the Princess’s death, a French
court of law freed the accused photograp-
hers from all responsibility for the acci-
dent.

This illustrates a general media pro-
blem: the search for conflicts and guilty
parties. In connection with big news
events, time for thoroughness, source con-
trol and a deeper analysis of fragmentary
and contradictory factual information is
something that the journalist seldom has.
The technique is to rather crudely report
incoming information. To the extent that
reports are revised, the most astonishing
and sensational information – which is
also used for placards, headlines and in-
troductions – is usually given priority.

Created opinions
The British royal family and the British
monarchy received extensive and strong
criticism during the week following Prin-
cess Diana’s death. The representatives of
the public who spoke out in the Swedish
media were chiefly critical of the royal
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family and their actions. Most of this cri-
ticism had been conveyed in the British
media, which were later cited and refe-
renced in the Swedish news media.

This was probably partly due to one of
foreign reporting’s traditional problems.
The media from the area of coverage are
the outstanding primary sources. Howe-
ver, the reporting surrounding Princess
Diana’s death might also be an expression
of a deeper problem: a trend whereby
media and journalists serve increasingly
as each other’s sources. The reasons for
this phenomenon are certainly primarily
financial. This is the cheapest way to gather
information. In the media world, the prac-
tice of recycling the news is growing, and
the media’s picture of reality is increa-
singly a self-constructed one.

Moreover, the question is whether the
British media, rather than reflecting pu-
blic opinion – which was the picture given
by the Swedish media – actually created
an opinion of, among other things, “a
nation in mourning”. The British media
abandoned their role as impartial obser-
vers and became instead active players in
the wave of criticism – mediated by the
media themselves – directed at the royal
family. The media in Great Britain helped
considerably to shape the reality they
themselves reported on – a reality that
was the basis for the picture of develop-
ments mediated in Swedish.

Another question is the extent to which
is was actually the British people who
demanded a transformation of the mo-
narchy, or whether it was the British me-
dia that did so by claiming to represent
public wishes. Nothing resembling a pu-
blic opinion poll on this issue was repor-
ted. The Swedish newspapers, TV and
radio news also painted a dramatic pictu-
re of the atmosphere of revolt they clai-
med was developing in London a few

days before the funeral. But this rebellious
atmosphere disappeared from the studied
media as quickly as it appeared. During
parts of the week under study, however,
the Swedish media created a picture of a
British kingdom in disorder.

During the week following Princess
Diana’s death, people gathered in
London’s centre to honour her memory,
and the lines wound hundreds of metres
in front of St. James Place, where books of
condolence were placed. But London is a
city of over seven million. Only an insig-
nificant proportion of its inhabitants acti-
vely participated in mourning the Prin-
cess; no reports were made on, for ex-
ample, traffic jams, impassable streets or
an overloading of public transportation.
According to some reports, the massive
coverage of the Princess’s death by the
British media instead provoked irritation
among parts of the public who demanded
regular broadcast schedules and newspa-
per pages.

The most prominent Swedish media pre-
sented a stylised picture of developments.
The nuances – the odd voices and ele-
ments outside the stereotyped template
adhered to by the media – received little
or no attention. The actual developments
were certainly much more diverse and
difficult to take in. The British
government’s constitutional and popular
anchorage, the commercial and cultural
prerequisites and terms of news produc-
tion, the public’s need for models and
icons, as well as personal and private cir-
cumstances that will never reach public
light are all factors that in various ways
led to the human tragedy that came to an
end in Paris on August 31, 1997. Just as
Princess Diana – as the public knew her –
was a media construction, so was the sto-
ry of her death and funeral. The saga of
Diana’s life and death was the media’s.
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A changed media world
Why did Princess Diana’s death effect the
enormous media attention it did – and
with this particular content? The Princess
was certainly a celebrity, but her death
intensified this status. Some answers can
be found in the changed conditions for
media and news activity, which have far-
reaching importance for journalism’s form
and content, especially in terms of what is
given priority. The great media interest in
Sweden for Princess Diana’s death proba-
bly depends largely on the factors speci-
fied below.

We have seen rapid changes in the glo-
bal media system during recent years.
The technology is developing at increa-
sing rates, while the media industry has
grown explosively. The international foun-
dation for media activity has changed at
the same pace. In control is no longer an
owner who is a media expert, but instead
large investors: media companies have
become interesting objects of investment.
Among the consequences are dramatical-
ly increased competition – oddly enough,
combined with co-operation and standar-
disation of media content – and increa-
singly strong financial control of editorial
processes. For the news-services, this is a
question of – to put it simply – finding
more and more news that can be cheaply
produced and that also attracts the largest
possible audience.

The consequence of this process for the
news is, among other things, that the dra-
maturgic mode of expression has become
increasingly central. This varies greatly,
of course, among the different news de-
sks. The news has always consisted of
stories based on fragments of reality (and
must be if it is to reach its audience). The
news has a special logic, and due to this

logic, actual events and circumstances are
presented in a certain manner. The news
deals with individual people, usually from
society’s elite and sometimes people with
whom the audience has built up some
kind of social relationship. Princess Diana
was precisely such a person; the media
saga of her life became a serial that ran for
many years and ended as a classic trage-
dy. Her sudden death in an accident was
an event with almost maximal news va-
lue, judged in traditional terms, but also
an event without any real significance or
relevance.

It is easy to agree with the ideas of the
French sociologist Pierre Bourdieau, ac-
cording to whom the media are governed
increasingly by commercial logic. The pri-
mary driving force is advertising proceeds,
which means that media concentrate on
news items sure to attract a wide audience.
Recognisable codes and tension-creating
dramaturgy serve to polarise, rather than
facilitate, mutual understanding. Com-
petition in the media world also leads to
an ever-increasing tempo and a great deal
of recycling and redundancy in the infor-
mation provided. One crucial and basic
rule is that it is important to be first. Things
that are not new tend not to exist at all.

Bourdieau’s views primarily concern te-
levision – the overall most dominant me-
dium. But we can by and large generalise
to all media forms; those that differ – that
are less affected by commercial pressures
– are actually exceptions. In the Swedish
media system, such exceptions are fairly
common, although no medium can igno-
re the fact that it is operating on a commer-
cial market. Swedish public television still
plays a prominent role, as does public
service radio. Moreover, Sweden still has
– in proportion to population size and

1 Bourdieau, 1998.
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compared to international figures – an
extremely large circulation of daily news-
papers of high quality. Journalistic ideals
are still prominent in Swedish newspa-
pers, although to varying degrees among
the papers and often in conflict with fi-
nancial demands.

The Swedish media structure is multifa-
ceted. But without exception, Princess
Diana’s death was given considerable at-
tention in all of the studied media. This
attention, however, varied in extent and
focus.

Still, the Swedish media are primarily
part of an international media network com-
prising a small number of dominant ac-
tors. When an event is defined as what we
might call meganews by the networks
dominating media, the supply of material
on this event becomes almost endless.
Moreover, as a consequence of extensive,
long-term coverage, people’s interest in
Princess Diana had probably been great
for years in Sweden and certainly as great
in the rest of Western Europe. When news
of the Princess’s death came and was de-
fined as meganews, all the dikes tended to
break; traditional news values were set
aside. For many newsrooms around the
world, it was probably a question of pu-
blishing as much as possible, and stan-
dards of, among other things, source analy-
sis were disregarded. The news media in
focus in this study, and Swedish media in
general, probably greatly resembled the
international commercial media – and not
least the British media – in connection
with the coverage of Princess Diana’s
death.

When meganews occurs, almost all news
reporting becomes uniform. The large,
international news producers define how
the event should be assessed and presen-
ted, and this is distributed throughout the
world. The supply of material is so great

that new, original angles are hardly neces-
sary. Moreover, such originality is expen-
sive and production time consuming.
When an event is defined as meganews,
no medium working with any traditional
form of news distribution can diverge too
greatly from other media. The newsroom
doing so risks reduced standing in the
eyes of its audience.

Thus, the media coverage of Princess
Diana’s death is a contemporary example
of how the international media system
and the Swedish media covered an event
defined as meganews. This, however, con-
cerns the media of the recent past. Both
the international and Swedish media are
changing at an accelerating pace. Uphea-
vals in the media’s financial base – for
example, purchases and mergers as well
as increased competition combined with
ultra-rapid development of distribution
and production techniques – along with
the advent of new media forms are funda-
mentally changing the opportunities and
paths of information in society. During
spring 2000 in Sweden, we have seen,
among other things, major transforma-
tions of Sveriges Television’s newsrooms,
great changes in the organisation of many
newspapers, and contingent changes in
the terms of more traditional journalistic
work.

One question is whether the trends
mentioned in this summary’s introduc-
tion will be intensified in the future. Will
big news events – whose coverage is ste-
ered by access to pictures – dominate the
news-service’s content while demands for
reliable and knowledgeable sources re-
main low, and while lack of factual infor-
mation is compensated for with specula-
tions? In such news, the journalist’s own
perceptions are central and “ordinary”
people’s strong expressions of emotion
prioritised over expert sources’ knowled-
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ge-based factual information. The purpo-
se, in this case, is to touch people rather
than inform them. The large news distri-
butors offer largely the same versions of
the events in focus. Various types of dra-
matics are accentuated.

One resultant question is whether jour-
nalism – foreign or Swedish – aimed at a
broad public will change in character in
such a basic way that its informative, com-
mentatorial, and investigative roles no
longer function, as well as whether the
news media’s independence in relation to
other media branches and advertising will
be diluted completely. Will there, alongsi-
de these broad news-services, be news
media that appeal to a small, affluent au-
dience with entirely different demands

for significance, relevance, objectivity and
depth in the news it consumes?

The answers to these questions must
wait for the future and other studies. Prin-
cess Diana’s death was a fairly trivial event,
but its media coverage was hardly trivial.
It showed how events defined as mega-
news are treated. The final question is to
what extent features of the reporting on
the Princess’s death can be generalised to
other and considerably more important
events, such as various national/world
crises. Several big news events occurring
after Princess Diana’s death indicate that
events defined as meganews are reported
in a similar fashion regardless of the topic.
This is the most important aspect of the
end of the saga of Princess Diana.
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TABELLBILAGA
Tabell A: Aspekter tidningar

ARB DN GP SVD AB EXP GT Akt Rapp Nyhet Ekot

mediernas ansvar 13 19 16 19 26 9 16 8 7 10 14

sörjande,
sor g, minnestal 10 11 8 11 31 25 18 7 4 8 11

begravningen 9 9 7 12 28 30 17 10 9 8 8

porträtt av Diana 7 10 10 12 25 32 15 1 4 4 7

allmänt om kändis-
journalistik 11 9 11 11 19 10 13 3 5 2 2

olyckan, förloppet 5 5 8 4 12 13 8 3 5 2 10

olyckan, orsaker 6 5 7 4 12 7 7 4 6 3 6

kungafamiljens
r eaktion 5 3 4 3 10 17 4 4 6 3 2

brittiska monarkin,
allmänt 3 3 4 4 11 9 5 2 3 1 9

familjen al-Fayed 0 0 2 3 2 3 2 0 1 0 2

olyckan, följder 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 1

övrigt 0 1 4 5 13 14 12 0 1 0 1

Antal artiklar
och inslag 49 48 62 64 159 137 97 30 34 30 52

Kommentar: Varje artikel och inslag kan innehålla två olika aspekter. Antalet aspekter kan därför överstiga totalt antal
artiklar respektive inslag.

Tabell B: Förhållandet text- bildutrymme

Morgontidningar Kvällstidningar
text          bild text          bild

porträtt av Diana 59 41 35 65
begravningen 38 62 33 67
sörjande, sorg, minnestal 44 56 34 66

olyckan, förloppet 40 60 37 63
kungafamiljens reaktion 67 33 35 65
mediernas ansvar 70 30 55 45

allmänt om kändisjournalistik 85 15 60 40
olyckan, orsaker 79 21 46 54
brittiska monarkin, allmänt 91 9 48 52

olyckan, följder 0 0 75 25
familjen al-Fayed 97 3 46 54

övrigt 84 16 38 62

Relation i procent
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Morgontidningar Kvällstidningar TV totalt Ekot

artiklar och inslag med
prinsessan Diana 94 92 91 87

artiklar och inslag utan
prinsessan Diana 6 8 9 13

summa 100 100 100 100

Antal artiklar och inslag 223 393 94 52

Tabell D: Sörjande på bild

ARB DN GP SVD AB EXP GT Totalt

barn 1 1 2 2 2 6 1 15

vuxna 4 4 2 8 10 18 10 56

antal bilder med sörjande 5 5 4 10 12 24 11 71

Totalt antal bilder 22 47 71 57 320 314 131 962
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SLUTET PÅ SAGAN
Prinsessan Dianas död i press,
radio och TV

I denna studie beskrivs den svenska nyhetsbe-
vakningen i ord och bild kring den brittiska
prinsessan Dianas död i en bilolycka i Paris
1997. Händelsen fick en mycket stor uppmärk-
samhet i alla världens nyhetsmedier och inte
minst i de svenska och kan betecknas som det
tragiska slutet på en lång mediesaga. Prinsess-
ans död blev en händelse med stort nyhetsvär-
de, men utan egentlig större vikt eller relevans
för den enskilde.

En grundläggande fråga författarna av denna
skrift vill diskutera och analysera är varför
prinsessans död ledde till den enorma medie-
uppmärksamheten i vårt land och varför rap-
porteringen fick det innehåll den fick. En del
av svaren finner författarna i förändrade vill-
kor för medie- och nyhetsverksamheten vilka
har genomgripande betydelse för journalistik-
ens form och innehåll. Gamla publicistiska
ideal verkar få stå tillbaka för målsättningar av
annat slag. Är det medierna, medborgarna
eller de globala mediekonglomeraten som idag
avgör vad som är av ett ”oavvisligt allmän-
intresse”?
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