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Abstract 

 

Den här rapporten utgör den teoretiska delen av Albin Julin och Petter Östmans 

examensarbete för kandidatexamen i journalistik på JMK vårterminen 2015. Den 

praktiska delen består av en radiodokumentär om mordet på Tomas Johansson, 

Värnamo 1984. 

 

I rapporten presenterar vi ett teoretiskt underlag för journalistisk etik, källkritik, 

intervjuteknik och dramaturgi. Vi gör också en kortare introduktion till ämnet 

kriminaljournalistik, och presenterar teorier som tar upp relationen mellan 

underhållning och journalistik. Med utgångspunkt i det teoretiska underlaget 

diskuterar vi vad vi gjort i arbetet med vår dokumentär. 

 

Vi diskuterar också vårt etiska och källkritiska arbete med dokumentären. Mordet 

skedde för 31 år sedan, och tidsaspekten har gjort det avgörande för oss att källkritiskt 

granska de uppgifter som presenterats för oss. Den största etiska diskussionen rör hur 

vi porträtterar två personer som figurerat som misstänkta i polisens utredning av 

mordet. Till en början berättade vi om dem på ett sätt som fick dem att framstå som 

skyldiga. Med stöd i litteraturen kommer vi fram till att vi stundtals främst sett till 

underhållningsvärdet, och missat verklighetsförankringen. Vi diskuterar också 

användandet av musik och frågar oss om det finns en gräns för när de berättartekniska 

greppen går för långt för att skapa en intressant berättelse. 

 

I den slutgiltiga diskussionen kommer vi fram till att vårt arbete hade sett annorlunda 

ut om vi formulerat en tydlig vinkel på förhand. Vi konstaterar att största delen av 

arbetet rört sig om research, vilket bland annat påverkat hur vi agerat i 

intervjusituationer och vilka frågor vi valt att ställa. 
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1. Inledning 
 
Den 28 februari 1986 mördades Sveriges statsminister Olof Palme på Sveavägen i 

Stockholm. Utredningen av mordet har kritiserats åtskilliga gånger, och än i dag är 

mördaren inte dömd. Den så kallade Palmegruppen jobbar fortfarande med fallet, och 

utredningen brukar omnämnas som världens näst största polisutredning (Dagens 

Nyheter, 2006). Sverige hade länge en 25-årig preskriptionstid på mord, men för att 

kunna fortsätta med utredningen av mordet på Olof Palme avskaffades 

preskriptionstiden på mord helt i juli 2010. 

 

Ett år tidigare hann ett av de sista fallen någonsin preskriberas i Sverige, innan den 

nya lagen trädde i kraft. Fallet brukar omnämnas som ”Alandsrydsmordet” eller 

”Tomas-mordet”. Den 25 maj 1984 hittades småbarnspappan och metallarbetaren 

Tomas Johansson mördad på en skjutbana i Alandsrydsskogen utanför Värnamo. 

Johansson hade mottagit över 50 hugg i ryggen med ett knivliknande föremål. 

Händelsen var lika brutal som oförklarlig. Polisen lyckades aldrig formulera ett 

rimligt motiv, och heller inte hitta någon gärningsman. Mordet blev ett av få som 

aldrig klaras upp i Sverige. I984 klarades 77 procent av allt dödligt våld upp, och 

statistiken ser ungefär likadan ut i dag (Brottsförebyggande Rådet, 2013). Det olösta 

fallet, vars utredning innehöll ett antal misstag från polisens sida, har påverkat Tomas 

anhöriga och andra människor som bodde i Värnamo vid den tidpunkten. Vårt 

examensarbete utgår från historien om mordet på Tomas Johansson, och hur frågorna 

som väcktes 1984 finns kvar lika tydligt i dag. 

En del av vårt examensarbete utgörs av radiodokumentären ”Döden i Alandsryd – 

31 år utan svar”, som handlar om mordet. I dokumentären berör vi ovan nämnda 

aspekter med hjälp av nedslag i både dåtid och nutid, och människorna som var med 

får berätta om händelsen. Den här rapporten fungerar som ett teoretiskt komplement 

till dokumentären, och ger oss utrymme att reflektera över de val vi gjort under 

arbetets gång. 
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1.1 Ämnesval 
 

Vi vill i en radiodokumentär berätta historien om den egendomliga mordgåtan, 

polisens misslyckade utredning som till slut lades ner för gott – bara ett år innan 

preskriptionstiden på mord togs bort helt – och hur Tomas anhöriga aldrig kommer att 

sluta fråga sig själva vem det var som mördade honom, och framför allt: varför? 

 

Historien har fått visst medialt utrymme tidigare (se avsnitt 2.1), men tidigare 

publiceringar har främst fokuserat på det spektakulära tillvägagångssättet och det 

faktum att gärningsmannen aldrig hittades. Ingen har tidigare tagit ett helhetsgrepp på 

historien, och mer utförligt beskrivit händelseförloppet den där kvällen och polisens 

fortsatta utredning av fallet. Tomas sambo har aldrig intervjuats i något sammanhang. 

Vi vill lyfta fram hennes bild av vad som hände, hur hon upplevde det då och hur hon 

ser på det i dag. Vi vill även lyfta fram andra människor som på ett eller annat sätt 

påverkades av mordfallet. 

 
”Kraften kan bli enorm i något som berättas i radio och teve. Bilder och ljud, röster 
och händelser kan gestalta verkligheten så att det griper tag i publiken.” 
        (Häger 2009: 196) 
 

Vi vill producera en radiodokumentär eftersom vi anser att det ger oss möjlighet att 

presentera vår historia på ett intresseväckande sätt. Genom miljöljud och musik kan vi 

skapa en stämning som inte är möjlig på samma sätt i text. Radiomediet kan också ge 

en större känsla av närvaro på de platser som förekommer, och de känslor som 

förmedlas blir starkare om man får höra de olika intervjupersonerna prata snarare än 

läsa deras citat. Vi anser att dessa, för radiomediet unika, egenskaper ger oss 

möjligheten att förhöja upplevelsen av vår historia. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
I vår radiodokumentär vill vi berätta historien om mordet på Tomas Johansson, vars 

utredning lades ner och hur det lett till att de obesvarade frågorna kring fallet skapat 

ett öppet sår i de anhörigas liv. Som tidigare nämnt vill vi göra det genom att ta ett 

större grepp på händelsen, genom nedslag i nutid och dåtid, och genom att bidra med 

de aspekter som vi tycker saknas i tidigare rapportering kring mordet på Tomas 

Johansson (se 1.1). I arbetet med dokumentären har vi utgått från följande 
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övergripande frågeställningar: 

• Vad hände den där kvällen i maj 1984? Hur går vi till väga för att ta reda på så 

mycket som möjligt om händelseförloppet? 

• Hur ser polisens utredning av mordet ut? Hur har de gått till väga och vilka 

spår har de jobbat med för att försöka lösa mordet? 

• Hur upplevde våra intervjupersoner mordet då? 

• Hur ser våra intervjupersoner på händelsen i dag? 

• Vad har det betytt för anhöriga att mordet aldrig klarades upp och numera är 

preskriberat? 

 

Vi har tidigare inte arbetat med radiodokumentärer. Ett syfte med arbetet är att 

bekanta oss med genren och mediet, och de tekniska och dramaturgiska aspekter som 

skiljer sig från skriven journalistik, i vilken vår främsta erfarenhet ligger sedan 

tidigare. Därför har vi också formulerat frågeställningar som berör produktionen av en 

radiodokumentär: 

• Vad utmärker intervjuer för radio? 

• Hur bygger man upp en dokumentär dramaturgiskt? 

• Hur förhåller vi oss till ”reporterjaget” i dokumentären? 

• Hur kan den dokumentära berättarformen angränsa till underhållning? Hur kan 

det vara ett problem? 

 

Syftet med den här rapporten är att kunna reflektera över våra tillvägagångssätt 

utifrån etiska och källkritiska principer, samt diskutera vårt arbete med utgångspunkt i 

genren kriminaljournalistik och andra produkter som kan kategoriseras under det 

ämnet. 

 

2. Bakgrund 
 

Natten till den 25 maj 1984 hittades Tomas Johansson, 31, död på en skjutbana i 

Alandsryd utanför Värnamo i Småland. Johansson var sekreterare i skytteklubben 

som huserade på platsen. Tävlingspistolen som han hade med sig till platsen fanns 

ingenstans på mordplatsen, och har fortfarande i dag inte hittats. I inledningen av 



Albin Julin Examensarbete för kandidatexamen i journalistik VT15 
Petter Östman                                        Handledare: Eveline Grassman 

 7 

utredningen begick polisen ett misstag som kom att försvåra utredningen av 

Johanssons död. Polis och läkare drog nämligen slutsatsen att Johansson skjutit sig 

själv, och det tog ett dygn innan polisen i Värnamo fick beskedet av rättsläkaren i 

Lund att Johansson mördats med ett 50-tal hugg i ryggen. Först då började polisens 

utredning. Varken poliserna i Värnamo eller den anslutande personalen från 

rikskriminalen i Stockholm lyckades få fram ett tydligt motiv till varför någon skulle 

vilja mörda Tomas. På pappret var han en helt vanlig småbarnsförälder som jobbade 

på fabrik. Polisen hittade heller aldrig någon gärningsman och med tiden lades 

utredningen ned, och preskriberades i maj 2009. 

 

2.1 Tidigare publiceringar 
 
Händelsen var mycket omskriven i områdets lokaltidningar vid tidpunkten för mordet. 

Värnamo Nyheter har händelsen på sin förstasida flera dagar i rad, och totalt 14 

gånger under sommaren 1984, då den största delen av polisutredningen ägde rum. 

Artiklarna bygger till synes endast på polismaterial, och beskriver vilka olika steg 

polisen tar i utredningen. Vi diskuterar dessa artiklar ytterligare i avsnitt 7. 

 

I april 2009 togs fallet upp i tv-programmet Efterlyst. Fallet var aktuellt eftersom det 

skulle preskriberas i maj samma år. I programmet kritiserade kriminologiprofessorn 

Leif GW Persson polisens utredning. Det var ett allvarligt misstag att poliserna 

upptäckte att Tomas var mördad först ett dygn efter att han hittats på platsen, menade 

GW Persson (TV3, Efterlyst, 2009). 

 I samband med att mordet preskriberades tog också P4 Jönköping (Malmsten, 

Sveriges Radio, 2009) och SVT Jönköping upp fallet. ”Tiden rinner ut för 

Alandsrydsmordet”, skrev SVT Jönköping på sin hemsida (Sveriges Television, 

2009). 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Utöver de frågeställningar som rör själva dokumentären har vi velat ta del av litteratur 

som tar upp olika journalistiska begrepp inom dramaturgi, etik, källkritik och 

intervjuande. Vi kommer använda oss av begreppen i det praktiska arbetet med 

dokumentären, men också när vi i efterhand reflekterar över våra beslut under 
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arbetsprocessen. Vi kommer att återkomma till dessa begrepp och utförligare 

diskutera dem, samt koppla dem till exempel från vårt eget arbete med 

sammanställningen av radiodokumentären, längre fram i rapporten. 

 

3.1 Den journalistiska berättelsen 
 

Vi har valt att producera en journalistisk dokumentär. En genre som liknar reportaget, 

mer än nyheten. Anders Sundelin skriver i sin bok Reportage: Att få fakta att dansa 

att en nyhet ska kunna skalas av från slutet, eftersom det viktigaste ska finnas med i 

början (Sundelin 2008: 13). Ett reportage har samma journalistiska krav som en 

nyhetsartikel, den kräver insamling av fakta som källkritiskt granskas, intervjuer och 

observationer. Men reportaget ska berätta en historia. menar Sundelin: 

”Poängen kommer inte först, den kan komma sist, kanske finns den outtalad, 
någonstans under ytan” (2008: 14) 

 

Sundelin tar upp flera exempel på hur man som reporter ska göra när man arbetar med 

ett reportage. Det är viktigt att bestämma sig för vad reportaget ska handla om innan 

arbetet har kommit allt för långt, skriver han. Sundelin menar att vinkeln på reportaget 

helst ska formuleras i en mening innan reportern ger sig ut för att göra reportaget 

(Sundelin 2008: 215). Vi har inte riktigt jobbat på det sättet i arbetet med vår 

dokumentär, vilket vi kommer att diskutera mer utförligt senare. Även om Sundelins 

råd är rimligt anser vi att det kan finnas ett värde i att ge sig ut i arbetet utan en vinkel 

också, själva arbetsprocessen kan bli en del av berättelsen. Sundelin betonar att man 

bör hålla inne med berättelsens poäng så länge som möjligt. Det är intresseväckande 

för konsumenten att inte känna till allt för mycket, utan får historien avtäckt steg för 

steg. Samtidigt får inte spänningen skruvas upp för mycket, så att konsumenten blir 

besviken (Sundelin 2008: 219). Ett bra reportage bör överraska konsumenten ett antal 

gånger. Att presentera oförutsägbara vändningar eller fokusera på oväntade detaljer, 

håller intresset vid liv (Sundelin 2008: 221). Berättelsen kan också göras mer 

intressant genom att bryta tidsordningen och inte berätta allting i tur och ordning 

(Sundelin 2008: 223).  

 

En välkänd dramaturgisk modell är ”fisken”. Det är en förenkling av den klassiska 

dramaturgiska modellen som också används i många typer av berättande, så som film, 
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böcker och pjäser. Modellen har fått sitt namn efter formen av en fisk, då dramatiken 

stiger i början när personer och konflikter etableras, för att sedan sjunka i en 

fördjupning och på slutet resultera i en kort ökning igen när berättelsen når sin 

dramatiska höjdpunkt. Dessa är huvudpunkterna i den dramaturgiska modellen: 

anslag: förväntningar väcks, presentation: konflikten och huvudpersonerna etableras, 

fördjupning: bakgrunden utvecklas och personerna presenteras mer ingående, 

upptrappning: tempot ökar och konflikten trappas upp, klimax: berättelsens kulmen, 

det utlovade anslaget infrias, avrundning: efterspel, huvudpersonernas sorg eller 

triumf (Häger 2009:67). Mer om hur vi har använt modellen under avsnitt 6.3. 

 

3.2 Journalistisk etik 
 

“Professional journalism ethics was built upon the twin pillars of truth and 
objectivity” 

(Ward 2009: 301) 
 

Stephen Ward menar att den journalistiska etiken grundar sig i de allmänt vedertagna 

journalistiska principerna sanning och objektivitet. Dessa har under journalistikens 

gång utvecklats till mer specifika frågor, som exempelvis berör hur nära kan man stå i 

relation till en källa, publicering av bilder, namn och känsliga uppgifter eller metoder 

som dold kamera. 

 Frågorna rör sig på två nivåer: mikro och makro. Mikronivån berör enskilda 

journalisters arbete och vilka beslut man tar i sitt dagliga arbete. Makronivån handlar 

om det publicistiska ansvar som media har i allmänhet (Ward 2009: 296-297). Vårt 

arbete med radiodokumentären kommer främst att ta upp etiska diskussioner på en 

mikronivå, eftersom vi inte producerat dokumentären för något särskilt mediehus, och 

vi har inte haft några rent publicistiska beslut att fatta. Vi har dock haft som ambition 

att sända vår dokumentär i Sveriges Radio, och här därför även behövt ta beslut som 

rör sig på makronivån. Bland annat har vi tagit hänsyn till det etiska begreppet 

konsekvensneutralitet, som Sveriges Radio tillämpar (Sveriges Radio, 2013). 

Konsekvensneutralitet är ett begrepp som beskriver principen om att en journalist bör 

förhålla sig helt neutral till huruvida någon drabbas eller gynnas av någonting som 

man berättar (Häger 2009: 19). ”Att en part kan vinna eller förlora på vår publicering 

är inget skäl för oss att avstå. Vi sänder det som är viktigt enligt relevans- och 

saklighetskraven”, skriver Sveriges Radio i sin Nyhetspolicy (Sveriges Radio, 2013). 
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I vårt fall skulle det kunna gälla Tomas Johanssons sambos eventuella reaktioner på 

hur vi berättar historien om Tomas. En utförligare diskussion om detta följer under 

avsnitt 8. 

 

I svensk media finns ett relativt liberalt regelsystem för etik, menar Björn Häger i 

boken Reporter (Häger 2009: 268). Häger syftar på de pressetiska reglerna som finns 

för svensk press, tv och radio. Bakom dessa regler står Svenska 

Tidningsutgivareföreningen, Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Sveriges 

Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion (Pressens 

Opinionsnämnd, po.se, 2015). Här följer några av dem: 

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja 

mellan faktaredovisning och kommentar. 

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från 

sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig 

belysning. 

9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga 

publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 

13. Sträva efter att ge personer som kritiseras i faktaredovisande material 

tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters 

ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till 

enda syfte att skada den person som blivit anmäld. 

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas 

som oskyldig om inte fällande dom föreligger. 

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada 

människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse 

kräver att namn ges. (Pressens Opinionsnämnd, po.se, 2015) 

 

På Svenska Journalistförbundets hemsida presenteras ett antal yrkesregler för 

journalisternas praktiska arbete (Svenska Journalistförbundet, sjf.se, 2014). Dessa 

handlar inte om publiceringsfrågor, och rör sig på mikronivån. Detta är de regler 

som vi valt att diskutera i anknytning till vår dokumentär, i avsnitt 8: 

7. Visa särskild hänsyn mot ovana intervjupersoner. Upplys den intervjuade 

om huruvida samtal och annat material är avsett för publicering. Var försiktig 
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med att återge uttalanden och annat material som icke-offentliga personer har 

publicerat i sociala medier. 

8. Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få 

veta hur och var deras uttalanden återges. 

13. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans 

sakuppgifter. 

 
 

3.3 Journalistisk källkritik 
 
I sin bok Källkritik tar Torsten Thurén upp vad han anser är de fyra grundläggande 

principerna gällande källkritik. 

1. Äkthet: Källan ska vara det den utger sig för att vara. 

2. Tidssamband: Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans 

berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

3. Oberoende: Källan ska ”stå för sig själv”, inte exempelvis vara en avskrift 

eller ett referat av en källa. 

4. Tendensfrihet: Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger falsk 

bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska 

eller andra intressen för att förvränga verkligheten. (Thurén 2005: 12) 

 

En kvarleva i form av ett fysiskt bevis är ofta mer trovärdigt än en berättelse i form av 

ett vittnesmål. Dock bygger en stor del av journalisters uppgifter på just vittnesmål 

(Thurén 2005: 13).  När det kommer till vittnesmål är det viktigt att höra de berörda 

personerna så snart som möjligt efter att en händelse har ägt rum. Vittnen glömmer 

saker och påverkas av som sägs och eventuellt skrivs. Glömskan drabbar en person 

fort, för att sedan plana ut långsamt. En person kan få en felaktig bild av ett minne 

dagar efter händelsen har skett för att sedan hänga kvar i flera år (Thurén 2005: 50). 
”Det som sägs i det första polisförhöret är i allmänhet mer trovärdigt än det som sägs 
i senare förhör”                 (Thurén 2005: 49) 
 

Vittnen ändrar ofta sina vittnesmål från gång till gång. Om en grupp personer förhörs 

om samma händelse kommer vittnesmålen först att skilja sig åt, men efter några dagar 

eller veckor kommer de att likna varandra. Vittnena kan ha pratat med varandra om 

händelsen, eller läst om det i tidningen. Därför gäller principen om två av varandra 

oberoende källor (Thurén 2005: 34-36).  
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Källor kan också vara tendentiösa, det vill säga att de kan ha ett eget intresse i frågan 

och ett intresse av att skildra verkligheten på ett visst sätt. Om en källa misstänks vara 

tendentiös menar Thurén att man ska komplettera med en källa som har motsatt, eller 

ingen, tendens. Vi har dock svårt att se hur man varje gång man stöter på en 

tendentiös källa ska försöka hitta en som väger upp för den. I princip alla källor borde 

kunna betraktas som tendentiösa. Vi anser att en stor del av det källkritiska arbetet 

ligger i journalistens förmåga att tolka källans uppgifter utifrån dess tendens, och själv 

kunna välja ut vilka uppgifter som håller för publicering.  

Torsten Thurén tar i Källkritik upp att rena lögner är ovanliga jämfört med skarvade 

sanningar och färgade uttalanden. En makthavare i en pressad situation kanske inte 

ljuger, men kan mycket väl medvetet undanhålla delar av sanningen, menar Thurén 

(Thurén 2005: 80). 

 
 

3.4 Journalistiska intervjuer 
 

Ett exempel på hur radiointervjun skiljer sig från intervjun för skrift är att 

tidningsreportern oftast bara behöver intervjua någon en gång. Journalister som jobbar 

med radio och tv ringer först upp för att hämta information, och sedan pratar de med 

de personer som de tror kan tillföra något till den slutgiltiga produkten. Intervjun 

används i etersammanhang både i researchsyfte och samtidigt som en 

presentationsform, menar Björn Häger (Häger 2009: 196). 

 

Att intervjua personer som är vana vid att bli det är en sak. Att få personer som inte är 

det en helt annan. För att få sådana personer att ställa upp på en intervju finns ett antal 

knep, som presenteras av Björn Häger i boken Intervjuteknik. Dessa tre är att skapa ett 

förtroende för journalisten, förklara syftet med intervjun och låta personen i fråga 

bestämma villkoren för mötet (Häger 2007: 43-44).  

När ett möte väl är bokat är det viktigt att planera intervjun väl, och bestämma sig för 

vad man vill ha ut av intervjun och vad huvudfrågan är. När man träffar människor är 

det viktigt att vara väl insatt i ämnet som intervjun kommer att handla om (Häger 

2007: 48). Men det är lika viktigt att förbereda sig inför själva mötet, två människor 

emellan. Häger skriver att det handlar om att skapa en trygg miljö i vilken 
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intervjupersonen kommer att ge så bra svar som möjligt. Det kan till exempel vara 

genom att låta intervjupersonen välja platsen man ses på (Häger 2007: 148). 

 

En passande intervjuteknik för radio är ”capturing the moment”. Tekniken är 

användbar när ett begränsat händelseförlopp ska berättas och förekommer ofta i 

dokumentärer. ”Capturing the moment” går ut på att intervjuaren ber intervjupersonen 

att försöka föreställa sig att den befinner sig i tiden och på platsen när händelsen som 

ska beskrivas ägde rum. Utmärkande för tekniken är att intervjupersonen ska tala i 

presens. Förhoppningen är att få en bra närvaro i svaret. Ett knep för att få 

intervjupersonen att tala i presens är att be den göra det, och frågorna ska ställas i 

presens. Om intervjupersonen är obekväm och hamnar i imperfekt kan små 

påståenden i stil med: ”Du känner dig orolig”, hjälpa personen att hitta tillbaka till 

presens. Äldre människor kan ofta ha problem med att prata i presens under en längre 

period (Arvidsson & Huor 2013). Vi upplever själva att vi lättare rycks med i en 

historia som berättas i presens, det känns som att man får vara med om händelsen för 

första gången. 

 

4. Kriminaljournalistik 
 
Vår radiodokumentär faller inom ramen för vad som kan kallas kriminaljournalistik. 

En stor del av vårt källmaterial består av en polisutredning, vi berättar historien om ett 

brott och polisens arbete. Vi vill förstå genren bättre, för att veta vad som kan finnas 

för problem med den och hur vi eventuellt kan undvika problemen i vårt arbete. 

 

4.1 Genrens utveckling 
 

Trenden inom kriminaljournalistiken är tydlig. Antalet, men också andelen av 

artiklarna, om brott i svensk media ökar. Det gör också antalet förstasidor som 

handlar om brott (Pollack 2001: 109-112). Media spelar också en betydande roll i 

samhällsdebatten om kriminalitet. Artiklar om brott är ett löpsedelsfenomen som är 

till för att sälja lösnummer och därigenom sätta agendan på den offentliga debatten 

(Pollack 2001: 114). Kriminaljournalistikens utveckling tog fart på 1970-talet. 20 år 

tidigare hade journalistiken stått i allmänhetens tjänst och kriminalreportrarna skulle 
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jobba som brottsbekämpare tillsammans med polisen (Pollack 2001: 194). Under 70-

talet förändrades relationen mellan journalistiken och de brottsbekämpande 

myndigheterna. Journalisterna blev experter i kriminalfrågor, och rapporteringen kom 

att behandla bristerna inom institutioner som kriminalvården, polisen och 

socialvården samtidigt som brottsproblematiken kopplas till ojämlikhet i samhället 

(Pollack 2001: 254-255). I slutet av 1980-talet ökar rapporteringen om våldsbrott, en 

ökning som kom att fortsätta in på 90-talet (Pollack 2001: 123-124). 

 

Studier har bekräftat att det finns ett skevt förhållande mellan rapporteringen om brott 

och antalet brott som faktiskt begås. Dessutom presenteras de olika brottskategorierna 

på ett snedvridet sätt. Till exempel är våldsbrott och brott mot enskild person 

överrepresenterade (Pollack: 2001: 75). 

 

I boken Mord, blod och moral är kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki kritisk till hur 

media beskriver brottsligheten. Han menar att de flesta våldsbrott är dåligt planerade 

och i regel för med sig små skador. Både förövare och gärningsman är allra oftast 

socialt utsatta personer. I media framstår det som om de flesta brott är grova och får 

allvarliga följder för offret som oftast är en skötsam person som aldrig gjort något fel, 

menar Sarnecki (Gadd 1994: 50-51). 

 

4.2 Underhållning och brott 
 
”Popular culture is the cause, the subject, the agent, the origin, of journalism, no matter how 
professionalized, industrialized and bureaucratized the latter may become” 

(Hartley 2009: 322) 
 

John Hartley menar populärkulturen, bland annat i form av filmer, tv-serier och 

böcker, påverkar journalistiken i högre utsträckning än vad journalistiken påverkar 

populärkulturen. Nyhetsinslag och artiklar tar inspiration av hur fiktiva berättelser 

presenteras, menar han (Hartley 2009: 315). Yvonne Jewkes menar att massmedia har 

skapat en ”hyperrealitet” där gränsen mellan verklighet och fiktion har suddats ut. 

Media har istället fått en underhållande roll där fokus ligger på publikens 

uppskattning. Den dramatiska förpackningen av våldsamheter gör att 

mediakonsumenterna blivit känslomässigt avskilda från de faktiska händelserna 

(Jewkes: 2004: 26). 



Albin Julin Examensarbete för kandidatexamen i journalistik VT15 
Petter Östman                                        Handledare: Eveline Grassman 

 15 

 

5. Metod 
 

5.1 Arbetsprocess och research 
 

I mitten av februari påbörjade vi vårt arbete med att få ut ärendets förundersökning. 

Vi ville att förundersökningen skulle ge oss en övergripande bild av fallet, men också 

ge oss möjligheten att studera och granska det på detaljnivå. Vi skulle få reda på exakt 

vilka spår har polisen arbetat med och hur de har gjort det. Vi ville också få fram 

namnen på personerna som förekom i utredningen och de poliser som har arbetat med 

fallet. Med hjälp av den här informationen skulle det också bli lättare för oss att 

bestämma mer exakt vilken historia vi ville berätta. Då åtal aldrig väcktes hamnade 

förundersökningen inte hos tingsrätten, utan var kvar hos polisen hela tiden. När vi 

kontaktade polisen hävdade de att den fanns hos landsarkivet i Vadstena, och via deras 

hemsida skickade vi in ett formulär i vilken vi begärde ut förundersökningen. 

 

Medan vi väntade på förundersökningen försökte vi skaffa oss en bild av vad som 

hade hänt på andra sätt. Då använde vi oss av arkivet på Kungliga Biblioteket och 

läste Värnamo Nyheter från när tidningen skrev om mordet för första gången i maj 

1984 tills när det inte längre nämndes efter sommaren. Där hittade vi namn på flera 

poliser som jobbade med fallet. Vi hittade inte Johanssons sambo. Med hjälp av 

tidningsartiklarna skapade vi oss en ungefärlig tidslinje över vad som hände när under 

utredningen. 

 

I början av mars fick vi besked från landsarkivet i Vadstena att förundersökningen var 

gallrad och förstörd. Men efter att ha fått kontakt med Ann-Christin Karlsson, som 

arbetade som utredare på Värnamopolisen vid tidpunkten för mordet, berättade hon att 

förundersökningen borde finnas kvar. Hon gav oss namnet på en polis som jobbade 

kvar i Värnamo. När vi fick kontakt med den polisen, i mitten av april, visade det sig 

att förundersökningen fanns kvar. Vi kom överens om att vi skulle ta del av den på 

plats när vi befann oss i Värnamo för att göra intervjuer. Detta för att polisen 

hänvisade till sekretessprövning av materialet innan de kunde skicka den till oss. Det 

hade helt enkelt tagit för lång tid, så vi gick med på att läsa materialet på plats. 
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När vi tog av materialet använde vi det främst till att kontrollera detaljer och 

faktauppgifter vi samlat på oss i de intervjuer vi genomfört. Egentligen borde 

researcharbetet ha börjat med förundersökningen. I stället använde vi den främst till 

att kontrollera att de uppgifter vi fått via intervjuerna faktiskt stämde. Kanske hade vi 

kunnat ligga på polisen ännu mer när vi tog de första kontakterna i februari, men alla 

vi blev hänvisade till före Ann-Christin Karlssons kontakt hävdade att utredningen 

skickats till Vadstena. 

 

Trots Anders Sundelin råd att ha en färdigformulerad vinkel innan arbetet sätts igång, 

så gav vi oss ut i arbetet med öppna ögon. Sundelin menar att reportern ska kunna 

formulera vinkeln med sitt arbete i en mening innan den påbörjar arbetsprocessen, se 

3.1. Men vi ville hålla alla dörrar öppna för intressanta aspekter av historien. Vi kände 

till händelsen och visste att det var något som uppmärksammades mycket i Värnamo 

vid den tidpunkten. Vi trodde att det skulle finnas en historia där, och gav oss ut för att 

försöka ta reda på exakt vilken det var. Det blev extra svårt att tidigt formulera en 

vinkel, eftersom det dröjde längre än vi trott att få tag på förundersökningen. 

 

5.2 Att kontakta intervjupersoner 
 
Offrets sambo nämndes inte vid namn i tidningsartiklarna från Värnamo Nyheter som 

vi tog del av. Tidigt förstod vi att sambon var en person som vi ville ha med i 

dokumentären. Johansson dog 1984, och hans uppgifter finns inte i folkbokföringen. 

Albin åkte därför till landsarkivet Vadstena för att begära ut Tomas Johanssons 

personakt, i vilken vi hittade namnet på sambon. Mer om hur vi kontaktade henne 

följer nedan. Via Petters morbror, som bor i Värnamo, kom vi i kontakt med 

ytterligare tre personer som hörs i dokumentären.  

De personerna tog vi kontakt med via telefon. Vi kunde hänvisa till den gemensamma 

kontakten och Petters lokalkännedom om Värnamo för att skapa ett förtroende för oss 

som reportrar. Detta är något Björn Häger nämner i Intervjuteknik, se 3.4. Under alla 

våra intervjuer har vi tagit upp Petters bakgrund på orten, vilket vi upplever har skapat 

en bra förutsättning för intervjun. Nils Hanson skriver att det alltid är bra när 

intervjuaren och intervjupersonen hittar en naturlig beröringspunkt före intervjun, så 

att isen lossnar (Hanson 2009: 161). 
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Vår utgångsplan var att kontakta övriga intervjupersoner via telefon. Vi började med 

att kontakta den före detta kriminalkommissarien vid Värnamopolisen, Assar 

Knutsson. När vi ringde upp honom blev han förvånad och ställd. Han tackade nej till 

en intervju. Vi började då tänka över vårt tillvägagångssätt och använde oss av Nils 

Hansons bok Grävande journalistik som hjälp. Hanson menar att ett bra sätt att 

kontakta okända intervjupersoner är att skicka brev, särskilt när det gäller något som 

inträffade för längesedan och som kan röra något känsligt. I det här fallet gäller det 

särskilt Tomas Johanssons sambo. Breven ger personen i fråga chansen att tänka efter 

och slipper känna sig pressad i sitt beslut om en medverkan (Hanson 2009: 162). 

 De personer som vi kontaktade via brev var ett antal poliser från 

rikskriminalen, Ann-Christin Karlsson, utredare på Värnamopolisen vid tidpunkten 

för mordet, och offrets sambo. Nils Hanson skriver att man aldrig ska använda ordet 

intervju i ett sådant brev, utan endast presentera sig själv och sitt arbete, och att man 

önskar ta kontakt med personen (Hanson 2009: 162). Vi valde att följa Hansons råd. 

  

Ambitionen med breven var aldrig att personerna skulle ringa upp och tacka ja till en 

intervju, de var snarare till för att förvarna personer om att vi försökte kontakta dem. 

När Ann-Christin Karlsson inte svarade på brevet och vi ringde upp blev hon inte 

överraskad, utan hade tänkt igenom vår förfrågan och tackade ja till att medverka. 

 Inte heller Johanssons sambo svarade på vårt brev. När tre veckor hade gått 

valde vi att skicka ännu ett brev till henne. I det berättade vi att vi hade bokat 

tågbiljetter till Värnamo och mellan vilka datum vi skulle befinna oss på orten. Vi 

berättade att ville träffas för att se vad hon kände för att vi gjorde en dokumentär om 

mordet på hennes man. Enligt Hansons råd använde vi aldrig ordet intervju. 

 Det andra brevet gav resultat. Vi skickade brevet den 21 april, och den 23 april 

ringde sambons syster upp Petter. De hade pratat med varandra om vårt arbete sedan 

hon fick vårt första brev. I samtalet med Petter förklarade systern att de hade fått ett 

seriöst intryck och att de kunde tänka sig att träffa oss när vi var i staden. Sambon 

verkade lita mycket på systern. Det var därför viktigt för att få en bra kontakt även 

med henne. Detta för att sambon skulle kunna slappna av när hon såg att systern litade 

på oss. Vi lät sambon och hennes syster välja tid och plats för intervjun, precis som 

Häger föreslår i Intervjuteknik, se 3.4. 

 Ytterligare en person kontaktade oss efter att vi skickat ett brev. Det var en 

tidigare utredare på rikskriminalen som ringde upp och tackade nej till att medverka. 
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5.3 Att genomföra intervjuer 
 
Inför varje intervju hade vi förberett enskilda frågor, men med varje intervjuperson 

diskuterade vi samma teman: mordkvällen, intervjupersonens reaktion på händelsen 

då, polisens utredning, hur invånarna i Värnamo reagerade på händelsen och hur 

intervjupersonen ser på händelsen i dag. Vi ansåg att dessa skulle komma bli tydliga 

delar i vår historia, och det var viktigt att försöka få alla personer att prata om dem på 

något sätt. De individuella frågorna har givetvis varierat, eftersom intervjupersonernas 

perspektiv skiljer sig. 

 

När vi gjorde intervjuerna använde vi metoden capturing the moment. Vi var 

medvetna om att det kan vara svårt att få äldre personer att tala i presens på ett sådant 

sätt som tekniken kräver, se 3.4. Av alla intervjuer vi genomförde fick blev en bra i 

presens. Det var med den yngste personen och som också var mest bekväm framför en 

mikrofon: vittnet Kenneth Sandström. Sandström hade tidigare tävlat på hög nivå 

inom bland annat längdskidåkning och var sedan dess van att bli intervjuad. Intervjun 

blev bra eftersom han själv förstod huvudidén med capturing the moment, och vi 

noterade att han rättade sig själv flera gånger när han tappade presens. Vi själva kunde 

också vara tydliga och förklara på vilket sätt intervjutekniken fungerar och hur han 

skulle berätta, utan att vara okänsliga. I efterhand tror vi att det beror på att ämnet vi 

intervjuade honom om i dag inte längre är känsligt för honom. Intervjun blev bra rent 

ljudmässigt, men framför allt gav svaren en bra närvarokänsla till kvällen då Tomas 

Johansson mördades, när Kenneth mötte en för honom okänd person i skogen nära 

mordplatsen. 

 Vi gjorde också en andra intervju med Kenneth. Vi tog med honom till 

terrängen där han sprang under mordkvällen. Vi ville återskapa minnet och få bättre 

miljöljud. Detta för att få extra mycket detaljer till dokumentären, som tas upp av 

Häger i Reporter (2009: 218). Om man går eller gör någonting annat samtidigt som 

intervjun pågår skapar det i sig en scen, särskilt om man kan höra naturliga 

bakgrundsljud, menar Häger (2009:215). Vi kom gående upp för en skogsväg och lät 

Kenneth förklara var och hur han sprang den där kvällen för 31 år sedan. Problemet 

var att det blåste väldigt mycket när vi var på platsen, och när vi hade gjort intervjun 

två gånger utan att bli nöjda med resultatet byggde vi ett improviserat puffskydd av en 
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strumpa. Vi tyckte då att det blev bättre och åkte hem, men när vi i efterhand lyssnade 

på materialet insåg vi att vi borde tagit om det åtminstone en gång till. Materialet gick 

att använda, men det hade gått att få till bättre ljud än vad vi fick. Vi var helt enkelt 

inte tillräckligt observanta, vilket Häger varnar för i Reporter. 
”Lär dig känna igen störande bakgrundsljud, eller använd hörlurar så att du tydligt 
hör vilka ljud som spelas in. Då slipper du upptäcka dem först när du lyssnar på 
inspelningen” (Häger 2009: 214). 
 

Vi ställde även de bästa följdfrågorna i den första intervjun. I de andra kändes det lite 

onaturligt att ställa samma frågor igen. Det märktes också att Kenneth tyckte att det 

var märkligt att behöva ta om det flera gånger. Vi skulle behövt komma över känslan 

av att det var märkligt och helt enkelt tagit om tills det blev bra. Lärdomen vi drar 

från intervjun med Kenneth i skogen är helt enkelt att man som journalist måste våga 

vara obekväm. Det kan kännas konstigt att ta om samma sak flera gånger, men det 

står klart att det ofta är nödvändigt att ta om fler gånger än vad man vid första 

lyssningen tror att man klarar sig på. 

 

Den svåraste intervjun att göra var den med Johansson sambo. Trots att mordet 

skedde för 31 år sedan tyckte hon fortfarande att det var jobbigt att prata om 

händelsen. Då ämnet är känsligt försökte vi skapa så bra förutsättningar som möjligt 

för intervjun. Vi lät henne bestämma var och när vi skulle träffas. Hon valde hemma 

hos sin syster, en plats där hon känner sig trygg. Att få intervjupersonen att känna sig 

trygg är något som betonas av Björn Häger i boken Intervjuteknik (2007: 149). Vi 

försökte få henne att tala i presens vid flera tillfällen utan framgång. Frågorna ställdes 

i presens och vi försökte knuffa henne in i presens genom att komma med påståenden. 

För att intervjun skulle bli ännu bättre borde vi eventuellt ha träffat henne vid flera 

tillfällen och på så sätt försökt skapa ett större förtroende för oss som reportrar under 

tid, något som betonas av Nils Hanson (Hanson 2009: 162). Björn Häger poängterar 

också att radiointervjun skiljer sig från den i skrift (3.4). Intervjun för radio handlar 

främst inte om att införskaffa information, utan att spela in något som kan presenteras 

på ett bra sätt i slutprodukten. Därför gör radiojournalister ofta flera intervjuer. I fallet 

med sambon blev det tydligt att vi borde ha träffat henne flera gånger, eller 

åtminstone gjort en förintervju på telefon, för att intervjun skulle blivit mer anpassad 

för radiomediet. 
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Men den enda intervjun vi gjorde med sambon hade kunnat bli bättre. När vi 

intervjuade Kenneth Sandström första gången blev vi mycket nöjda med intervjun, 

tack vare att vi var trygga i situationen och vågade ställa krav och styra 

intervjupersonen. När vi intervjuade sambon blev det tvärt om. När vi märkte att hon 

tyckte att ämnet var svårt och jobbigt krympte vi i situationen. I efterhand 

konstaterade vi att vi hade behövt ställa fler följdfrågor för att ta fram fler detaljer. 

Det skulle till exempel kunna vara enkla frågor som ”hur tänker du?”, ”hur känner 

du?”, ”varför?” samt rena frågor om detaljer. ”Vad har Tomas för kläder, ”vad har han 

för färg på jackan”, exempelvis. Vi skulle också kunna ha gjort kompletterande 

intervjuer på andra ställen. Ett exempel vi har diskuterat i efterhand är att åka till 

Tomas grav på kyrkogården och göra en intervju där. En annan plats skulle kunna 

vara den dansbana där hon och Tomas träffade varandra i början av 1970-talet. Det 

hade dels kunnat framkalla minnen från tiden när Johansson levde, och gjort det 

lättare för henne att prata i presens. Det hade också kunnat bli en bra scen i 

dokumentären. Vikten av scener i radio poängteras av Björn Häger. En scen är en ett 

reellt händelseförlopp som fångats på band. Scenen hjälper lyssnaren att måla upp en 

inre bild. En scen är inte samma sak som ett intervjusvar utan ska låta som ett klipp 

från något som sker i verkligheten (Häger 2009: 217). Mer om problematiken i att 

styra intervjupersoner under avsnitt 8. 

 

När vi har bett intervjupersonerna att berätta vad de minns i presens har de ofta sagt 

att det är svårt att minnas detaljer. Precis som Torsten Thurén skriver i Källkritik 

drabbar glömskan en person fort, för att sedan plana ut långsamt (3.3). En person kan 

således få en felaktig bild av ett minne dagar efter händelsen har skett för att sedan 

hänga kvar i flera år. Det blev vi medvetna om, och om mordet skett för fem år sedan 

hade det varit lättare att göra bra intervjuer i presens. Särskilt intervjun med polisen 

Ann-Christin Karlsson var svår att genomföra i capturing the moment. Hon svarade 

flera gånger att hon inte mindes det exakta händelseförloppet, och därför hade svårt 

att tänka sig tillbaka till 1984 och prata i presens. Ann-Christin kunde dock berätta 

viktiga detaljer om utredningen, och allmänt om polisens utredning. Bland annat vilka 

spår man arbetade med, och de misstag som polisen begick inledningsvis. 

 I brist på genomgående bra intervjuer i presens, utöver den första intervjun 

med Kenneth Sandström, har det varit svårt att korsklippa under redigeringen. Häger 

tar upp att växla mellan två parallella berättelser kan skapa spänning (Häger 2009: 
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220). För oss har det varit svårt när användningen av tempus varit inkonsekvent i 

intervjuerna. 

 

6. Radio 
 

Radion är ett populärt medium i Sverige. Fler lyssnar på Ekots nyhetssändningar än 

ser ett enskilt nyhetsprogram på tv. Sveriges Radio har störst förtroende av alla 

medier i Sverige (Häger 2009: 213). Utöver nyheter erbjuder Sveriges Radio bland 

annat ett sortiment av dokumentärer: P1-, P2-, P3- och P4-dokumentär. Sveriges 

Radios program finns att lyssna på i poddradio, ett format som också utnyttjas av 

andra aktörer på mediemarknaden. Inom kriminalgenren är amerikanska Serial ett 

exempel. I Sverige finns Aftonbladets Fallet, som är uttalat inspirerat av Serial 

(Helin, Aftonbladet, 2015). 

 

6.1 Att göra radio 
 

Vi anser att radiodokumentären ger oss möjlighet att presentera vår historia på ett 

intresseväckande sätt. Radiomediet har möjlighet att ge en bättre känsla av närvaro för 

lyssnaren, både vad gäller platser och personer. 
”Via radion skapas bilder i huvudet på den som lyssnar. Bara genom att höra en röst 
ser vi att någon är pensionär, utomhus och arg. Det är inte alltid det går att förklara 
hur, men det hörs.” (Häger 2009:213) 

 
Det Björn Häger tar upp ovan är det vi har försökt ta fasta på i vårt arbete med 

dokumentären. I intervjusituationerna har vi använt oss av tekniken capturing the 

moment, för att skapa en känsla av närvaro. Användandet av den tekniken diskuteras 

mer utförligt i 5.3. Nedan diskuterar vi ytterligare metoder vi använt oss av för att 

göra vår berättelse mer levande. 

 

Miljöljud 
Björn Häger betonar användandet av bakgrundsljud. De allra flesta intervjuer vi 

gjorde genomfördes i intervjupersonernas hem. Två av intervjuerna spelades in på en 

bensinmack respektive i en skog. I inspelningen av de intervjuerna bandade vi 

miljöljud. Dessa har vi i dokumentären kunnat använda för att etablera platserna vi 
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befunnit oss på. Hela bilfärden mot skogen med vittnet Kenneth Sandström spelades 

in, och i dokumentären inleds den sekvensen med ljudet från att vi sitter i bilen. Detta 

tycker vi skapar en bra på-plats-känsla, vilket Häger menar är poängen med 

bakgrundsljuden (2009:214). Det vi i efterhand anser ha missat när det gäller 

miljöljud är de tysta miljöerna. Häger skriver att man alltid ska spela in någon minut 

av tystnaden i ett vanligt vardagsrum, eftersom det är skillnad på tystnad och tystnad 

(2009:214). Detta är något vi noterat. Övergången mellan ett intervjusäg, inspelad i en 

tyst miljö, och en prata inspelad i den tysta studiomiljön har i bland blivit väldigt 

tydlig och känts abrupt. Vi har däremot i stor mån undvikit ”störljud”, som Häger 

kallar dem (2009:214). Vi har bett personer att stänga av radion, och medvetet hållit 

oss en bit borta från kök där ett kylskåp surrar i bakgrunden. 

 

Övergångar 
Eftersom vi i dokumentären rör oss mellan olika tider, vi gör både nedslag i 1984 och 

i nutid, har vi jobbat en del med att klargöra i vilken tid vi befinner oss, i de olika 

delarna av reportaget. Det är viktigt med tydliga övergångar, fastslår Häger 

(2009:218). När vi återvänder till 1984 vill vi tala i presens, för att lyssnaren ska 

känna att den får följa med i händelseförloppet. Detta har också gjort det extra viktigt 

att tydligt etablera vilken tid vi befinner oss i, för att lyssnaren ska hänga med i de 

skiftningar av tempus som uppstår. Vid ett tillfälle i dokumentären vill vi förflytta oss 

tillbaka till 1973, då Tomas och hans sambo träffades. Inledningen av Pink Floyds låt 

”Money” spelas upp, och pratan lyder: ”1973 släpps Pink Floyds ikoniska skiva Dark 

Side of The Moon. Samma år träffar Tomas Johansson sin blivande sambo”. Detta 

tycker vi fungerar bra som en övergång. Ibland har vi varit mer rakt på sak. En prata 

inleds: ”Vi är tillbaka i Värnamo 1984”. 

 

Musik 
Vi har använt oss av musik i dokumentären, för att på olika sätt skapa stämning. Björn 

Häger skriver att musik kan fungera som effekt, kontrast eller för att ge tid åt 

eftertanke (2009:221). Dessa tre aspekter är något vi haft i åtanke när vi musiksatt 

dokumentären. Som effekt har vi använt musik dels för att skapa spänning och 

vemod. I inledningen spelas en spännande slinga med mycket mörka bastoner, för att 

tidigt förklara för lyssnaren att det skedde någonting hemskt på den där skjutbanan för 
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31 år sedan. När Kenneth Sandström berättar sin historia om personen han träffade i 

skogen, och hur polisen hörde av sig till honom, har vi lagt på en lite mer mystisk 

melodi som ska skapa en känsla av ovisshet. När vi på slutet förklarar att Tomas 

mördare aldrig hittas och det framgår att sambon känner stor sorg än i dag spelas en 

mer vemodig pianoslinga. Vår tanke är att få fram den frustration hon känner i att 

mordet aldrig klarades upp, men också sorgen efter Tomas död. När det i 

dokumentären står klart att mordutredningen lagts ner utan att någon gärningsman 

dömts, pågår den pianoslingan ett antal sekunder utan några prator eller säg, detta för 

att ge lyssnaren eftertanke och en möjlighet att ta in att mordet aldrig klarades upp. 

Något vi försökt använda som kontrast är signaturmelodin till tv-serien Dynastin. I 

förhören med polisen får vittnen uppge vad de gjort vid olika tidpunkter kvällen för 

mordet, och i många fall utgår de från Dynastin när de försöker minnas vad klockan 

var. Vi har lagt in signaturmelodin på flera ställen när vi återger händelseförloppet för 

kvällen. Till en början såg vi det mest som en bra tidsmarkör. I stället för att vi skulle 

upprepa att ”klockan var åtta” genom hela dokumentären kan lyssnaren själv förstå 

vilken tidpunkt det rör sig om när Dynastin-låten spelas. Samtidigt blev den glada 

melodin en stor kontrast till den annars ganska nedtonade stämningen som vi skapat 

kring mordkvällen. I arbetet med dokumentären har vi diskuterat hur vi bör göra med 

Dynastin. Häger påpekar att det kan vara bra med kontraster och en stämning som 

skiftar (2009: 221). Frågan var om signaturmelodin var för glad, och helt enkelt inte 

passade in i berättelsen om en så pass allvarlig händelse. I slutändan anser vi att vi har 

hittat rätt lösning. Vi lade på ett knasterljud ovanpå melodin, så att det lät som om 

ljudet kom från en gammal tv-apparat. Det är fortfarande en kontrast, men i och med 

att ljudet nu låter mer som ett autentiskt bakgrundsljud från 1984 bidrar det också till 

en bra känsla av närvaro. En utförligare diskussion av användandet av musik kommer 

i avsnitt 8. 

 

6.2 Reporterjaget 
 
”Visst är det tillåtet att använda ordet jag i sitt reportage. Att ha en personlig stil kan göra 
berättelsen mera lättillgänglig” (Häger 2009: 226) 
 

I vår radiodokumentär förekommer ordet ”vi” ett antal gånger genom berättelsen. 

Detta exempelvis när vi åker bil till Alandsrydsskogen med Kenneth Sandström, där 

vi vill förklara för lyssnaren vad det är som sker. Dokumentären går från att innehålla 
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ganska lite miljöljud, till att helt plötsligt innehålla ljud som vi spelat upp inuti en bil. 

Vi vill med hjälp av reporterjaget förklara vad det är som händer. I en första variant 

av manuset var det här ett av få ställen där vi valde att inkludera ett ”reporterjag”. Vi 

har inte med speciellt många scener och tyckte att ett ”vi” endast skulle användas om 

det var nödvändigt att etablera ett miljöbyte. Men under arbetets gång insåg vi att 

dokumentären skulle tjäna på att ”reporterjaget” blev mer aktivt. I 

poddradioprogrammet Serial, som undersöker ett mordfall, är ”reporterjaget” aktivt 

hela tiden. I det programmet är resan målet, lyssnaren får följa med reportern i jakten 

på fallets lösning. Den aspekten finns inte alls på samma sätt i vår berättelse. Vi låter 

personerna som var med vid tidpunkten för mordet berätta historien i större 

utsträckning. Men vi inspirerades trots allt av Serial, och efter Björn Hägers råd om 

”reporterjaget” ovan, kände vi att det skulle göra berättelsen mer levande om vi klev 

fram lite mer och exempelvis berättar hur vi ”bläddrar i polisens förundersökning”. 

Sådana detaljer har de varit duktiga på att lyfta fram i Serial. Just en sådan 

beskrivning underlättar också källhänvisningar. Vi kan aktivt förklara var 

informationen kommer ifrån, vilket också programledaren i Serial gör. 

 

6.3 Slutprodukten 
 
Vårt examensarbete har slutligen mynnat ut i en 30 minuter lång radiodokumentär 

med titeln ”Döden i Alandsryd – 31 år utan svar”. Efter att ha gått in i arbetet med 

öppna ögon är berättelsen i dokumentären nu begränsad till att fokusera på hur det 

olösta fallet med Tomas Johansson lämnat efter sig spår i hans anhöriga för alltid. 

 

Rent dramaturgiskt har vi arbetat efter modellen ”fisken”, som beskrivs i 3.1. 

Anslaget består i dokumentären av att vi förklarar att Tomas Johansson hittades död 

på en skjutbana utanför Värnamo, och att många frågetecken väcktes kring dödsfallet. 

Där slår vi också fast att händelsen uppmärksammades stort på orten, och att 

händelsen plågar människor i Tomas närhet än i dag. Därefter inleds vår presentation. 

Den första personen som förekommer i dokumentären är Kenneth Sandström, som 

hördes som vittne i polisens utredning. Här tar vi tillbaka Kenneth till platsen där han 

såg en man några hundra meter från skjutbanan där Tomas hittades mördad. Tidigt 

var vi inne på att göra en ganska kronologisk historia, där vi direkt börjar med att 

presentera Tomas Johanssons bakgrund och komma in på Kenneth först senare. Det 
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finns ett antal vändningar i själva mordfallet: exempelvis polisens misstag, som 

gjorde att vi tyckte det var svårt att kasta om i kronologin. Vi ansåg att det kunde bli 

rörigt för lyssnaren om vi inte berättade de detaljerna i kronologisk ordning. Dock 

anser vi att Kenneths perspektiv på historien är så pass intressant att vi kan sprida ut 

den lite. Detta val motiverar vi med grund i Sundelins råd (se 3.1) att våga berätta 

historien i icke-kronologisk ordning och fördela ut delar av den, som Kenneths 

upplevelse, genom berättelsen. Sundelin menar också att man bör hålla inne med 

poängen så länge som möjligt. I fallet med vad Kenneth upplevde i skogen så har vi 

gjort det. I början av dokumentären berättar Kenneth att han träffade en man i skogen 

när skjutbanan samma kväll som Tomas mördades. Varför vi väljer att ha med det, 

och vem den mannen är får sin förklaring först i fördjupningen av historien. I 

presentationen väljer vi vidare att bege oss tillbaka till 1970-talet och berätta hur 

Tomas träffade sin sambo, och kommer in på kvällen den 25 maj. Vi avslutar 

presentationen efter mordkvällen och konstaterar att polisen finner det svårt att hitta 

något motiv. Enligt Häger fungerar musik eller ljud som en bra övergång mellan olika 

delar i reportaget (Häger 2009: 221), och vi inleder därför fördjupningen med ett 

ljudklipp från tv-sändningen av EM-finalen i fotboll 1984. Här berättar vi mer om 

polisens utredning. Bland annat förklarar vi spåret med personen som Kenneth 

Sandström träffar i skogen. Vi tar också upp att rykten och spekulationer började ta 

form i Värnamo kort efter att tidningarna började skriva om mordet.  

 

Vår upptrappning kommer när vi berättar att det anhölls en person misstänkt för 

mordet. Vi lägger fram de bevis som polisen tyckte talade emot honom. Det leder 

fram till ett klimax, vilket i vårt fall snarare kan ses som ett antiklimax: personen 

släpps och polisen hittar aldrig någon annan misstänkt. Avrundningen utgår från den 

uppgivna känsla som Tomas sambo, och även hennes syster, ger uttryck för när det 

också står klart att fallet 2009 lades ner för gott och preskriberades. Slutet knyter an 

till det vi antyder i början, att mordet satt spår i personer i Tomas närhet för alltid. 

 

6.4 Anpassning till publik 
 
Vi har hela tiden haft Sveriges Radio som en tänkt publiceringskanal för vår 

dokumentär. SR har, som vi nämnt, ett utbud av dokumentärer i både P1, P2, P3 och 

P4. Det finns även en podcast-marknad utanför Sveriges Radio, men där krävs ett 
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flertal episoder för att formatet ska komma till sin rätt. Vi anser att vår historia är bäst 

lämpad för ett program, upp till en timme. Vi har särskilt haft P4 Dokumentär som 

tänkt plattform för publicering. De skriver på sin hemsida att P4 Dokumentär 

presenterar berättelser från hela landet, med människan i fokus (Sveriges Radio, 

2008). Vi anser att vår historia faller in under den beskrivningen. Tomas Johanssons 

sambo, och hur hon har påverkats av händelsen, är i fokus snarare än själva 

händelsen. Händelsen är förvisso omskriven i riksmedia, men är inte en välkänd 

händelse för en publik i hela Sverige. Detta är något som krävs för publicering i 

exempelvis P3 Dokumentär (Sveriges Radio, 2012). 

6.5 Problem 
 

Vi tycker att vår slutprodukt i slutändan mynnade ut i ett intressant reportage om ett 

olöst mordfall som aldrig slutar vara aktuellt för vissa människor. Vi har med hjälp av 

de dramaturgiska tekniker som Häger och Sundelin lagt fram lyckats skapa spänning 

och intresse för de olika delarna av historien. Men vi anser inte att den slutgiltiga 

produkten riktigt nådde ända fram vad gäller en vinkel för hela dokumentären. Enligt 

Sundelin, se 3.1, är det viktigt att reportern formulerar en idé för vad hela 

dokumentären ska vara innan man ger sig ut för att sammanställa sitt material. Som 

tidigare nämnt är det inte så vi har jobbat. I efterhand kan vi konstatera att stora delar 

av vårt arbete med dokumentären har handlat om research, även intervjuerna vi har 

gjort. Vi har från början haft en tanke om att det kommer gå att sammanställa en 

intressant historia av olika spår som kommer att dyka upp under arbetets gång. 

Upplägget i den nuvarande slutprodukten hade vi en tanke om från början, men med 

förhoppningen om att hitta fler intressanta spår. Problematiken med vinkeln har varit 

med oss under hela arbetet med dokumentären. Inför intervjuerna hade vi som sagt 

förberett allmänna frågor som vi ställde till alla personer (se 5.3), utifrån en vinkel 

som ungefär liknar den som slutprodukten till slut fick. Samtidigt har vi hela tiden 

planerat att under intervjuerna försöka få fram information som är ny för oss. Hade vi 

bestämt oss för en tydlig vinkel från början hade intervjuerna möjligtvis sett 

annorlunda ut. Vi hade vetat mer exakt vad vi ville få fram av varje person. Inte bara 

de färdigskrivna frågorna inför intervjun hade sett annorlunda ut, utan även 

följdfrågor. När vi intervjuade Johanssons sambo hade vi det klart för oss att försöka 

få henne prata mycket om hur mordet påverkat henne och hur hon ser på händelsen i 
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dag. Intervjun med sambon gjordes sent i arbetet med dokumentären, och vi hade 

börjat inse att en del av vinkeln skulle bli hur mordet påverkat henne. Därför ställde vi 

många följdfrågor på det temat, när hon nämnde att hon tänker mycket på Tomas än 

idag, exempelvis. Det tycker vi är ett exempel på att om man verkligen vet vilken roll 

intervjupersonen ska spela i ens berättelse så kommer frågorna, och förhoppningsvis 

även svaren, att se annorlunda ut jämfört med om man är tveksam på vinkeln. 

7. Källhantering och källkritik 
 
Det största källkritiska problemet vi har stött på under är arbetet är tidsaspekten. En 

grundregel säger att källkritiken blir extra viktig ju längre tid det har gått sedan en 

händelse faktiskt inträffade. Problemen med tidsaspekten tas upp av Torsten Thúren i 

boken Källkritik. Människor glömmer snabbt mycket av vad som har hänt. Men den 

minnesbild vi får efter ett par dagar ser ungefär likadan ut från person till person. 

Glömskan inträffar relativt snabbt, för att sedan plana ut långsamt (se 3.3). Därför har 

vi varit extra noga med det källkritiska arbetet. Vi dubbelkollat alla uppgifter mot 

förundersökningen, med tanke att personerna vi intervjuat kan ha haft felaktiga 

minnen. Thurén betonar vikten av att använda flera flera källor när det kommer till 

just vittnesmål (se 3.3) Ett tydligt exempel på någon som glömt bort detaljer med 

tiden är Johanssons sambo. I vår intervju berättar hon att hon mötte Tomas i dörren 

när han skulle åka till skjutbanan. Han sa att han lagat mat till henne och att den stod i 

värmeskåpet. När vi kontrollerade med vad hon uppgett i förhören visade det sig att 

Tomas erbjudit sig att köpa med pizza på vägen hem. 

 Ett annat exempel är att Kenneth Sandström i intervjun säger att han fick ett 

samtal från polisen samma kväll som han sprang nära skjutbanan. Det stämmer inte. 

Polisen insåg att det rörde sig om ett mord först kvällen efter. Dessutom hittade 

polisen kroppen klockan 3.30 på morgonen. I polisens utredning framkommer att 

Kenneth kontaktades kvällen efter mordet. 

 

Då det var problem med att få ut förundersökningen var Värnamo Nyheters 

rapportering om mordet de första källorna vi kom i kontakt med. Tidigt stod det klart 

att artiklarna ytterst sällan byggde på egna uppgifter till tidningen. Istället hänvisades 

det i texterna främst till polisen och intervjuade invånare som inte hade någonting 

med utredningen att göra. Tidningsartiklarna är sekundärkällor, och vi insåg tidigt att 
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vi behövde hitta primärkällan, vilket också betonas av Björn Häger i Reporter (Häger 

2009: 155). I det här fallet rör det sig om polisens utredningsmaterial, och de personer 

vi intervjuat. 

 

Ett annat källkritiskt problem är tendentiösa källor. Källan kan vara partisk och ha ett 

eget intresse av att skildra verkligheten. En källa vi identifierat som aningen 

tendentiös är polisen Ann-Christin Karlsson. Hon arbetade med fallet i början av 

utredningen. I intervjun var hon självkritisk till hur polisen arbetade med fallet kort 

efter mordet. Hon identifierade ett misstag, nämligen att polisen först trodde att 

Johansson skjutit sig själv, trots att hela hans rygg var blodig när koppen påträffades. 

I förundersökningen framkommer det också att den första patrullen som påträffade 

kroppen lämnade mordplatsen obevakad i två timmar. Det sistnämnda pekas ut som 

ett misstag i polisens officiella mordanalys, men Karlsson tog inte upp inte det i 

intervjun. Här går det att applicera tidsprincipen eller den tendentiösa aspekten: har 

hon helt enkelt glömt att berätta det eller väljer hon medvetet att inte berätta det 

(Thurén 2005: 73). Eftersom Karlsson i intervjun redan har kritiserat polisen en gång 

känns det rimligt att hon skulle kunna peka ut ytterligare brister. I det här fallet gör 

självkritiken att den eventuellt tendentiösa källan blir mera trovärdig. 

 

8. Etik 
 
Det enskilt största etiska problemet vi haft gäller hur vi framställde de personer som 

kallas Anton och träslöjdsläraren/älgmannen, i en första version av dokumentären. De 

var två personer som var misstänkta för mordet på Johansson, och i dokumentären 

berättar vi varför. Ingen av personerna är dömda och avskrevs också från utredningen. 

I dokumentären nämns de inte med sina rätta namn. Att inte nämna dem vid namn var 

en självklarhet för att lyssnare inte ska kunna identifiera dem. Trots att de inte är 

dömda kan det orsaka dem skada om personer känner till att de var misstänkta. 

Beslutet tog vi med grund i den pressetiska regeln nummer 15: ”Avväg noga 

konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor” (Häger 2009: 

269). Vi har också utelämnat andra detaljer som skulle kunna hjälpa vissa personer att 

identifiera dem. I lärarens fall har vi valt att inte berätta om vilken stad han senare 

skulle flytta till, vilket jobb han började på eller vilken skola slutade arbeta på. 
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I vår första version av dokumentären begick vi en rad etiska övertramp i hur vi 

presenterade deras respektive roller i utredningen. Vi berättade att Anton var känd av 

polisen sedan tidigare och att han bland sysslade med olovlig handel. Vi nämnde 

också att en högt uppsatt polis fortfarande är övertygad om att det var han som var 

gärningsmannen. Gällande läraren valde vi att lyfta fram hur hans före detta fru 

beskrivit som kallsinnig och elak i ett polisförhör. Vi påpekade också att han varit 

inblandad i ett misshandelsärende flera år tidigare. Detta skapade bilden av honom 

som en potentiellt våldsam person, kombinerat med att han hörts i utredningen efter 

att ha setts vid mordplatsen samma kväll som Johansson mördades. 

 
”Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som 
oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad 
rättssak bör redovisas.” (Häger 2009:269) 

 

Med utgångspunkt i den pressetiska regeln som Häger tar upp i citatet ovan kan vi 

konstatera att sättet vi porträtterade Anton och läraren på i vår första version var etiskt 

problematiskt. Det kan ha framstått som att de var skyldiga, trots att polisutredningen 

i slutändan kom fram till att de bör avskrivas från ärendet. Vi tror att detta kan bero på 

att vi stundtals lagt för stor vikt vid att berätta historien på ett intresseväckande sätt. 

Innan vi berättade att de friats från misstankarna ville vi bygga upp det på ett så pass 

intressant sätt som möjligt, bland annat genom att inkludera lärarens exfrus 

beskrivning av honom. Vi har i dokumentären använt den dramaturgiska modellen 

”fisken”, som även används i fiktiva berättelser. I fiktiva sammanhang kan man 

givetvis porträttera en karaktär hur som helst då det inte för med sig några 

konsekvenser i det verkliga livet. Eventuellt började vi se för mycket till historien och 

underhållningsvärdet och tittade för lite på de etiska regler som ska skydda de 

personer som medverkar. Att underhållningsvärdet i bland kan ta överhanden de 

journalistiska idealen poängteras av Jewkes och Hartleys teorier som vi presenterar 

under 4.2. 

 Vi har försökt att komma in kontakt med Anton under arbetet med 

dokumentären. En pressetisk regel som Häger betonar är av stor vikt är den som säger 

att man bör ”sträva efter att ge personer som kritiseras i faktaredovisande material 

tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters 

ståndpunkter”. Vi har inte fått fram några kontaktuppgifter till Anton, utan har försökt 
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nå honom via en person som känner honom, dock utan framgång. Att försöken 

misslyckades var ett problem när vi skrev det första manuset. Om vi träffat Anton 

hade vi eventuellt tänkt efter en gång extra när det gäller hur vi beskrev honom. Nu 

bygger hans karaktär i slutprodukten bara på vad folk sagt till polisen och till oss. 

Hade vi träffat honom hade vi fått höra hans version av hela händelseförloppet, hur 

han såg på händelsen, och vi hade på ett annat sätt förstått hur han hade reagerat på 

eventuella formuleringar i dokumentären. 

 Efter en revidering av det första manuset berättar vi om Anton och 

träslöjdsläraren genom polisens ögon, på ett tydligare sätt än tidigare. Vi har tydligt 

motiverat på vilket sätt de var av intresse för polisen under ett visst skede av 

utredningen, och uppgifterna om dem har i manuset tydliga hänvisningar till polisen. 

Innan kunde det vara mer lösryckta påståenden, exempelvis den pensionerade polisen 

som hävdade att Anton är gärningsmannen. Journalistförbundet yrkesregler för 

journalister säger: ”Ange källan när framställningen huvudsakligen bygger på annans 

sakuppgifter”. I den första versionen av dokumentären gjorde vi inte det. Men när vi 

nu tydligare har angett källan, i det här fallet polisen, anser vi att den delen av 

dokumentären är mer etiskt försvarbar än vad den var tidigare. Nu blir inte Anton och 

läraren utpekade på samma sätt som tidigare. Våra problem med att berätta om Anton 

och läraren skulle främst aktualiseras vid en offentlig publicering av dokumentären, 

och den här etiska diskussionen rör sig på den av Ward presenterade makronivån som 

vi tar upp i 3.2. 

 

Ytterligare en etisk frågeställning vi har haft är hur vi har skött kontakten med 

Johansson sambo. Den här diskussionen handlar främst om hur vi som journalister 

uppfört oss i mötet med en intervjuperson, och rör sig därför på den av Ward 

presenterade mikronivån (3.2). Hur vi kontaktade sambon beskrivs utförligt under 5.1. 

De pressetiska reglerna, som tas upp av Häger i Reporter, betonar att man som 

journalist ska respektera den personliga integriteten (2009: 268). Den nionde regeln 

berör just brottsoffer och dess anhöriga: 

”Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. Pröva 
noga publicering av namn och bild men hänsyn tagen till offren och deras anhöriga” 
(Häger 2009: 268) 
 

Med bakgrund i de pressetiska reglerna skulle det kunna vara problematiskt rent etiskt 

att överhuvud taget kontakta sambon, då vi bör ta hänsyn till att hon varit med om en 
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tragisk händelse. Men eftersom brottet begicks för över 30 år sedan valde vi att göra 

ett försök. Vi resonerade att det hade varit ett ännu större övertramp om sambon fått 

höra att vi undersökte fallet via någon annan person än oss. Med stöd i samma regler 

går det också att argumentera för att sambon ska få förbli anonym under 

dokumentären. Vi har dock med hennes namn i dokumentären, och anser att det är 

försvarbart med tanke på hur länge sedan brottet begicks. Hon själv har också godkänt 

det. Vi kommer att låta henne lyssna på den färdiga dokumentären innan den 

eventuellt sänds någonstans. Vi ser det som ett sätt att visa henne på vad som kommer 

att sändas ut till en stor skara människor, men också förbereda sig på de eventuella 

reaktioner som kan komma från andra människor när dokumentären sänds. Om hon 

har synpunkter på innehållet eller hur hon framställs kommer vi naturligtvis lyssna på 

vad hon har att säga. Med utgångspunkt i de pressetiska reglerna anser vi att det är 

viktigt att lyssna på vad hon tycker, att även i det avseendet visa henne hänsyn. Med 

det är inte säkert att vi kommer att ändra på någonting, om hon skulle komma med 

synpunkter. En förändring skulle kunna ske om vi kunde motivera den med stöd i de 

pressetiska eller de journalistiska yrkesreglerna. 

 

Som vi nämner i avsnitt 5.3 var det svårt att genomföra intervjun med sambon. Hon 

tyckte att det var ett jobbigt ämne att prata om. Det gjorde också oss obekväma, och 

som vi tidigare nämnt är vi inte helt nöjda med den intervjun. Med sambon 

misslyckades vi med intervjutekniken capturing the moment, hon talade sällan i 

presens. Under andra intervjuer vågade vi vara tydligare med vad intervjutekniken 

innebar och ställde tydligare krav på att intervjupersonerna skulle anpassa sig till den. 

För att intervjun skulle blivit så bra som möjligt borde vi eventuellt agerat likadant 

med sambon. Samtidigt anser vi att det finns etiska problem med att ställa krav på en 

ovan intervjuperson, särskilt när intervjun handlar om en traumatisk händelse. De 

journalistiska yrkesreglerna säger att man alltid ska visa särskild hänsyn mot ovana 

intervjupersoner. Vi har intervjuat relativt få vana intervjuobjekt under vårt arbete 

med dokumentären. Samtidigt har inget ämne varit så känsligt som med sambon. Den 

nionde pressetiska regeln som nämns i stycket ovan betonar att journalister ska visa 

anhöriga till just brottsoffer särskild hänsyn. I och med att sambon tyckte att intervjun 

var jobbig att genomföra ville vi inte ställa för mycket krav på att leverera bättre svar. 

I stunden kändes det okänsligt. Det hade kunnat bli ännu jobbigare för henne om vi 

pressat henne på detaljer eller bett henne att svara på ett visst sätt. Som vi tidigare har 
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nämnt hade det troligtvis varit bättre att träffa henne fler gånger. Nils Hanson skriver 

att tiden är en viktig faktor när man bygger relationer med en intervjuperson, framför 

allt om ämnet är känsligt (Hanson 2009: 162). Vi tror att om vi träffat henne fler 

gånger hade hon vant sig vid att prata om händelsen, i en intervjusituation. Det hade 

kunnat ge oss bättre svar men framför allt gett henne en mer bekväm upplevelse av att 

bli intervjuad om händelsen. 

 

Vi har försökt skapa en dokumentär som berättar en intressant historia på ett 

underhållande sätt. En fråga vi ofta ställt oss i arbetet är: Hur reagerar Tomas 

Johanssons sambo på att vi gjort en underhållande berättelse av mordet på Tomas? 

Exempelvis råder det ingen tvekan om att musiken vi använt bidrar till att förstärka de 

känslor som vi vill förmedla i dokumentären. Det som är spännande blir ännu mer 

spännande, och det som är sorgligt blir sorgligare. Vi anser att det kan finnas ett 

problem med vår musikläggning. Häger menar att ett journalistiskt reportage tjänar på 

att innehålla musik som förstärker det man vill förmedla. Men finns det en gräns för 

när de dramatiska greppen blir för många? Här vill vi återigen knyta an till John 

Hartleys argument som presenteras i avsnitt 4.2, nämligen att populärkulturen och 

fiktionen inspirerar det journalistiska berättandet. Självklart finns det många likheter 

mellan ett fiktivt berättande och ett reportage. Den av Björn Häger presenterade 

dramaturgiska modellen ”fisken” under 3.1 används i filmer, pjäser, romaner men 

också i journalistiska berättelser. Som vi tidigare nämnt har vi stundtals kommit på 

oss själva med att lägga för stor vikt vid berättandet. Därmed har vi riskerat att missa 

att ta hänsyn till alla de människor som på riktigt kan påverkas av dokumentären, 

exempelvis de som kallas Anton och träslöjdsläraren. I avsnitt 4.2 presenterar vi 

Jewkes teori att journalistiken stundtals riskerar att få en underhållande roll där fokus 

ligger på publikens uppskattning. Vi vill berätta en underhållande historia, men 

samtidigt inte tappa kopplingen till det dokumentära och verklighetsskildringen. Vi 

har i redigeringen av reportaget resonerat kring musik på det sättet att vi inte vill 

försöka skapa en stämning som inte existerar, utan endast förstärka en känsla som 

redan finns där. Det har också varit viktigt att inte låta musiken ta fokus från 

intervjusäg eller prator. Vi har därför tagit med musik som passar just i bakgrunden 

och inte sticker ut för mycket. Detta är något som Rabiger tar upp i Directing the 

documentary. Musiken får inte bli för övertydlig. Då går dokumentärskaparen för 

långt i sitt försök att engagera konsumenten, menar Rabiger (Rabiger 1998: 489). 
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Under 4.1 tar vi upp det faktum att undersökningar tydligt visar på missreprensationen 

av brott i media, vilken också blir större. I samma avsnitt har vi inkluderat Jerzy 

Sarneckis uttalande i boken Mord, blod och moral. Han är kritisk till bilden som 

media målar upp av våldsbrott, se 4.2. Brottet i vår dokumentär går definitivt in under 

de som rent statistiskt är väldigt ovanliga, men som Sarnecki menar är de vanligaste i 

media. Tomas Johansson var en människa utan kriminell bakgrund, en helt vanlig 

småbarnsförälder, som utsattes för ett extraordinärt grovt våldsbrott. Är det etiskt 

försvarbart att vi med vår dokumentär bidrar till den redan skeva bilden som finns i 

den mediala bilden av brott? Diskussionen går in i den om hur underhållande vi tillåtit 

oss själva att vara när det gäller en för många personer traumatisk händelse. Som vi 

tidigare diskuterat har vi inte försökt göra historien om mordet på Tomas Johansson 

till någonting den inte är. Vi har inte genom musiksättning försökt skapa 

spänningsmoment som inte existerar, exempelvis. Detta har vi bland annat gjort med 

utgångspunkt i undersökningarna som påvisar missrepresentation och Jerzy Sarneckis 

uttalande. Vi har även försökt hålla ett visst avstånd till själva mordet i sig, för att i 

stället fokusera på människorna kring det, samt polisens utredning. Vi har också tagit 

det av Björn Häger presenterade begreppet konsekvensneutralitet i beaktande, se 3.2. 

Principen säger att en journalist inte ska ha i åtanke vad en historia kan få för 

konsekvenser. En sanning med viss modifikation givetvis, då journalistiken omges av 

ett regelverk som vi diskuterat i denna rapport. Konsekvensneutraliteten kan först 

appliceras när de etiska och källkritiska metoderna används på ett korrekt sätt, menar 

Häger (2009: 19). Det anser vi i slutändan har gjorts när det gäller vår produkt, så det 

är möjligt att vi bör hålla oss neutrala till huruvida vår historia riskerar att spä på en 

orealistisk bild av risken att bli utsatt för ett brott. Syftet med dokumentären är trots 

allt inte att spegla brottsstatistiken. 

9. Avslutande diskussion 
 
Det största problemet vi haft under examensarbetet är att försöka formulera en vinkel: 

vad är det egentligen vi ska berätta i slutändan? Vi insåg tidigt att mordet på Tomas 

Johansson innehöll en rad intressanta aspekter som skulle göra sig passande att berätta 

i en radiodokumentär: det oförklarliga i att det hände just Tomas, hur mordet utfördes, 

var det ägde rum sig (skjutbanan, den lilla staden Värnamo), polisens misstag i 
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utredningen, att det preskriberades bara ett år innan lagen ändrades, och att flera 

personer fortfarande funderar på vad som hände den där kvällen. Med dessa aspekter i 

åtanke gav vi oss in i en researchperiod som blev mycket längre än väntat. Trots att vi 

nu genomfört arbetet känns det som att researcharbetet fortfarande inte är avslutat. 

Det finns flera saker att följa upp, men det är inte säkert att det skulle göra det lättare 

att formulera en vinkel bara för att vi stöter på fler intressanta detaljer. I rapporten har 

vi vid ett flertal tillfällen återkommit till det faktum att arbetet med radio skiljer sig 

från tidningsjournalistik. Researchfasen och intervjufasen är tydligare åtskilda. Vi har 

kunnat konstatera att våra intervjuer troligtvis sett annorlunda ut om vi formulerat en 

vinkel innan de genomfördes. Med en förutbestämd vinkel hade vi kunnat försöka 

bearbeta våra intervjupersoner till att försöka minnas för oss relevanta händelser på ett 

annat sätt. Det var 31 år sedan mordet ägde rum och alla intervjupersoner har sagt att 

de har svårt att minnas vissa saker. Om vi på förhand vetat precis vad vi velat få fram 

hade vi kunnat försöka jobba mer med att tydliggöra de minnen vi vill åt. Detta gjorde 

vi framgångsrikt med Kenneth Sandström. Där visste vi vilken roll han skulle spela i 

dokumentären: vittnet som återger när han träffade en person i skogen nära 

mordplatsen samma kväll som Tomas mördades. I efterhand kan vi definitivt slå fast 

att det hade varit en fördel att göra förintervjuer på telefon med alla intervjupersoner, 

särskilt med tanke på att vi var osäkra på vinkeln. Det hade kunnat ge oss en bättre 

fingervisning på vilket perspektiv berättelsen skulle få. Det allra bästa hade varit att 

bestämma vinkeln innan vi på allvar satte igång med insamlingen av material, vilket 

vi påpekat ett antal gånger i rapporten. En faktor har vi dock inte kunnat styra över 

själva: förundersökningen. I flera månader arbetade vi med att få fram den, för att få 

höra att den var förstörd. Av en ren slump lyckades vi få kontakt med en person på 

Värnamopolisen som hittade delar av utredningen i arkivet. Detta har dock lärt oss att 

det inte alltid är helt självklart att kunna börja där man själv vill, det kan exempelvis 

gå långsamt att begära ut vissa handlingar. Om ett liknande problem skulle uppstå i ett 

framtida projekt skulle vi troligtvis lägga ett större fokus på att göra research på ett 

annat sätt, exempelvis genom förintervjuer. 

 

En erfarenhet vi drar från att arbeta med en dokumentär är att bara för att de 

dramaturgiska kraven är höga, så sjunker inte kraven på de journalistiska 

arbetsmetoderna. Vi har inte medvetet undvikit de journalistiska aspekterna, men som 

vi diskuterat under avsnitt 8 har vår ambition att berätta en intressant historia 
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åtminstone vid ett tillfälle varit nära att resultera i ett etiskt snedsteg. Vi har nämnt att 

vi i fallet med porträtteringen av karaktärerna Anton och träslöjdsläraren såg något för 

mycket till underhållningsvärdet och under en period tappade den etiska 

utvärderingen av hur vi porträtterade dem. I slutändan kan vi konstatera att en 

dokumentär egentligen inte ligger mer nära fiktiva berättelser än andra journalistiska 

produkter, mer än i sättet de berättas på. Innehållsmässigt måste det finnas samma 

krav som på vilken journalistik som helst, eftersom att produkten kan ha inverkan på 

människors liv. I inledningen av arbetet med dokumentären var det också så vi 

betraktade vårt material, men det har varit intressant att se hur viljan att berätta på ett 

intressant sätt påverkat oss. Vi tror inte att detta hade inträffat i ett nyhetsarbete, som 

inte kräver samma berättartekniska metoder. 
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Bilaga 1 - Manus 
 
ANSLAG 
 
(Kenneth) 
 
Natten till den 25 maj 1984 hittas metallarbetaren o småbarnspappan Tomas 
Johansson död på en skjutbana utanför Värnamo i Småland. Polisen drar slutsatsen att 
han har tagit sitt eget liv, men snart står det klart att nåt helt annat har inträffat på den 
avlägsna platsen i skogen. 
 
(Ann-Christin) 
 
(Karl-Ivar) 
  
Det mystiska dödsfallet väcker många frågor, men får inga svar. Under utredningen 
av Tomas död begås ett antal misstag, o i dom anhörigas liv blir den olösta gåtan ett 
öppet sår som aldrig läker. 
 
(Ann) 
 
(Wendel) 
  
  
PRESENTATION  
 
Vi befinner oss i en bil på väg mot Alandsrydsterrängen utanför Värnamo, på samma 
väg som Tomas Johansson åkte för att ta sig till skjutbanan där han hittades död. Den 
smala skogsvägen blir mer igenvuxen ju längre fram vi kommer. Till slut går det inte 
längre o köra bil, utan vi får stanna o gå ut. Me oss har vi Kenneth Sandström, som är 
pensionerad brandman. Kenneth va ute o sprang i skogens motionsspår bara ett 
stenkast från skjutbanan, samma kväll som Tomas hittades på platsen. Några hundra 
meter från skjutbanan fick Kenneth syn på en man som stog på en stig utanför spåret. 
 
(Kenneth) 
 
Klockan nie kom Kenneth hem från sin löprunda, o eftertexterna till tv-serien 
Dynastin rullade på tv-skärmen.  
 
(Dynastin) 
 
Då hade han ingen aning om vad som hade hänt på skjutbanan i Alandsryd samma 
kväll. 
 
Elva år tidigare, 1973, släpps Pink Floyds ikoniska skiva Dark Side of the Moon. Året 
är av stor betydelse i Tomas Johanssons liv. Samtidigt som han utbildar sig till 
mekaniker på Finnvedens yrkesskola träffar han sin blivande sambo Ann Andersson.  
 
(Ann) 
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(Karl-Ivar) 
 
Det här e Karl-Ivar Andersson. Han äger en bensinmack på Halmstadvägen i 
Värnamo. I da tillhör macken en av Sveriges vanligaste kedjor, men i slutet av sexti-
talet hette den Gulf. Då jobbade Tomas Johansson där, samtidigt som han utbildade 
sig på Finnvedens Yrkesskola. 
   
(Karl-Ivar) 
 
I början av 70-talet flyttade Ann o Tomas in i en liten etta på Hantverkargatan i 
centrala Värnamo. Tomas fick jobb som förman på maskinserviceföretaget SAJO, o 
det va genom företaget som Tomas kunde ordna en bostad. Ann jobbade i sin pappas 
blomsteraffär. 
 
I januari 1983 fick paret en dotter. Samtidigt flyttade dom tvärs över gatan till en 
tvårummare. 
 
På fritiden va Tomas aktiv i den lokala pistolskytteföreningen. Han va klubbens 
sekreterare o hjälpte till o anordna olika träningar o tävlingar. Det va genom 
arbetskompisar på SAJO som Tomas blev medlem i föreningen, men intresset för 
prickskytte fanns långt innan dess. 
 
(Ann) 
 
Skjutbanan där föreningen höll till låg i Alandsryd, en knapp mil utanför Värnamo. Vi 
besöker platsen en ljummen vårdag i april, nåra dagar före Valborg. Det har gått 31 år 
sen Tomas Johanssons hittades död här. En igenvuxen skogsväg har lett oss fram till 
en öppen dunge, omgiven av björkar o granar. Här e marken helt platt, till skillnad 
från den böljande terrängen som omger gläntan i skogen. Den plana marken e de enda 
som kan tyda på att platsen en gång i tiden användes som skjutbana. I övrigt finns 
inga spår efter föreningens verksamhet.  
 
Vi tar oss tillbaka till 1984, när Tomas e aktiv i föreningen. Då ser platsen annorlunda 
ut. Här finns sittbänkar, en liten bod o några skjutbås som föreningen byggt av gamla 
plankor. Några plankor e så pass gamla att dom har ruttnat sönder. Flera skjutbås har 
börjat luta på grund av plankornas dåliga skick, o på ett föreningsmöte önskar en 
medlem att plankorna i skjutbåsen ska bytas ut. Föreningen tar beslutet att försöka 
kontakta nån som vill skänka eller någorlunda billigt sälja virke till dom. 
 
De e den 24 maj 1984. Anns o Tomas dotter blivit ett o ett halvt år gammal. Anns 
pappas butik har gått i konkurs, men hon har fått jobb i en annan blomsteraffär. Ann 
jobbar kväll i butiken, o Tomas e hemma med deras dotter.  
   
(Ann) 
 
Tomas har fått ett samtal från en person som e intresserad av att sälja virke till 
pistolskytteföreningen, o dom har stämt träff uppe på skjutbanan i Alandsryd. Ann 
cyklar hem i regnet som faller den kvällen. Det dryper om hennes ytterkläder när hon 
möter Tomas i dörren till deras lägenhet. 
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(Ann) 
 
När Tomas åker hemifrån är klockan åtta, o tv-programmet Dynastin har precis börjat. 
 
(Dynastin) 
 
Tomas lovar att han ska vara tillbaka till nie, när programmet slutar, så att dom kan 
äta middag tillsammans då. Precis när Dynastin är slut börjar deras dotter gråta inne i 
sovrummet, Ann går o lägger sig i sängen tillsammans med henne, o somnar. Klockan 
ett på natten vaknar hon. 
 
(Ann) 
 
Klockan tre anländer två poliser till Ann o Tomas lägenhet. Tomas pappa Martin 
Johansson följer med poliserna till skjutbanan. Klockan halv fyra på morgonen rullar 
polisbilen in i den avlägsna dungen, me de lilla skjulet på höger sida. Där står Tomas 
röda bil parkerad (ej för dramatisk). Poliserna lyser med sina ficklampor längs 
marken, som e fuktig efter regnet. Vattendropparna glimrar till när ljusstrålen sveper 
längs skjutbanan. Först upptäcker dom en öppnad väska på en av bänkarna. O 
nedanför bänken, på marken mellan skjutbåsen o bänkarna, ligger en kropp. Martin 
Johansson ser direkt att de e hans son som ligger där. Poliserna går ut ur bilen o 
undersöker kroppen som ligger framstupa över marken. Tomas kläder e våta av 
regnet, o på sidan av halsen finns ett stort blödande sår. En skottskada, konstaterar 
polisen. Där o då drar dom slutsatsen att Tomas åkt sig till skjutbanan för att ta sitt 
eget liv. 
 
De båda poliskonstaplarna går tillbaka till Martin Johansson som väntar i bilen, o 
tillsammans åker dom tillbaka till lägenheten på Hantverkargatan.  
 
(Ann) 
 
Också läkarundersökningen på plats visar att Tomas har skjutit sig själv med den 5,6-
kalibriga tävlingspistolen som han tog med till skjutbanan. Men den förklaringen 
väcker flera frågor inne på polisstationen i Värnamo. Man hittar nämligen aldrig nån 
pistol på skjutbanan. 
 
Kvällen efter att Tomas hittats död får brandmannen Kenneth Sandström ett samtal 
från Värnamopolisen. 
 
(Kenneth) 
 
Den rättsmedicinska obduktionen har visat att Tomas inte alls tog sitt eget liv. Han 
blev attackerad bakifrån o mördades. De här får kriminalkommissarie Assar Knutsson 
veta när han ringer till rättsläkaren Gerhard Voight på kvällen den 25 maj, för att höra 
vad obduktionen har visat. I polisens utredningsmaterial är samtalet bifogat i 
transkriberad form. 
I samtalet förklarar Gerhard Voight att Tomas har mottagit över 50 hugg i ryggen o 
halsen med ett knivliknande föremål, ungefär 2 centimeter brett o 10 centimeter långt. 
Bilder från obduktionen visar att skadorna har täckt hela Tomas jacka o skjorta i blod. 
Assar Knutsson tror inte sina öron. 
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– Jag blir stum, säger han i samtalet med Gerhard Voight. 
 
Nu står det klart att Värnamopolisen har fått en mordutredning på halsen, en 
mordutredning som drar igång först ett dygn efter att Tomas hittats död. 
 
Ann-Christin Karlsson jobbade som utredare på Värnamopolisen vid tidpunkten för 
mordet. 
 
(Ann-Christin) 
 
Den 26 maj har Värnamo Nyheter en bild på Tomas på sin förstasida. Värnamobo 
brutalt mördad, skriver tidningen o beskriver händelsen som ett vettvillingsdåd. 
Invånarna i stan kan inte minnas att en sån här våldsam händelse inträffat tidigare. I 
arbetet med det här programmet har folk berättat för oss om en kohandlare som 
försvann på 50-talet. De beskrivs som det mest dramatiska som hänt i Värnamo innan 
mordet på Tomas. 
 
En våg av frågor sveper genom den lilla stan: Vem mördade Tomas Johansson o 
varför? 
 
(Ann-Christin) 
  
Tomas har inte blivit bestulen på några värdesaker. De enda som saknas är pistolen 
som han tog med sig till platsen.  
 
 
FÖRDJUPNING 
 
(Sundhage) 
 
Den 27 maj vinner Sverige det första Europamästerskapet i fotboll för damer nånsin. 
Pia Sundhage sätter den avgörande straffen mot England o blir stor matchhjälte. 
Samma dag åker 10 man från rikskriminalpolisen i Stockholm ner till Värnamo o tar 
över ansvaret för utredningen av mordet på Tomas Johansson.  
 
Telefonsamtalet som Tomas fick den där kvällen, blir ett huvudspår i utredningen. 
Polisen försöker ta reda på vem det var som ringde o stämde träff med Tomas, 
personen som sa att den ville sälja virke till pistolskytteföreningen. 
 
(Ann-Christin) 
 
(Ann) 
 
Samtidigt får polisen uppgifter om en person som synts i närheten av skjutbanan på 
mordkvällen. I utredningen kallas han för Älgmannen. Vittnet som sett personen e 
Kenneth Sandström. 
 
(Kenneth) 
 
De e Kenneths pappa som berättat för polisen att han varit ute o sprungit i skogen vid 
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tidpunkten för mordet. När polisen ringer till Kenneth kommer han o tänka på 
personen som han träffade när han var ute o sprang. När han först träffade honom i 
skogen reagerade han inte alls. Men när han får samtalet från polisen börjar tankarna 
skena iväg. 
 
(Kenneth) 
 
Idag vet Kenneth fortfarande inte vem de va han träffade i skogen den där kvällen.  
 
Men när vi går igenom ärendet i Värnamopolisens arkiv visar de sig att Älgmannen 
återkommer flera gånger i polisens utredning av mordet. 
 
Tillbaka till Värnamo sommaren 1984. Veckorna går, o polisen gör inga framsteg i 
jakten på Tomas mördare. Nån teknisk bevisföring i form av fingertryck eller DNA, 
finns inte. I takt me att utredningen växer sig större börjar också spekulationer o 
rykten kring mordet att ta form bland invånarna i Värnamo. 
 
(Ann-Christin) 
 
Vi hör Ann Anderssons syster Eva, som sitter med under vår intervju med Ann. 
 
(Eva) 
 
En av dom som drogs med i alla spekulationer var Staffan Wendel, som arbetade som 
personalsekreterare på skolförvaltningen i stan.   
 
(Wendel) 
 
När Staffan Wendel fick reda på vad som hade hänt, tänkte han tillbaka på hur han 
fått läraren beskriven för sig. 
 
(Wendel) 
 
Staffan Wendel pratade aldrig med polisen om läraren. Han behöll teorin för sig själv. 
Men polisen kontaktade träslöjdsläraren ändå. 
 
De visade sig att Älgmannen, personen som Kenneth Sandström sprang på i skogen, 
är samma person som träslöjdsläraren. 
 
En vecka efter mordet på Tomas flyttade läraren från stan. Han hade fått ett nytt jobb 
o skilt sig från sin fru. 
 
Lärarens hus låg i närheten av skjutbanan, o polisen pratade med alla personer som 
bodde i det området. Polisen valde att hålla ett extra förhör med läraren, eftersom han 
tre år tidigare hördes i utredningen av en misshandel. 
 
I förhöret med polisen bekräftade läraren att han befann sig i skogen nära skjutbanan 
på kvällen den 24 maj. Han berättade att han stog o tittade på en älg när en motionär 
kom springande i skogen. Läraren uppgav att dom bytte några ord med varandra o att 
motionären, alltså Kenneth Sandström, fortsatte sin löptur. 
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Läraren avskrevs från utredningen av mordet på Tomas. Hans ex-fru, som han då 
fortfarande va gift med, gav honom ett alibi. Läraren gick hem direkt efter ha mött 
Kenneth i skogen, o va hemma innan klockan nio. 
 
Den 28 juni skriver Värnamo Nyheter att materialet i mordutredningen nu är så pass 
omfattande att de har tilldelats en egen avdelning i polishuset i Värnamo. Fortfarande 
har inte en enda person varit misstänkt för mordet på Tomas. 
 
Men till slut får polisen upp ett spår som tar utredningen framåt. Den 29 juni anhålls 
en person misstänkt för mordet. I det här programmet kallar vi honom för Anton. 
Anton är den person som upptar allra mest utrymme i polisens utredning. Vi har utan 
framgång sökt Anton för en intervju.  
 
På mordkvällen såg två personer Anton köra bil på den väg som leder upp mot 
skjutbanan. 
 
(Ann-Christin) 
 
En man som tidigare hade jobbat med Anton på en fabrik i stan stod utanför sitt hus o 
såg honom köra förbi på Kävsjövägen, som leder upp mot Alandsrydsterrängen. När 
han kom in i huset hade hans fru satt på tv:n. Dynastin hade precis börjat. 
 
(Dynastin) 
 
En kvinna som ofta brukade träffa Anton i sitt arbete var ute på en promenad när hon 
såg honom passera i en bil på Kävsjövägen, fast den här gången in mot Värnamo.  
 
(Dynastin) 
När hon kom hem var Dynastin precis slut. I förhör med polisen säger kvinnan att hon 
har ungefär tjugo minuters promenad hem från platsen där hon såg Anton, så klockan 
måste ha varit ungefär tjugi i nie när hon såg honom köra förbi. 
 
Anton säger till polisen att han har varit hemma hos sin flickvän Marie hela kvällen. 
Maries dotter Åsa ska också ha befunnit sig i lägenheten. Marie o Åsa heter 
egentligen nånting annat. Antons flickvän Marie uppger i förhör me polisen att Anton 
var hemma hos henne den kvällen, men att han lämnade lägenheten några timmar. 
 
I det första förhöret som polisen håller med Åsa kan hon inte minnas att Anton varit i 
lägenheten över huvud taget den kvällen, men ändrar sitt vittnesmål i ett senare 
förhör. Anton var hemma hos Marie hela kvällen, säger Åsa. Ytterligare några dar 
senare berättar Åsa för polisen att de e Anton uppmanat henne att ändra sitt vittnesmål 
för att de ska stämma överens med vad han har uppgett för polisen. 
 
När polisen visar bilder på Tomas för Anton säger han att han inte har nån aning om 
vem de e. Han känner varken inte igen namnet eller utseendet. Tomas bror o pappa 
säger till polisen att Anton brukade lämna in sina bilar på lagning hos Tomas när han 
utbildade sig på Finnvedens Yrkesskola, o att Tomas har pratat om Anton flera gånger 
efter de. 
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KLIMAX 
 
Men vittnesmålen räcker inte som bevis. Det skriver länsåklagare Kjell Stenberg i ett 
frigivningsbeslut. Dom delar av förundersökningen som gäller Anton läggs ner, och 
klockan sju på kvällen den 30 juni släpps han från häktet. 
 
(Ann-Christin) 
 
Polisen hittar aldrig nån annan misstänkt. Efter sommaren åker personalen från 
rikskrim tillbaka till Stockholm, o Värnamopolisen står ensamma kvar med 
utredningen som hunnit bli flera tusen sider lång.  
 
Utredningen av de telefonsamtal som Tomas fick den där kvällen, leder ingenstans. O 
tävlingspistolen som han tog med sig till platsen hittas aldrig. 
  
När vi i dag går igenom utredningen i polishuset i Värnamo hittar vi en mordanalys i 
en av dom många pärmarna. I den kritiserar polisen sina egna misstag i början av 
utredningen av Tomas död. Dels lämnades skjutbanan obevakad i flera timmar efter 
att man hittat kroppen. Sen tog det ett dygn innan mordutredningen kom igång. Vad 
betydde dom här misstagen för utgången av fallet?  
 
(Ann-Christin) 
 
 
AVRUNDNING 
  
Flera aktiva löpare o orienterare slutade att springa i motionsspåret runt skjutbanan 
efter att dom fått reda på vad som hänt där. Kenneth Sandström har fortsatt att ta sina 
löprundor ute i Alandsryd, men erkänner att de tog ett tag innan han vågade sig på 
turen allra närmast skjutbanan igen. 
 
(Kenneth) 
 
Fallet preskriberades 2009, drygt ett år innan lagen ändrades o preskriptionstiden på 
mord togs bort. För Ann Andersson blev tiden mellan 1984 o 2009 en enda lång 
väntan på att nåt nytt spår skulle dyka upp. 
 
(Ann) 
 
Ann lever sedan många år tillbaka med en annan man, o dom har en dotter 
tillsammans. De har gjort det lättare att gå vidare efter Tomas död, säger hon till oss. 
Men frågan varför, varför mördades hennes sambo den där regniga kvällen i maj, den 
frågan kommer hon aldrig att sluta ställa sig. 
  
(Ann) 
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Bilaga 2 – Efter opponering 
 
Först och främst ska vi se över dokumentären rent produktionsmässigt. Kontrollera 

alla nivåer en extra gång och se över var vi kan göra berättelsen tajtare, det vill säga 

kortare tid mellan illarna (till exempel i anslaget) och använda oss av pauser som en 

spänningshöjare (till exempel när vi beskriver mordkvällen). Vi kommer också att se 

över alla övergångar mellan prator, illar och musikstycken i dokumentären. Under 

opponeringen diskuterade vi hur signaturmelodin till tv-serien ”Dynastin” skulle 

introduceras för publiken. Som är det är nu nämns serien varpå melodin kommer in. I 

resten är det tvärt om. Vår opponent tyckte att det blir lite övertydligt. Efter ett par 

lyssningar och diskussioner inom gruppen kan vi hålla med och kommer att lägga 

ljudklippet innan vi berättar att ljudet kommer från ”Dynastin”. 

 

Vi håller med i kritiken om att låta Ann Andersson ta mer plats i fördjupningen. I den 

nya versionen kommer både Ann och Tomas att ta större plats som karaktärer i 

fördjupningen. För att det ska bli verklighet skulle vi behöva intervjua Ann igen, 

något vi vill och tror oss ha möjlighet att göra. Vi skulle då be henne att berätta mer 

ingående om hur de träffades, Tomas som person och hur deras gemensamma liv såg 

ut. Vi tror också, nu när hon har intervjuats en gång, att vi skulle hantera 

intervjusituationen bättre och våga ställa liknande krav som vi gjorde när vi 

intervjuade Kenneth Sandström. Vi hade också gjort fler intervjuer än en. Vi hade 

tagit med henne till platser i Värnamo som hade betydelse i parets historia. Detta 

skulle kunna vara dansbanan där de träffades 1973, kyrkogården där Tomas ligger 

begraven och parets första lägenhet på Hantverkaregatan. Efter den nya intervjun med 

Ann skulle vi kunna klippa bort Karl-Ivar Andersson som i det läget blir en överflödig 

röst. Vi känner själva att vi lanserar flera vinklar i början av dokumentären. Vår 

förhoppning är att få till en ny och bättre intervju med Ann som då skulle bli den 

bärande intervjun i dokumentären. En bättre intervju med henne skulle hjälpa oss att 

renodla vinkeln: att hon burit på ett olöst mord i 31 år – och att hon aldrig lär få 

svaret. I det fallet skulle vi tala om redan från början att Tomas har blivit mördad, och 

att mordet aldrig klarades upp. Frågan lyssnaren bär med sig blir: ”Varför klarades det 

aldrig upp?”, vilket vi har möjlighet att förklara med polisens misstag och de 

bristande bevisen gällande exempelvis Anton. Enligt en opponent väcks i nuläget 

frågan: ”Vem mördade Tomas?”, vilket vi inte har möjlighet att besvara. Om vi röjer 
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fler detaljer kring mordfallet inledningsvis och i stället fokuserar fullt ut på hur Ann 

bär med sig sorgen än i dag, så slipper någon känna sig snuvad på konfekten i slutet 

av historien. Historiens vändningar kommer inte att leda fram till svaret på 

mordgåtan, utan snarare till varför det inte finns något svar, och hur det har påverkat 

Ann. 

 

Som i dokumentären är i nuläget spekulerar Staffan Wendell mycket om en person 

som inte är dömd för någonting, i dokumentären kallas han 

älgmannen/träslöjdsläraren. Vi har valt att inte klippa bort Wendel då det knyter an 

väldigt bra till avsnittet om älgmannen. Wendel har fog för att beskriva läraren som 

våldsam, men det framgår inte tydligt nu. Det vill vi lösa genom att begära ut och 

berätta om de anmälningar som läraren fick mot sig i sitt yrke, bland annat efter att ha 

hotat skoldirektören, något som också Wendell tar upp i intervjun. Hans uttalande 

skulle då ”backas upp” av dessa anmälningar. Man skulle också få en tydligare bild av 

varför polisen valde att förhöra älgmannen/träslöjdsläraren mer ingående än övriga 

boenden nära skjutbanan. 

Vad det gäller ”Anton” håller vi med om att det avsnittet blir lite väl 

informationstätt. Vi tänker lösa det genom att ta bort namnet ”Marie” och bara 

benämna henne som ”Antons flickvän”, vi anser att det blir tydligt nog. Det blir extra 

krångligt för lyssnaren att lära känna en ny karaktär vid namn för en så kort passage i 

dokumentären. Däremot väljer vi att ha kvar namnet ”Åsa” på Antons flickväns 

dotter, som också har en viktig roll i polisens utredning av Anton. Vi behåller namnet 

då beskrivningen ”Antons flickväns dotter” förmodligen blir svårare att hantera än ett 

nytt namn. Vi kommer att ta bort delen som förklarar hur polisen visar bilder av 

Tomas för Anton. Den delen blir något överflödig, det är Antons tveksamma alibi 

som är grejen. När vi berättar att Anton ses åka upp mot skjutbanan klockan åtta på 

kvällen kommer vi också att påminna lyssnaren om att det var vid samma tidpunkt 

som Tomas lämnade sitt hem för att bege sig till skjutbanan. 

 

Pratorna kommer att läsas om. Vår opponent önskade stundtals ett bättre flyt, och att 

pratorna skulle låta mindre lästa. Vi instämmer. Eftersom den nya versionen kommer 

att ha en helt annan struktur blir det också naturligt att både omformulera och läsa om 

prator. 

 


