
 

 

Jeg vil hermed indstille redaktør Jamilla Sophie Alvi, journalist Pelle Bang og grafiker Kristine Helms til 

Cavlingprisen for webdokken 

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/hvorfor-druknede-jonatan 

 

Min begrundelse er delt i tre: 

 

1. For det første er webdokken i sig selv en fantastisk fortælling, der formidler en dybt tragisk hændelse og 

et grundliggende samfundsproblem på en sober og ordentlig måde. 

 

2. For det andet formåede webdokken – og den tilhørende dækning på TV2 Østjylland – at sætte et 

relevant samfundsmæssigt emne til debat. 

 

3. For det tredje er webdokken et eksempel på, at regional TV også kan være med til at sætte en national 

dagsorden - hvor fx P1 Debatten efterfølgende fulgte op med en 45 minutters udsendelse den 2. november. 

 

Analyser af mediedækningen af emnet “psykisk sygdom” viser, at mediedækningen stadig er præget af 

(tager udgangspunkt i) den negative ‘tone’. Her handler det om vold, drab, misbrug og selvmord. 

 

I SIND har vi noteret os, at en stigende del af mediedækningen (uanset om tonen er positiv, negativ eller 

neutral) er nuanceret bliver mere nuanceret. Derved forstår vi, at udgangspunktet godt kan være det 

negative histore om vold, drab, selvmord eller lignende; men at indholdet bliver mere og mere nuanceret 

og kombinerer den voldsomme historie med at sætte fokus på en samfundsmæssigt problem (fx den 

utilstrækkelige hjælp til mennesker med psykiske lidelser). 

 

Udfordringen med den ‘blandede’ tilgang er, at det er svært at balancere fortællingen. Især er det svært at 

formidle den tragiske historie på en værdig og seriøs måde. 

 

Det er min opfattelse, at TV2 Østjylland med historien om Jonatans død har sat en ny standard for denne 

balance. 

 

Fortællingen formår at fortælle den tragiske historie om Jonatans død på en sober og samtidig spændende 

og grafisk smuk måde. Der sættes et værdigt minde over Jonatans liv - og død. 

Familien kommer til orde på en måde, som også beskriver deres vanskeligheder på en smuk, rørende og 

værdig måde. 

 

Med den tilhørende redaktionelle omtale af Jonatans død på sendefladen og web, fik TV2 Østjylland sat 

relevant og sagligt fokus på psykiatriens vilkår i dagens Danmark i 2017. 

Det blev på forbilledlig vis illustreret, at det ikke handler om at placere skyld (pege fingre), men at sagen 

kan/bør bidrage til at forbedre vilkårene for mennesker med psykiske lidelser fremadrettet. 

Dokumentaren/udsendelserne har i høj grad præget debatten i Midtjylland/Aarhus op til regions- og 

kommunalvalget 2017. 

 

Endelig førte den regionale omtale til, at problematikken blev løftet, så den også kom til at præge den 

nationale dagsorden. Fx satte P1 Debatten fokus på området med en udsendelse den 2. november kl. 

12:15-13:00. 

 

Jeg indstiller derfor teamet til Cavlingprisen. 
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