
Idol Tristan tragiskt död 

 
Under hösten var Tristan en av tusentals sökande till idol 2014. Den 26 november 
meddelades att han hittats död hemma i sin bostad.  
 
Det var genom att Tristans syster gått ut med sin sorg på facebook som idolsverige 
hamnade i chock efter Tristans bortgång. Mitt under semifinalsveckan möttes fans och 
vänner av beskedet. TV4 som förberedde sig inför semifinalsfredag möttes av 
önskningar om att hylla honom i programmet.  
 
TV4 har gått ut med stort stöd för de som önskat tröst i den svåra stunden efter Tristans 
bortgång. Under programmets fredagsfinal anhölls en tyst minut för att hedra Tristan. 
Flera hyllnings inlägg har postats i TV4 och Idols sociala medier.  De har även gett 
utrymme för att människor ska få uttrycka sin sorg i deras kanaler.  
 
TV4 och produktionen har meddelat att de erbjuder stöd till berörda och deltagare som 
lärt känna Tristan under hösten. Även de två finalisterna som stod Tristan väldigt nära 
har under deras pressade schema fått stort stöd under deras sorg bearbetning. Nedan 
ett utdrag från Aftonbladet som pratat med TV4:s presschef när de möts av nyheten; 

 
”Enligt TV4:s presschef Jennifer McShane kontaktar de nu alla tjugo deltagare som var 
med från kvalveckan. 
– Vi har jobbat hela dagen med att nå alla och erbjuder dem allt stöd de behöver. 
Hur stöttar ni de tre deltagare som är kvar i tävlingen? 
– Vi gör allt vi kan för att hjälpa och stötta dem på alla sätt och vis.” 
 
Min Analys  
När något sådant sker som berör många människor så tycker jag att TV4 och 
produktionen gjorde rätt i att uppmärksamma Tristans död på ett värdigt sätt, med 
bland annat denna tysta minut under sändning. Men också med inlägg på sociala medier 
där fans ges utrymme för att uttrycka sin sorg.  
 
Jag tycker också att det var bra att inte lägga någon tyngd i orsaken till Tristans död utan 
acceptera den tragiska händelsen trotts många frågetecken.  
 
Jag tycker att det är viktigt att inte glömma bort anhöriga i en sådan svår situation och 
att erbjuda stöd till alla som berörs. Men också visa respekt och värdighet.  
 

 
Länkar 
http://www.svd.se/kultur/idol-deltagaren-tristan-bjorling-dod_4137661.svd 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article19921619.ab 
http://www.tv4.se/idol/klipp/en-tyst-minut-för-tristan-björling-3020805 
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/idol-minns-tristan-i-fredagens-program/ 
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