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Abstract
Följande rapport utgör den teoretiska delen av Emma Hjortmans examensarbete för 
kandidatexamen i journalistik vid JMK vårterminen 2016. Den praktiska delen består av en 
radiodokumentär om hur Falun förändrades i grunden efter massmordet som utspelade sig i 
staden 1994. 

I rapporten presenterar jag ett teoretiskt underlag för de etiska och källkritiska överväganden 
jag gjort under projektets gång. Jag berättar även om mina olika undersökningsmetoder och 
redogör för radioreportagets genre, ämne, stilistik och hur jag anpassat detta för min tänkta 
publik. 

Slutligen sammanfattar jag mitt arbete och berättar vad jag tar med mig från mitt försök att 
skildra en hel stads gemensamma historia.  

Nyckelord: Mattias Flink, Falun, massmord, radioreportage. 
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Inledning

Under natten mot lördag den 11 juni 1994 sköt Mattias Flink ihjäl sju personer och skadade 

tre med en Ak5 efter en festnatt i Falun. En timme efter dåden greps Flink och blev inte en fri

man igen förrän den 11 juni 2014 då han, på årsdagen för morden, blev villkorligt frigiven.

Kort efter gripandet hade tidningarna utvecklat flera teorier. Mattias Flinks agerande berodde 

främst på tre saker: svartsjuka, missbrukartendenser och en frånvarande mor. 

Nyhetsrapporteringen kring Sveriges genom tidernas mest omfattande morddrama var enormt

– Falun fick under en kort tid spela en huvudroll i det internationella nyhetsflödet. Så 

småning om trappades rapporteringen ner, men faluborna minns än i dag den ljumma 

sommarnatten, som avbröts av skottsalvor, i detalj. 

I mitt radioreportage, där Falun återigen spelar huvudrollen, vill jag skildra den prägeln 

Mattias Flinks handlingar satt på staden. Hur en tätort med knappt 40 tusen invånare påverkas

och lever med minnena från den natten ständigt närvarande, bland minnesmonument och 

skotthål. 

En del av mitt examensarbete utgörs av radioreportaget Bland skotthål och minnesmonument 

Den här rapporten fungerar som ett teoretiskt komplement till mitt journalistiska arbete där 

jag reflekterar över problem, frågeställningar och val jag gjort under arbetets gång.

Ämnesval

Inledningsvis var min plan att göra en dokumentär om massmordet i Falun med Mattias Flink

i huvudrollen. Mina ursprungliga frågeställningar var framförallt: hur lever Sveriges värsta 

massmördare i dag, och hur ser han tillbaka på händelsen. Tanken var att få fram svaret på 

frågan som ställts så länge: ”Hur kunde det hända?”. 

Men när jag inte kunde få Mattias Flink att ställa upp, så fick jag lägga om min plan. 

Då det redan 2009 publicerades en P3 dokumentär i Sveriges Radio, ”Massmordet i Falun”, 

där händelsen, rättsprocessen och Mattias Flinks person avhandlas grundligt kändes det inte 

aktuellt att göra något liknande. Jag ville kunna erbjuda en exklusiv intervju med Flink, utan 

honom skulle det endast bli en upprepning av en redan uppskattad dokumentär. I samrådan 

med min handledare bestämde jag mig i stället för att skildra Falun, min hemstad, som för 22 

år sedan råkade ut för en stor tragedi. 

Då jag är uppvuxen i staden har intresset alltid funnits där, men det var först under mina 

möten med olika falubor som jag insåg vilken prägel händelsen satt på Falun och dess 
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invånare. Än i dag minns de flesta inblandade händelsen glasklart, det har därför varit relativt

enkelt att hitta bra intervjupersoner. 

I mitt radioreportage med Falun i huvudrollen vill jag, med hjälp av berättelser och 

skildringar från människor som var med under den natten, visa på hur starkt närvarande 

händelsen fortfarande är. Hur en tätort med knappt 40 tusen invånare påverkas och lever med 

minnena från den natten ständigt närvarande, bland minnesmonument och skotthål. 

Undersökningsmetoder

Jag har läst in mig på händelsen via mediearkivet Retriever där jag tagit del av mediernas 

rapportering om morden, rättegången, överklagan och frigivning för att bilda mig en 

uppfattning av hur Sverige skrivit om, och sett på, händelsen från 1990-talet och framåt.

För att se hur många artiklar som berörde efterspelet i Falun, och inte bara gärningsmannen, 

hade jag kunnat använda mig av en kvantitativ innehållsanalys av materialet, en mätning som

gör det möjligt att förflytta sig från det enskilda till det generella (Nilsson 2010, 119). 

Men det gjorde jag inte. I stället fokuserade jag på en kvalitativ studie av Falun och dess 

invånare, vilket av Pål Repstad i Närhet och distans (2007, 13) beskrivs som ett sätt att 

framhålla egenskaper och framträdande drag hos avgränsade och specifika miljöer med målet

är att ge en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i dessa miljöer (Repstad 2007, 23) – i

detta fall händelsens påverkan på staden. Det har under min research och mina intervjuer gett 

mig direkt information om individers egna känslor, åsikter och uppfattningar om ämnet 

(Repstad 2007, 15). Vilket för mig har varit med intressant än att veta exakt hur många 

artiklar som skrivits i ämnet. 

Då mitt radioreportage kretsar kring något som redan har hänt har det varit hjälpsamt att 

genomföra informantintervjuer med så kallade observatörer, det vill säga personer med en 

lokalkännedom och kunskap om ett särskilt skeende (Repstad 2007, 14). Ett sådant exempel 

är ambulansvårdaren Kent Blomqvist som med sina iakttagelser av händelsens påverkan på 

Falun kunde tillföra något jag inte hade kunnat skildra utan hans specifika kunskap och 

observationer. 

En kombination av både kvantitativ- och kvalitativ metod hade emellertid kunnat ge mig ett 

bredare underlag och en säkrare grund för min tolkning av mina intervjupersoners utsagor 

(Repstad 2007, 28). 
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Jag begärde ut förundersökningsprotokollet från Falu Tingsrätt och gick igenom det, dels i 

researchsyfte, och dels för att kunna se om uppgifter från mina intervjupersoner 

överensstämde med tidigare uttalanden (Mer om detta i avsnitt 4.2). Källor kan med tiden 

ändra sina uppgifter, bidragande faktorer till det kan vara att de pratat om dem med andra, 

eller helt enkelt läst nya uppgifter i tidningen som påverkat deras bild av det inträffade 

(Thurén 2005, 34-35). 

Jag har även tagit del av domarna från Falu Tingsrätt, Svea Hovrätt och Högsta Domstolen. 

Av Mattias Flinks advokat, Gunnar Lundgren, fick jag flera dokument. Både privata och 

rättsliga, som jag gick igenom. Däribland fanns yttranden om rättspsykiatriska 

undersökningar av Flink, överklaganden, stämningsansökningar och rättspsykiatriska 

bedömningar. 

Denna del var särskilt viktig för mig då jag innan jag påbörjade researcharbetet tyckte mig 

veta hur det gått till. Som uppväxt i Falun har jag dessutom stött på en hel del personer som 

”berättat för mig hur det egentligen ligger till”. Genom att läsa handlingarna kunde jag sålla 

bort sådant jag tidigare tagit till mig från källor som i själva verket kan ha varit partiska, 

personer som enligt Torsten Thurén i boken Källkritik (2005, 34-36) kan beskrivas som 

”tendensiösa källor”, det vill säga personer som kan ha eget intresse i frågan eller av att 

skildra verkligheten på ett visst sätt (Se 4.2).  

Jag har också läst polisen Olavi Blomfjords bok om händelsen Det perfekta skottet, samt 

polisen Berndt Bergströms novell Det händer aldrig mig. Bergström skrev novellen bara 

veckor efter gripandet av Flink, och det var intressant att kunna ta del av hur han upplevt allt 

då, och hur han såg på det i dag.

Källor 

Kriteriet i valet av mina intervjupersoner har varit att de på ett eller annat sätt ska ha varit 

inblandade i händelsen, alternativt att de bodde i Falun under den aktuella tiden eller att de 

har vuxit upp i skuggan av händelsen. 

Jag har dessutom letat efter intervjupersoner i olika åldrar och med olika bakgrunder för att 

kunna få en så bred och mångsidig bild av falubornas uppfattning av händelsen som möjligt. I

den digitaliserade mediavärlden blir det allt viktigare att ta ett ansvar i att försöka förstå 

andras upplevelser och perspektiv än det egna (Nygren, Wadbring 2013, 239).

4.1 källval
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Muntliga källor

För att kunna skildra det som ägde rum i Falun lördag den 11 juni 1994 intervjuade jag några 

av dem som var på platsen för 22 år sedan: 

 Berndt Bergström, dåvarande polis vid Dalapolisen som grep Mattias Flink

 Olavi Blomfjord, dåvarande polis vid Dalapolisen som avfyrade skottet som 

oskadliggjorde Mattias Flink

 Kent Blomqvist, ambulansförare på plats i Statsparken där fem personer miste livet

För att kunna skildra gärningsmannens upplevelse och det rättsliga efterspelet intervjuade 

jag: 

 Gunnar Lundgren, Mattias Flinks försvarsadvokat

För att skildra falubornas syn på händelsen intervjuade jag: 

 Kent Lundgren

 Lotta Sundström

 Josefine Ottosson

 Ingun Hjelm

 Stina Gunnarsson

 Jesper Lundgren

 Torsten Lundgren

Den viktigaste byggstenen i mitt reportage har varit oberoende primärkällor, personer som 

inte refererar någon annan utan själv har tagit del av händelseförloppet (Thurén 2005, 53), till

exempel Olavi Blomfjord, Berndt Bergström och Gunnar Lundgren. 

Utöver ovan nämna personer har jag talat med fyra av Mattias Flinks vänner, hans far, hans 

dåvarande flickvän samt en tidigare kollega. Detta gjorde jag då jag hade siktet inställt på att 

reportaget skulle handla om Flink. I ett sådant arbete hade personer som finns, eller har 

funnits, i hans närhet varit av större vikt för mig och mitt arbete än de nu blev. 
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Skriftliga källor

Utöver att jag genom mediearkivet Retriever skapade mig en bild av vad som tidigare skrivits

om ämnet samlade jag in ett stort antal skriftliga källor. Då man kan skilja på berättelser och 

kvarlevor, det vill säga fysiska bevis av en händelse (Thurén 2005, 13) kändes det viktigt att 

tidigt ta del av dessa för att under kommande intervjutillfällen kunna reflektera kritiskt över 

informationen mina källor gav mig. 

Jag begärde ut förundersökningsprotokollet från Falu Tingsrätt och gick igenom det. Jag fick 

även ta del av domarna från Falu Tingsrätt, Svea Hovrätt och Högsta Domstolen. Av Mattias 

Flinks advokat, Gunnar Lundgren, fick jag flera privata och rättsliga dokument som jag gick 

igenom. Däribland fanns yttranden om rättspsykiatriska undersökningar av Flink, 

överklaganden, stämningsansökningar och rättspsykiatriska bedömningar. Även om 

informationen i dessa inte återges i detalj i mitt reportage var det givande att ta del av dessa. 

Jag fick på så sätt en bred bild av fallet. Anders Sundelin (2008, 67-68) menar att grundlig 

research, även om den inte alltid redovisas i slutproduktionen, är högst nödvändig för att 

berättelsen ska bli bra. 

”Ur myllret av fakta stiger efterhand en berättelse fram. Och på något underligt sätt laddas historien av 

researchens energi, smittar den möda reportern lagt ner på att arrangera verklighetens kaos av sig på 

språket, ger den spänst, färg, en doft”. (Sundelin 2008, 67-68)

Då jag länge arbetade med förhoppningen om att jag skulle få en intervju med Mattias Flink 

lade jag mycket tid på att grundligt gå igenom material som i slutändan inte kom till 

användning i mitt reportage. Stora delar av mina intervjuer, de delar som främst berörde 

Mattias Flink som person, kom inte med i den slutliga produktionen. I reportaget om Falun 

behövde jag begränsa informationen om Flink och massmordet för att hålla min linje.

En del av det kom dock med, då jag kände att bilden av gärningsmannen och information om 

massmordet, till en viss grad, är av intresse för lyssnaren för att denne ska förstå varför 

händelsen påverkat Falun i den grad den har. Till exempel ger jag poliserna Olavi Blomfjord 

och Berndt Bergström ett visst utrymme att berätta om gripandet av Sveriges värsta 

massmördare, för att lyssnaren sedan ska förstå varför detta påverkat resten av deras liv. 

Jag fick också tillgång till advokaten Gunnar Lundgrens privata anteckningar som han fört 

efter möten med Flink. Samma sak gällde här, för att inte bortgå reportagets vinkel allt för 

mycket behövde jag sålla, dock anser jag att denna bakgrundsinformation var viktig för mig 
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att ha med mig i intervjusammanhang och i klippningen av reportaget. Jag har dock varit 

noga med att inte undanhålla viktiga fakta. Enligt Thurén (2005, 89) ska det, efter ett urval av

information, inte finnas ytterligare, dolda, uppgifter som ändrar helhetsbilden.

Ett problem jag har stött på och som uppstod under insamlandet av källor är att många av 

dem som på ett eller annat sätt har stått eller står Mattias Flink nära inte har velat uttala sig 

om händelsen över huvud taget. 

Enligt advokaten Gunnar Lundgren tog Mattias redan 1994 beslutet att inte uttala sig 

offentligt, ett beslut han, utöver två avvikelser, stått fast vid sedan dess. 2009 ställde han upp 

på en intervju i TV4:s “Nyhetsmorgon”, efter frisläppande sade han några ord till TT. Utöver 

det, helt tyst. 

Att han inte ställde upp ställde till det ytterligare för mig. Inte bara behövde jag helt byta 

spår, från en dokumentär om Mattias Flink till ett reportage om staden som drabbades. Under 

tiden jag väntade på svar från honom genomförde jag den största delen av mina intervjuer, 

vilket medförde att jag i mina frågor lade stort fokus på gärningsmannen som person.

4.2 källkritik

I boken Källkritik (2005, 12) tar Thurén upp källkritikens grundläggande principer:

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.

Utifrån dessa principer tittade jag närmare på mina val av källor. 
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Mina skriftliga källor, det vill säga förundersökningsprotokollet, domarna och övriga ovan 

nämnda dokument, betraktade jag som kvarlevor i form av fysiska bevis. Dessa är ofta mer 

trovärdiga än berättelser i form av till exempel vittnesmål (Thurén 2005, 13). Då det gått 22 

år sedan händelsen i Falun, och en av de källkritiska principerna är just tidssambandet, 

behövde jag titta närmare på de uppgifter jag fick från främst poliserna Olavi Blomfjord och 

Berndt Bergström samt advokaten Gunnar Lundgren. Källor tenderar att minnas sämre ju 

längre tid det går, dessutom kan deras bild av händelsen med tiden påverkas av en rad olika 

faktorer. Bland annat kan de efter att ha tagit del av nya uppgifter i tidningen få ett falsk 

minne av händelsen (Thurén 2005, 50). Därför kontrollerade jag intervjupersonernas 

uppgifter genom att återkoppla till de fysiska kvarlevorna i form av handlingar, daterade 

promemorior och tidigare vittnesmål. Bland annat kontrollerade jag att de muntliga uppgifter 

jag fick från poliserna Blomfjord och Bergström gällande gripandet överensstämde med 

promemoriorna som fanns med i förundersökningsprotokollet.

Ännu ett källkritiskt problem jag reflekterade över var att mina källor eventuellt skulle kunna 

hysa ilska mot gärningsmannen och därför kunna räknas som tendensiösa, det vill säga 

personer som kan ha eget intresse i frågan eller av att skildra verkligheten på ett visst sätt 

(Thurén 2005, 35-36). Men just här var det bristande tidssambandet i stället hjälpsamt. Jag 

upplevde att alla mina primärkällor hade en professionell inställning till Mattias Flink och 

hans handlingar i dag. 

Genreval

Cecilia Aare skriver i sin bok Det tidlösa reportaget (2011) att reportaget är den snabba 

nyhetens motsats. Hon menar att genren ska väcka frågor snarare än besvara dem, och genom

att vända sig till mottagarens tankar och känslor erbjuda inlevelse och eftertanke (Aare 2011, 

16). Anders Sundelin är i sin bok Reportage: att få fakta att dansa (2008) inne på samma 

spår. Han menar att reportaget med fördel kan grunda sig i reporterns egen historia och att 

det, till skillnad från nyhetstexter, saknar ramar. Det ger reportern en frihet i att på egen hand,

utan egentliga manualer, komma närmare verkligheten (Sundelin 2008, 8-9). 

Jag valde reportaget som min journalistiska genre då det personliga tilltalet passar mitt ämne. 

Dels för att jag själv har en viss förkunskap och en relation till det, men också för att jag 

anser en berättelse av detta slag blir bättre med, och kanske rentav kräver, en personlig ton 

för att sticka ut bland mängden av arbeten som redan producerats kring händelsen. 
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Jag tycker att Aare och Sundelins beskrivning av reportaget passar väl in på mitt arbete då det

grundar sig i min upplevelse av historian, väcker frågor och vänder sig främst till lyssnarens 

känslor. 

Även Björn Häger menar att ett personligt tilltalssätt kan göra berättelsen mer lättillgänglig. 

(Häger 2009: 226). Med grund i detta har jag under hela arbetets gång hållet en lättsam och 

personlig ton, vilket präglat slutresultatet. 

Anders Sundelin nämner ett drag hos reportaget som jag under processen stött på och upplevt

som ett problem. Han skriver att man i nyhetstexter anger källhänvisning för att belägga sina 

påståenden (Sundelin 2008, 9), men att det i reportaget är mer fritt. För: ”Vad är fakta? Vem 

avger opartiska vittnesmål, hur ser ett odiskutabelt dokument ut? (Sundelin 2008, 8). 

Jag upplever att ständiga hänvisningar till fakta skulle tynga ner mitt reportage. I en prata 

säger jag till exempel ”Det rättsliga efterspelet komplicerades av nyskrivna lagar som inte 

fungerade”. Istället för att ingående förklara dessa nyskrivna lagar och det komplicerade, 

rättsliga efterspelet lät jag advokat Gunnar Lundgren berätta om hur han tacklade detta. 

Enligt mig gynnar val som dessa mitt reportage. Det blir mer personligt och målande, men 

jag är samtidigt medveten om att det kan väcka frågor hos en mer kritisk lyssnare som törstar 

efter ett rakt svar. Det var svårt att hitta den perfekta balansen mellan fakta och reportagets 

karaktärsdrag.

Stilistik

Jag valde att arbeta med radio dels för att jag själv föredrar att konsumera radio, dels för att 

jag anser att det är det mest kreativa mediet att jobba med.

Med miljö- och bakgrundsljud ges man större möjligheter att skapa starka bilder i huvudet på 

publiken. Små nyanser lyser igenom och plockas upp av lyssnaren som själv kan skapa sig en

uppfattning av vem intervjupersonen är, vilken sinnesstämning denne hade under 

intervjutillfället och hur det ser ut runtomkring (Häger 2009, 213). 

Ett exempel ur mitt reportage, som enligt mig visar på hur starkt radio kan påverka och lyfta 

en berättelse, är intervjun jag gjorde med ambulansvårdaren Kent Blomqvist på mordplatsen. 

Vi promenerar längst med stigen där han 22 år tidigare såg fem skjutna personer, miljöljuden 

runtomkring ger en på plats-känsla (Häger 2009, 214). När han plötsligt överrumplas av alla 

känslor blir han näst intill tyst, försöker få fram orden: ”Det kommer över mig lite grann… 
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Åh, jag skakar”, säger han. I skriven text ser det inte särskilt märkvärdigt ut, men det kom att 

bli det starkaste ögonblicket i mitt reportage. Just för att lyssnaren, med hjälp av bilderna i 

huvudet, kan se Kent Blomqvist skakandes framför sig. 

Jag gjorde ytterliga några försök att skapa scener vid intervjutillfällen, eftersom det kan 

hjälpa lyssnaren att måla upp en inre bild (Häger 2009, 217), men jag lyckades bara skapa en 

lyckad sådan. 

”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)

Min tanke var att göra mitt reportage levande med hjälp av ett personligt tilltal, både från mitt

reporter-jag och intervjupersonerna. Jag ville låta deras nyanser i språket som felsägningar 

och eftertänksamheter ta plats för att få bort den polerade ytan som jag ibland upplever kan 

stå i vägen för en bra berättelse.

Jag har också arbetat med att bryta tidsordningen, vilket kan göra berättelsen mer intressant 

(Sundelin 2008, 223). Samtidigt är det viktigt med tydliga övergångar för att läsaren ska 

förstå upplägget (Häger 2009, 218). När jag i mitt reportage förflyttar mig mellan olika 

tidsrum, 1994 och nutid, har jag gått på känsla. Under scenen som beskriver gripandet av 

gärningsmannen talar jag i presens för att vara mer aktiv i berättandet: ”Berndt och Olavi 

sitter på polishuset, sneglar mot klockan”. När jag andra gånger återvänder till 1994 talar jag, 

och intervjupersonerna, i stället i imperfekt. Jag lät alltså sekvensens karaktär styra tempus 

och ton. 

Utöver miljöljud har jag arbetat mycket med bakgrundsmusik. Under mitt 23 minuter långa 

reportage återkommer två olika musikslingor. Dels för att musik kan fungera som en effekt, 

kontrast eller paus. Och dels för att det fungerar som en övergång mellan reportagets olika 

delar (Häger 2009, 221). De två musikslingorna är av två helt olika karaktär, den ena, som 

används när jag berör Mattias Flink, är dramatisk, skapar spänning och driver historien 

framåt. Den andra, mer lågmälda, använder jag under delarna som berör Falun. Det fungerar 

som just en paus, och de båda bidrar till kontrast och markerar övergångarna mer tydligt. 

Något som dessvärre drar ner helhetsresultatet av mitt reportage är surrande fläktar, ekande 

rum och knarrande skinnsoffor – så kallade störljud (Häger 2009, 214). En intervju är 

inspelad helt utan extern mikrofon, vilket tyvärr påverkar hela reportaget. Men jag fick helt 
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enkelt göra en avvägning där, det fick bli autenticitet framför kvalitet. När jag återvände till 

samma intervjuperson med en mikrofon lät alla ord nämligen inövade och ihåliga. 

Rent dramaturgiskt har jag inte arbetat efter en uttalad modell, som till exempel ”fisken”, där 

huvudpunkterna anslag, fördjupning, upptrappning, klimax och avrundning används (Häger 

2009, 67). Visserligen finns alla punkter där, men i omkastad ordning. Jag börjar med 

anslaget: beskrivningen av staden som förändrats, för att sedan gå direkt till upptrappningen: 

jakten på Mattias Flink. Efter det kommer fördjupningen, klimaxet och avrundningen. 

”Poängen kommer inte först, den kan komma sist, kanske finns den outtalad, någonstans under ytan”. 

(Sundelin 2008, 10)

Anpassning till publik

En intervju med Mattias Flink skulle ha haft ett nationellt nyhetsvärde i sin exklusivitet, när 

jag inte kunde få honom att medverka i mitt reportage gick min målgruppsbild från en 

nationell till en lokal sådan. Jag såg hela tiden framför mig att jag producerade ett reportage 

om faluborna, av faluborna, för faluborna. Och har utefter det anpassat mitt språkbruk och val

av fakta. Min tänkta publik har en viss förkunskap om händelsen och staden, därför har jag 

inte behövt vara exakt i till exempel geografiska platsbeskrivningar, utan kunnat fokusera på 

att driva berättandet framåt. 

En passande publiceringskanal vore Sveriges Radio, möjligtvis i form av en P1 Dokumentär. 

På sin hemsida skriver Sveriges Radio att P1 dokumentär kretsar kring berättelser från 

verkligheten där samtiden gestaltas genom enskilda levnadsöden, platser och miljöer 

(Sveriges radio, 2013). Jag anser att mitt reportage uppfyller dessa kriterier, dock är 

avsaknaden av nyhetsvärde i det jag producerat problematiskt vid eventuell publicering. 

Dessutom försvann mina planer på en sådan när Mattias Flink avböjde och mitt nyhetsvärde 

gick ner. 

Jag har reflekterat mycket kring vad som skulle kunna ge mitt reportage ett nyhetsvärde. 

Händelsen är gammal och redan omskriven, jag kommer inte med nya uppgifter – jag snarare 

sammanställer gamla sådana. Å andra sidan väcker händelsen fortfarande starka känslor, 

vilket är en av många faktorer som påverkar nyhetsvärdet (Weibull & Wadbring 2014, 281). 

Mattias Flink engagerar fortfarande många, i synnerhet i Falun, och händelsen var minst sagt 
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dramatisk. Men närheten i tid och rum är en av de viktigaste principerna i nyhetsvärdering. 

Händelser som utspelar sig i någon slags närhet och kommer pågå under en lagom lång 

period värderas högt (Weibull & Wadbring 2014, 281).

Etik

Under arbetets gång har jag stött på ett flertal etiska dilemman. Det första gäller en 

namnpublicering. Mattias Flinks före detta flickvän, som spelat en stor roll i 

nyhetsrapporteringen genom alla år, blev mycket upprörd när jag kontaktade henne. Hon ville

inte veta av något reportage och förbjöd mig från att nämna att vi talat, hon ville inte heller 

att jag skulle publicera hennes namn. Valet kändes självklart. Om hon inte ville förekomma 

med namn för att ge svar på åratal av spekulationer, skulle hon slippa det. Berättelsen om 

gärningsmannens flickvän betraktade jag ändå bara som ett eventuellt sidospår i mitt 

radioreportage. Men i och med att flickvännen ofta nämnts som en av anledningarna till att 

brottet begicks ville jag åtminstone ge henne en möjlighet att bemöta detta, i enlighet med 

yrkesreglerna gällande publicitet som gör gällande att man ska sträva efter att ge personer, 

som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt (Svenska 

journalisförbundet, sjf.se, 2013). 

I och med att flera av mina intervjupersoner pekade på just det, att flickvännen haft ett finger 

med i spelet, valde jag dessutom att inte använda dessa uttalanden i mitt reportage. Dels för 

att hon inte ville ge sin sida av historien, och dels för att det är rena spekulationer från mina 

intervjupersoners sida. Jag tog samma beslut gällande de vänner och kolleger som uttalade 

sig om Mattias Flink, mycket på grund av att intervjuerna inte tillförde något till mitt projekt 

efter att det kom att handla om staden och inte gärningsmannen. Dessutom uppgav en person 

att det än i dag finns en hotbild mot de som har stått, eller står, nära Flink. Och en 

namnpublicering som kan skada människor ska noga avvägas (Häger 2009, 269).

Den äldsta artikeln om massmordet i Falun som går att hitta i mediearkivet Retriever är 

Expressens text från den 12 juni 1994, bara timmar efter morden namnges Mattias Flink. Det 

är inte bara Expressen som gjorde det valet, även lokaltidningarna och TT publicerade hans 

namn, och han har sedan dess förekommit med både för- och efternamn i både svenska och 

utländska medier. I och med att Mattias Flink erkände och dömdes för sina brott tvekade jag 

inte inför att namnge honom i mitt reportage. Att undvika hans namn, när det är så allmänt 

känt vem som ligger bakom dåden, hade endast väckt frågor. Enligt de publicistiska reglerna 
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bör den slutliga utgången av en skildrad rättssak redovisas (SJF, 2013). Det framkommer 

tydligt i mitt reportage att Flink erkände, dömdes och avtjänade sitt straff.

Ännu en fundering var hur jag skulle förhålla mig till det faktum att jag aldrig fått ett klart 

svar från gärningsmannen om eventuell medverkan i reportaget. Jag tycker att det ofta 

framgår i reportage om en berörd part tackat nej till att medverka. Men i och med att jag inte 

fått svar, och att jag inte presenterar ny information om fallet han avtjänat sitt straff för, 

resonerade jag att det räckte med att söka honom ordentligt. Han har getts chans att 

kommentera det jag lägger fram i mitt reportage. Om jag i efterhand ska redigera mitt 

reportage vill jag dock berätta även där att jag faktiskt sökt honom.  

I övrigt har jag reflekterat kring att mitt reportage består av åtta personers berättelser, endast 

två av dem är kvinnor. Det har, genom flera studier, fastslagits att männen dominerar 

nyhetsflödet (Franks 2013, 49). Detta är så klart problematiskt och inget jag strävar efter att 

upprätthålla. Jag ser en möjlig förklaring i att de som var inblandade den kvällen arbetar inom

mansdominerade yrken. Enligt advokatsamfundet är endast 25 procent av Sveriges advokater 

kvinnor (Sveriges Advokatsamfund, 2011). Enligt SCB är var tredje arbetande polis man 

(Statistiska Centralbyrån, 2010). Jag borde dock reflekterat över detta i ett tidigare stadie för 

att undvika detta redan i valet av mina intervjupersoner. 

Erfarenheter under examensarbetet

Den största lärdomen jag tar med mig från mitt arbete är att man inte har en intervjuperson 

förrän den sitter där framför en. Jag var otroligt optimistisk till en början och trodde naivt nog

att jag skulle få tillgång till Mattias Flink. Jag lade upp och planerade mitt arbete utefter det, 

vilket gjorde att jag halkade efter när jag tvingades tänka om.  Om jag hade haft en 

fungerande plan B redan från början hade jag inte behövt lägga lika mycket tid på att hitta 

nya intervjupersoner, nya infallsvinklar och nytt material. Jag tycker, trots allt, att jag fick 

ihop ett bra radioreportage under omständigheterna. 

Min största utmaning har varit att följa min valda linje: att reportaget skulle kretsa kring 

staden och dess invånare. Jag har behövt ta upp massmordet och gärningsmannen upprepade 

gånger i mitt reportage för att lyssnaren ska förstå vidden av det inträffade, men jag kan i 
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efterhand tycka att det stal fokus från mitt egentliga ämne. Samtidigt måste informationen 

finnas där, och det har varit en svår balansgång. 

Särskilt stolt är jag över mitt insamlade material. Att jag, efter att ha byggt upp ett förtroende,

fick tillgång till dokument som ingen journalist tidigare tagit del av. Det visar verkligen på 

vikten av en god relation till sina källor, och det tar jag med mig.
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