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Abstrakt 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mediebilden av psykiskt sjuka och psykisk sjukdom 

presenterades mellan den 28 september och 10 oktober 2003 i tidningarna Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vilka som får komma till tals i artiklarna och insändarna 

undersöks. Vidare undersöks om det finns någon skillnad i hur morgon- och kvällspress rapporterar om 

psykisk sjukdom och psykiskt sjuka och om det finns någon skillnad mellan insändare och andra artiklar 

och hur skillnaden i så fall ser ut. Slutligen studeras om psykiskt sjuka får komma till tals i högre grad 

efter Riksförbundet för social och mental hälsas seminarium den tredje oktober 2003. 

 

Teorin om nyhetsvärdering, gestaltningsteorin och mytteorin har använts för att förstå och tolka 

resultatet. Resultatet av undersökningen visar att det främst är i insändare och nyhetsartiklar som 

psykiskt sjuka och psykisk sjukdom tas upp. De flesta artiklarna handlar om våldsbrott. 38 procent av de 

artiklar som handlar om våldsbrott finns i kvällspress, medan 27 procent finns i morgonpress. 

Kvällspress rapporterar också oftare om psykisk sjukdom. 44 procent av alla artiklar har stigmatiserande 

inslag, där den psykiskt sjuke framställs i negativ dager. 

 

Nyckelord: medier, psykiskt sjuka, psykisk sjukdom 
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1. Bakgrund 
 

Massmedierna är en viktig källa för människor när de skapar sig en uppfattning om psykiska sjukdomar 

och psykiskt sjuka (Magnusson 2010, s. 11) och sedan i slutet av 1800-talet har medierna visat ett ökat 

intresse för psykisk sjukdom i relation till brottslighet. Farlighet och plötslighet förknippas ofta med 

psykisk sjukdom i medierna och nyheterna har ofta negativa och stereotypiska inslag. Psykisk sjukdom 

och våld har höga prioriteringar på nyhetsredaktioner och blir ofta löpsedelsmaterial och får stort 

utrymme i tidningarna (Rasmussen & Höijer, 2005, s. 3).  

 

2003 var ett minnesvärt år, då det skrevs mycket om psykisk sjukdom och psykiskt sjuka. 2003 var ett år 

då det begicks många våldsdåd utförda av psykiskt sjuka. Det gick så långt att sommaren 2003 

benämndes som ”Galningarnas mordsommar” i en artikel i Aftonbladet (Guillou 2003-09-13). I den 

artikeln finns en rad exempel uppräknade på vilka våldsbrott som begicks under året, några av dem 

beskrivs nedan:  

 

I januari döms en 34-årig man till rättspsykiatrisk vård efter att ha hållit ett antal personer gisslan på ett 

X2000-tåg. En månad senare, i februari, försöker en 38-årig man, som precis skrivits ut från en 

rättspsykiatrisk avdelning, hugga ihjäl en annan man med yxa på en pizzeria i Oskarshamn. Samma 

månad häller en 42-åring i Mariestad bensin över sin 77-årige granne och tänder på. 42-åringen döms 

efter händelsen till rättspsykiatrisk vård. Den 19 maj går en 32-årig man bärsärkagång med ett järnspett 

på en tunnelbanestation i Stockholm. En person dör och flera skadas. Mannen hade samma dag sökt 

psykiatrisk hjälp. Han döms till rättspsykiatrisk vård. Den 31 maj körs flera människor på i Gamla stan 

av en man som säger sig vara fjärrstyrd av sina röster. Han döms till rättspsykiatrisk vård. I juli 

attackerar en 71-årig man en kvinna på ett äldreboende. Han attackerar kvinnan med kniv. 71-åringen 

har tidigare varit dömd till rättspsykiatrisk vård för mordförsök. Den 26 augusti löper en psykotisk 33-

årig man amok med ett samurajsvärd i handen. Han försöker döda två kvinnor (Guillou 2003-09-13, 

Aftonbladet). Natten till den första augusti dör två unga patienter på regionpsykiatriska kliniken i Växjö 

efter att en av patienterna tänt eld på avdelning 67 (Bärtås 2007-10-05, Smålandsposten). 41 dagar 

senare knivskärs Anna Lindh i mage, bröst och armar. Det spekulerades genast i medierna ifall 

gärningen hade begåtts av en person som var psykiskt sjuk. En dag senare knivhugger en man inlagd på 

en psykiatrisk avdelning en femårig flicka på dagis i Arvika. Flickan avlider av dessa skador (Guillou 

2003-09-13, Aftonbladet).  
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2003 var verkligen ett år, där de psykiskt sjuka syntes i medierna. Det var inte bara våldsbrotten som 

uppmärksammades, utan det blev också en debatt om de förändringar som förekommit i samhället för 

psykiskt sjuka (Psykiatrireformen: årsrapport 1999, s. 63). Många tyckte att 1995- års psykiatrireform 

lett till att farliga människor får vistas utan tillsyn i samhället (Magnusson 2010 s. 9). Månaden efter 

mordet på utrikesminister Anna Lindh hade Aftonbladet varje dag minst en artikel som gällde psykisk 

sjukdom och eller psykiatrin (Rasmussen & Höijer 2005, s.13). Mediernas skildring av våldshändelserna 

fick kritik. Kritiken gällde att mediebilden skulle kunna stigmatisera människor som är psykiskt sjuka 

och folk skulle uppfatta dem som farliga (Magnusson 2010, s. 11).  

 

Den tredje oktober fick Riksförbundet för social och mental hälsa nog av mediernas bild av psykiskt 

sjuka och de anordnade ett seminarium om pressens bild av psykiskt sjuka. 100-tals medlemmar från 

Riksförbundet för social och mental hälsa, representanter från medierna och personal inom psykiatrin 

samlades och diskuterade massmediernas bild av psykiskt sjuka. Medlemmar i förbundet och de 

psykiskt sjuka upplevde att de inte fick komma till tals, eller i vissa fall inte ens vågade gå ut i medierna 

och berätta om sin sjukdom (Magnusson 2010, s. 23). De upplevde att medierapporteringen var 

snedvriden och att det bara skrevs om våldsdåd (Ardström 2005, s. 8). Riksförbundet för social och 

mental hälsa drog också igång en undersökning av medierapporteringen (Rasmussen & Höijer 2005, s. 

2).  

 

Efter rapporteringen av mordet på Anna Lindh antog många att psykisk sjukdom var relaterat till 

farlighet (Magnusson 2010, s. 20). Mediebilden av psykiskt sjuka och psykisk sjukdom påverkar 

politiker, och därmed även lagarna. Det kan man tydligt se genom att riksdagsledamoten Mikael 

Oscarsson (KD) den sjätte oktober inkommer med en motion om att tvångsomhändertagande av 

psykiskt sjuka bör ses över, med hänvisning av mediernas rapportering. I motionen står följande: ”Enligt 

uppgifter från medier sommaren 2003 har tvångsomhändertagande för psykiatrisk vård använts på 

tvivelaktiga grunder” och: ”Mycket tyder på att mordet på vår utrikesminister Anna Lindh utförts av 

psykiskt sjuk man. Det har uppkommit en berättigad fråga om psykvården fullgör sitt uppdrag att 

tvångsomhänderta vårdbehövande personer” (2003/04:So517). Samma dag diskuteras också i riksdagen 

massmediernas bild av psykiskt sjuka. Enligt Riksförbundet för social och mental hälsa leder detta till 

att människor med psykiska problem får komma till tals i högre grad (Ardström 2005, s. 8).   
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1.2 Förförståelse 
 

År 2003 skedde många våldsbrott, där gärningsmannen var psykiskt sjuk. Det har givetvis påverkat 

undersökningen och resultatet skulle inte vara detsamma om man undersökt en annan period. 

Anledningen till att medierna skriver om psykiskt sjuka i samband med våldsbrott, är just för att det 

skedde många våldsbrott och att journalisterna troligtvis ville hitta förklaringsmodeller till varför 

våldsbrotten skett.  

 

1.3 Centrala begreppsdefinitioner 
 

Psykisk sjukdom är när en människas egenskaper och sätt att fungera psykiskt och socialt har 

förändrats, så pass att hela dennes livssituation har påverkats (Blume, Lundström, Sigling 2006, s.34).  

 

Stigma är en fysisk eller social egenskap som används för att kategorisera människor och nedvärdera 

individen. Stigma är det som är avvikande och inte tillhör normen (Goffman 2007, s.12). I den här 

uppsatsen används begreppet när den psykiskt sjuke i en artikel eller insändare framställs i negativ 

dager, beskrivs med starka adjektiv och ikläds roller och eller när texten kan ses som misskrediterande 

för andra psykiskt sjuka. 

 

2. Syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken bild av psykiskt sjuka och psykisk sjukdom som 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet gav under perioden 28 september till 

10 oktober 2003. Riksförbundet för social och mental hälsa anordnade sitt seminarium den tredje 

oktober 2003 och det är ett delsyfte att undersöka om psykiskt sjuka oftare fick komma till tals i högre 

grad i medierna efter seminariet. Syftet är också att undersöka om det finns någon skillnad i hur 

morgon- och kvällspress skriver om psykiskt sjuka och psykisk sjukdom och vilka det är som får yttra 

sig i artiklarna och insändarna. Det är också ett delsyfte att undersöka om det finns någon skillnad i hur 

insändarskribenter och journalister skriver om psykiskt sjuka och psykisk sjukdom.  
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3. Frågeställningar 
 

Den övergripande frågeställningen är: Hur är mediebilden av psykiskt sjuka och psykiska sjukdomar? 

De fyra mer specifika frågeställningarna är: 

 

1. Vilka får komma till tals i artiklarna?  

2. Vilka eventuella skillnader kan man se i hur morgon- respektive kvällspress rapporterar om 

psykiskt sjuka och psykiska sjukdomar? 

3. Finns det någon skillnad i hur insändarskribenter och journalister skriver om psykiskt sjuka och 

psykiska sjukdomar och hur ser dessa skillnader i så fall ut?  

4. Får psykiskt sjuka komma till tals oftare, efter Riksförbundet för social och mental hälsas 

seminarium den tredje oktober 2003? 

 

4. Tidigare forskning 
 

Svensk forskning kring psykiskt sjuka och medier är inte särskilt omfattande (Al & Xezal Dogan 2006, 

s. 15; Magnusson 2010, s. 19) och vad jag sett, så har ingen tidigare undersökt om människor med 

psykiska sjukdomar fått uttala sig mer i medierna efter Riksförbundet för mental och social hälsas 

seminarium den tredje oktober 2003 och om det finns skillnad på hur insändarskribenter och journalister 

skriver om psykiskt sjuka och psykisk sjukdom.  

 

För att hitta relevant tidigare forskning har jag sökt i databaserna: Libris, Regina och NAD och även 

sökt efter tidigare forskning i källförteckningar i de publikationer jag studerat. De verk jag haft mest 

användning för i uppsatsen är Magnussons avhandling: Bilden av psykiatriområdet: 

nyhetsrapporteringen i Rapport 1980-2006 från 2010. Studien: Images of disabled in Lithuania-view 

from the Scandinavian perspective, av Ljuslinder, Morlandstö och Mataityte-Dirziene från 2009, Nyberg 

och Sahlstens C-uppsats från 2010: När jag växte upp var man rädd för ett atombombskrig. Idag är man 

rädd för en sådan som mig - En innehållsanalys av porträtteringen av personer med schizofreni i dags- 

och kvällspress och Rasmussen och Höijers studie: Mediebilden av psykisk sjukdom och psykiatrin i 

samband med våldsbrott: en studie av DN, Aftonbladet och Rapport från 2005. Nedan följer en 

presentation av tidigare forskning, men utgångspunkt av uppsatsens tre första frågeställningar.  
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4.1 Mediebilden av psykisk sjukdom 
 

Psykisk sjukdom karaktäriseras ofta genom skildringar av ”livsfarliga galningar” i medierna och det 

finns sällan sympatiska beskrivningar av personer som har en psykisk sjukdom (Rasmussen & Höijer 

2005, s. 3). Magnusson (2010, s. 30) menar att den vanligaste mediebilden av människor med psykiska 

sjukdomar är att de är farliga, underliga eller i behov av hjälp. Detta trots att den samlade forskningen 

inte ger stöd för att sambandet mellan psykisk sjukdom och våldsbrottslighet är särskilt ”påtagligt”. 

Följande står i Statens offentliga utredning: Ambition och ansvar: nationell strategi för utveckling av 

samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder : slutbetänkande:  

 

Sambandet mellan psykisk sjukdom och våldsbrottslighet är emellertid inte påtagligt. Den relativa 

risken för att en person med psykossjukdom ska begå ett våldsbrott är förhöjd jämfört med personer 

utan en sådan sjukdom, men personer med psykossjukdom bidrar endast i liten grad till det totala 

antalet allvarliga brott mot liv och hälsa (SOU 2006:100, s. 21).  

 

Magnusson menar att negativa mediebilder inte beror på negativa inställningar hos journalisterna, utan 

behovet av att skapa något sensationellt och något säljande (Magnusson 2010, s. 30). 

 

4.2 Konsekvenser av medierapporteringen  
 

Det är få personer som läser forskning om psykiska sjukdomar Istället får människor sin uppfattning om 

psykiska sjukdomar och psykiskt sjuka genom medierna. Ges en stereotypisk bild av psykiskt sjuka, 

uppfattar allmänheten dem också på det stereotypiska sätt som medierna framställer dem (Wahl 2003 s. 

2). Medierna är alltså en viktig källa när det gäller psykisk sjukdom (Magnusson 2010, s. 11) och 

människors attityder skapas och behålls av en ensidig medierapportering, speciellt då den ofta 

uppmärksammar bisarra fall, där förövarens psykiska ohälsa står i centrum. Attityderna mot personer 

med psykiska problem förvärras inte bara av den här sortens medierapportering, utan de kan också bli 

långlivade (Rasmussen & Höijer 2005, s.3). Om medierna ger en snedvriden bild av psykiskt sjuka, där 

de framställs som farliga våldsbrottslingar, påverkar det både folks uppfattningar och politiken (Nyberg 

& Sahlsten 2010, s. 12-13). Medierna kan bidra till att det läggs fram nya lagförslag och att personer 

med en psykisk sjukdom blir ännu mer exkluderade ur samhället (Ljuslinder 2009, s. 4).  

 



    6 

4.3 I vilka sammanhang nämns psykisk sjukdom och psykiskt 
sjuka? 
 

Mediebilden av psykiskt sjuka domineras av våld och kriminalitet eller av vård och hälsopolitik 

(Magnusson 2010, s. 12). Det vanligaste ämnet som medierna rapporterar om i samband med psykisk 

sjukdom är brottslighet. 62 procent av 161 artiklar, i de tre största tidningarna i Sverige under tre 

månader 2008, behandlade brottslighet (Ljuslinder Mataityte-Dirziene & Morlandstø 2009, s. 24). 

Internationell forskning visar även den att det är våld och kriminalitet och vård och hälsopolitik som 

psykisk sjukdom nämns i samband med. Enligt tysk forskning handlar 51 procent av de artiklar som rör 

psykisk sjukdom i tidningen Bild-Zeitung om kriminalitet (Magnusson 2010, s. 21). En undersökning av 

medieinnehållet under en månads tid i Storbritannien visar att våld mot andra är det vanligaste ämnet 

(Magnusson 2010, s.21). En undersökning från England visade att det rapporterades relevant om 

depression och ångest, medan rapporteringen kring psykisk sjukdom var stigmatiserande (Magnusson 

2010, s. 27).  

 

4.4 Vilka får komma till tals? 
 

Istället för att intervjua människor som har en psykisk sjukdom intervjuar journalister många gånger 

istället chefer inom psykiatrin, experter eller forskare. Anledningen till att folk med psykisk sjukdom 

inte får komma till tals kan vara att de kan vara svåra att få tag i och att det etiskt kan vara känsligt att 

intervjua personer med psykisk sjukdom (Magnusson 2010, s. 25). I en studie i Nya Zeeland visade det 

sig att i fem av 600 artiklar fick någon med en psykisk sjukdom komma till tals. Det innebär 0,8 procent 

av de 600 artiklarna (Magnusson 2010, s. 26).  

 

4.5 Skillnaden mellan kvälls- och morgonpress 
 

I en undersökning märktes en klar skillnad mellan hur det skrivs om psykiskt sjuka och psykisk sjukdom 

i morgonpress jämfört med kvällspress under tre månader 2008. 79 procent av artiklarna som handlade 

om psykiskt sjuka var kopplade till våld i Aftonbladet och Expressen, medan 29 procent var kopplade 

till våld i Dagens Nyheter (Magnusson 2010, s. 26). Efter mordet på Anna Lindh undersöktes 

medierapporteringen. Enligt Rasmussen och Höijer gav Dagens Nyheter nyanserade orsaksförklaringar, 

medan Aftonbladet rapporterade mer spekulativt (Rasmussen och Höijer 2005, s. 13). 
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5. Teoretisk ram 
 

De tre teorier som jag använt mig av i arbetet är mytteorin, gestaltningsteorin och teorin om 

nyhetsvärdering. Dessa teorier används som utgångspunkt i uppsatsen för att förstå varför mediebilden 

av psykisk sjukdom och psykiskt sjuka är viktig och varför tidningarna framställer psykiskt sjuka på det 

sätt de gör. Det är viktigt att ta reda på varför journalisterna skriver som de gör. Nedan följer en kort 

förklaring om var och en av teorierna.  

 

 

5.1 Mytteorin  
 

Journalistik är inte bara objektivt rapporterande, utan journalistik handlar också om att definiera världen. 

Detta görs ibland genom att journalisterna använder sig av myter för att publiken lättare ska förstå den 

verklighet vi lever i. Myter skapar ordning och reda och oavsett om myterna handlar om gudar, 

fantasivarelser eller människor blir världen något mer begriplig när de används. Myter reflekterar inte 

nödvändigtvis en objektiv verklighet, utan de skapar en egen värld (Bird & Dardenne 2009, s. 205). 

 

Myter skapas genom att journalisterna använder sig av välbekanta, återkommande och narrativa 

mönster. Människor ikläds roller, där någon till exempel får spela hjälte, en annan offer och någon skurk 

(Bird & Dardenne 2009, s. 206). Kanske kan det vara så att psykiskt sjuka framställs som offer, 

kriminella eller personer som bör tas om hand.  

 

Att myter används beror på att det är ett effektivt sätt att locka publiken och få folk att läsa tidningar i 

högre grad. Skapar man myter och spekulationer kan man fortsätta spä på dessa, vilket leder till att man 

får sälja ännu fler tidningar. Myter är enkla och billiga nyheter och i dagens medieklimat vinner de 

oftast över de dyra, svåra och mindre populära nyheterna (Bird & Dardenne 2009, s. 209). Det kan vara 

så att det skapas myter kring psykiskt sjuka, just för att det då blir lättare att klassificera och definiera 

det man inte förstår. Men man får inte glömma att medierna, i egenskap av den stora informationskälla 

de är, har stora möjligheter att avstigmatisera psykisk sjukdom. Om informationen medierna lämnar är 

korrekt, saklig och inte överdriven skulle det bidra till att utmana befintliga stereotyper och fördomar 

(Ljuslinder m fl, 2009, s. 5).  
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5.2 Gestaltningsteorin  
 

Medierna har makt över hur mottagarna uppfattar verkligheten på så sätt att journalister väljer att 

gestalta verkligheten på vissa sätt, men inte andra. Genom att låta vissa människor komma till tals, men 

utesluta andra. Genom att välja vissa ord, men utesluta andra. Genom att välja viss fakta, men utesluta 

annan.  

 

Gestaltningar är ofrånkomliga, eftersom de skapar en mening i tillvaron (Strömbäck 2009, s. 119-121). 

Varje gång vi kommunicerar gestaltar vi, vilket innebär att vi också gör vissa val (Strömbäck 2009, s. 

119). Istället för att se nyheterna som en spegelbild av verkligheten bör man se dem som 

rekonstruktioner av verkligheten, eftersom det inte går att dra likhetstecken mellan verkligheten och 

mediernas bild av verkligheten (Strömbäck 2009, s. 120). När journalisterna gestaltar verkligheten 

framhäver de vissa värderingar, problem och orsaker. Beroende av vilken bild som ges, skapar 

mottagaren sin bild av verkligheten. Gestaltningsteorin, innebär att det som ska spegla verkligheten inte 

är verkligheten, utan det är nyheternas bilder av verkligheten som är verklighet. Alltså den konstruerade 

verkligheten (Strömbäck 2009, s. 121).  

 

5.3 Teorin om nyhetsvärdering 
 

Varför blir vissa händelser nyheter, medan andra inte får något utrymme i medierna? Det finns många 

faktorer som påverkar vad som blir nyheter. Några sakfrågor har större nyhetsvärde än andra. Det är 

nyheter som bland annat rör brott och olyckor. Negativa nyheter och de som rör konflikt eller tragedi har 

oftast större nyhetsvärde än positiva nyheter. Händelsen blir lättare en nyhet om den utspelar sig under 

kort tid, men är del av ett tema eller serie. Det skulle kunna vara så att gärningar eller händelser där 

psykiskt sjuka medverkar dramatiseras extra mycket, just för att öka läsarantalet. I takt med den ökade 

kommersialiseringen använder tidningarna sig av tidningsmaterial som säljer och lockar till köp 

(Hvitfelt, 1985).  

 

6. Urval och källmaterial 
 

73 artiklar och insändare från kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen och från morgontidningarna 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter användes i undersökningen. Perioden mellan den 28 september 

och 10 oktober 2003 har undersökts, eftersom Riksförbundet för social och mental hälsa höll sitt 



    9 

seminarium i mitten av denna period. Det hade varit ännu bättre att undersöka en längre period, men i 

och med att tidsramen var begränsad, blev urvalet och antal artiklar hanterbart genom att välja denna 

period. Det finns en viss skillnad på insändare och andra artiklar, då artiklar skrivs av journalister. Dock 

genomgår även insändare en redaktionell process, där en journalist eller liknande väljer vilka insändare 

som ska få vara med i tidningen. Anledningen till att ha med insändare är att se om det finns någon 

skillnad på hur insändarskribenter och journalister skriver om psykiskt sjuka och psykisk sjukdom. Det 

är intressant att se vilka tidningar som har med insändare och det är intressant att höra allmänhetens 

åsikter och se hur de skriver om psykisk sjukdom och psykiskt sjuka. Att insändare har tagits med kan 

också motiveras genom att skillnaden mellan läsargenererat material och journalistiskt material i dagens 

medielandskap krymper. I takt med den ökade webbpubliceringen har läsargenererat innehåll många 

gånger blivit en självklarhet. Det finns numera krav på att läsarna ska få delta i den journalistiska 

processen (Nygren & Zuiderveld 2011).  

 

73 artiklar och insändare är ett för litet urval för att kunna dra alltför säkra slutsatser. Att det blev 58 

artiklar från kvällspress och bara 15 från morgonpress gör att det blir svårt att jämföra kvälls- och 

morgonpress. Det blev också många insändare, 28 stycken. Några artiklar om psykisk sjukdom har varit  

tv-tablåer eller mat- eller bokrecensioner. Dessa har valts bort, eftersom de inte primärt handlar om 

psykiskt sjuka eller psykisk sjukdom. Även sex- och relationsspalter, där psykisk sjukdom bara nämnts, 

har valts bort. I övrigt har alla artiklar och insändare i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, under perioden 28 september till 10 oktober 2003 tagits med. De fyra tidningar 

valdes ut mot bakgrund av att de är de tidningar som når flest läsare Sverige (Orvesto konsument 

2010:1). Både morgon- och kvällspress är med i undersökningen för att se om det finns några skillnader 

i hur morgon- respektive kvällspress rapporterar om psykiskt sjuka och psykisk sjukdom. Det finns en 

föreställning om att kvällspress är mer sensationell och överdriven, eftersom den är lösnummerbaserad 

och därför behöver spä på sina historier för att kunna sälja. De använder sig av nyheter som säljer, vilka 

enligt teorin om nyhetsvärderingen är brott och olyckor (Hvitfelt 1985). 

 

 

6.1 Presentation av tidningarna 

 

De tidningar som använts i undersökningen är de två kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen och 

de två morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Nedan följer en kort presentation av 

tidningarna och deras publicistiska idé.  

http://www.tns-sifo.se/media/282947/orvesto%20konsument%202010_1.pdf
http://www.tns-sifo.se/media/282947/orvesto%20konsument%202010_1.pdf
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6.1.1 Aftonbladet 

 

Aftonbladets första tidning utkom 1830. Tidningen ägs till 91 procent av det norska medieföretaget 

Schibsted och till nio procent av LO. Så här står det på Aftonbladets hemsida om tidningen och dess 

syfte: ”En tidning för den breda läsekretsen som ska roa och samtidigt granska samhälle och 

makthavare. Allt för att förbättra samhället” (2011-12-16, Aftonbladet). 

 

6.1.2 Dagens Nyheter 

 

Dagens Nyheter är oberoende liberal och ingår i Bonnierkoncernen. Tidningen grundades 1864. På 

Dagens Nyheters hemsida står följande: ”Vi verkar i en upplysningstradition som ska bidra till att 

svenskarna förblir ett läsande och tänkande folk.” och ”Dagens Nyheter går i bräschen för det öppna 

samhället där humanism, pluralism och tolerans är självklara värden som inte går att kompromissa 

med.” (2011-12-16, Dagens Nyheter). 

 

6.1.3 Expressen  

 

Expressen grundades 1944 och ägs av Bonnier. Tidningen är obunden liberal. På Expressens hemsida 

står följande om tidningens syfte: ”Uppdraget är att berätta och det är läsarna som är uppdragsgivare. 

Tidningen inleds med ett starkt opinionsblock där läsarnas åsikter står i centrum. På nätet var Expressen 

först med att låta läsarna kommentera och debattera. Expressen granskar, griper in och driver debatt. 

Människor, som berörs av beslut och dramatiska nyhetshändelser är viktigare än redovisningsplikten.” 

Det står också ”Vi ifrågasätter makten och ogillar allt som gör tillvaron trång och tråkig. Vi bekämpar 

alla idéer som försöker krympa människan och hennes möjligheter - kvinnoförakt, klassförakt, 

främlingsfientlighet, fördomsfullhet. Vi värnar yttrandefrihet och förnuft. Vi tror på varje individs rätt 

att i frihet forma sitt liv och fylla det med mening och glädje. Detta är Expressens skäl och själ” (2011-

06-16, Expressen). 

 

6.1.4 Svenska Dagbladet 

 

Svenska Dagbladet grundades 1884 och tidningen är obunden moderat. Svenska Dagbladet ägs av den 

norska mediekoncernen Schibsted. ”SvD flyttar fram de journalistiska positionerna och ger läsarna de 
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sammanhang och perspektiv som hotar att försvinna i den allmänna snuttifieringen av nyhetsflödet. SvD 

vill fortsätta att utveckla den redaktionella produkten med inriktning på kvalitetsjournalistik och 

satsning på det fördjupande reportaget” står det angående Svenska Dagbladets redaktionella policy på 

tidningens hemsida (2010-12-17, Svenska Dagbladet). 

 

7. Metod  
 

Till undersökningen används metoden kvantitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är en metod där man 

undersöker det muntliga, skriftliga eller bildmässiga innehållet. Undersökningen baseras på många 

likvärdiga och jämförbara uppgifter. Den kvantitativa innehållsanalysen används när man vill ha svar på 

frågor om förekomsten av olika kategorier. Det kan till exempel vara hur frekvent något förekommer. 

Kvantitativ innehållsanalys handlar alltså ofta om att räkna, medan kvalitativ textanalys snarare handlar 

om att analysera och studera en text noggrant (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2007, s. 223-

224). 

 

6.3 Genomförande av undersökningen 
 

För att få fram artiklarna från perioden mellan 38 september och 10 oktober 2003 har Mediearkivet 

Retriever använts, ett arkiv där gamla artiklar finns sparade. Sökordorden som användes var: psykiskt 

sjuk, psyk, depression, psykos, bipolär, tvångssyndrom, aspberger, personlighetsstörning, ätstörning, 

schizofreni, självskadebeteende, fobi och ADHD. Perioden mellan 28 september och 10 oktober har 

undersökts. En kodnyckel och ett kodschema har konstruerats, där olika variabler definierats. Dessa har 

konstruerats efter undersökningens fem frågeställningar. Det som undersökts i artiklarna är vilka som får 

komma till tals, typ av artikel, i vilket sammanhang psykisk sjukdom nämns, om artikelns rubrik är 

laddad och vilken vinkel texten har. Datum, artikelnummer, artikelnamn och i vilken tidning artikeln 

ingår i har bokförts. Artiklarna har sedan kodats en i taget och resultatet har förts in i ett Excelark och 

därefter tolkats genom diagram och text, delvis utifrån tidigare forskning.  

 

6.4 Metodkritik 
 

Fördelen med kvantitativ metod är att nästan samma resultat uppnås, oberoende av vem som gör 

undersökningen (Esaiasson m fl 2007, s. 224). Dock tolkar varje person en text något olika och det går 
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därför inte att säga att en annan person skulle kommit fram till exakt samma resultat som jag har gjort i 

den här undersökningen. Anledningen till att metoden kvantitativ innehållsanalys har använts i den här 

uppsatsen är att man dels hinner gå igenom fler texter när man använder den metoden. Hade en 

kvalitativ textanalys använts som metod hade jag inte hunnit gå igenom lika många artiklar och det hade 

då snarare varit fråga om att titta på hur psykiskt sjuka framställs, genom vilka ordval som väljs och 

gestaltningsformer. Ju större urvalet är, desto säkrare slutsatser kan dras. Därför har en kvantitativ 

innehållsanalys använts. Den metoden svarar bäst på frågeställningarna. Att använda sig av en kvalitativ 

textanalys för att ta reda på vilka sjukdomar som nämns i artiklarna och insändarna och vilka som får 

kommat till tals, är bra när man vill räkna och kunna presentera siffror.  

 

6.4.1 Validitet  

 

Validitet innebär att man mäter det man påstår att man mäter (Esaiasson m fl 2007, s. 63). Genom att 

använda en kvantitativ metod i undersökningen har jag strävat efter att nå en hög validitet. Detta 

eftersom undersökningens resultat baseras på presentation av kvantitativa data och att det är analysen av 

dessa kvantitativa data som ligger till grund för slutsatser och vidare diskussion.  

 

6.4.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet innebär att det inte finns några slumpmässiga eller osystematiska fel (Esaiasson m fl 2007, s. 

63). Det betyder att kodningen är korrekt utförd och att man inte har kodat fel på flera ställen. För att 

kontrollera att undersökningen är noggrant genomförd kan ett reliabilitetstest genomföras. Ett 

interkodarreliabilitetstest innebär att den som utfört undersökningen går igenom kodningen ytterligare 

en gång. För att testa reliabiliteten analyserade jag 15 av de 73 artiklarna ytterligare en gång och det 

visade sig att jag missat en källa i en av artiklarna, något som direkt korrigerades. För att få ett riktigt 

bra reliabilitetstest bör egentligen en utomstående person, med vägledning av kodnyckel och metod 

utföra testet (Esaiasson m fl 2007, s. 235).  
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7. Resultat och analys 
 

I det här avsnittet följer en presentation och analys av resultatet. Resultatredovisningen presenteras 

delvis genom diagram och utgår ifrån de fem frågeställningarna. 

7.1 Mediebilden av psykisk sjukdom 
 

Med mediebilden avses hur ofta tidningarna skriver om psykisk sjukdom, vilken tidning som skriver 

mest, vilka typer av artiklar och insändare psykiskt sjuka och psykisk sjukdom förekommer i. Vad 

artiklarna och insändarna handlar om, vilka sjukdomar det skrivs om, artiklarnas vinkel och om 

rubrikerna är laddade. Nedan presenteras mediebilden av psykiskt sjuka och psykiska sjukdomar under 

den valda perioden i tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet med 

hjälp av diagram och text.  

 

Vilka tidningar? 

Antal artiklar och insändare om psykisk ohälsa fördelade i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och 

Svenska Dagbladet under perioden 28 september till den 10 oktober  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta artiklarna och insändarna fanns i Expressen. De hade 46 artiklar och insändare om psykisk 

sjukdom mellan den 28 september och 10 oktober. På andra plats kommer Aftonbladet med 12 artiklar 

och insändare och sedan Svenska Dagbladet med 11 artiklar. Sist kommer Dagens Nyheter med endast 4 

artiklar. Anledningen till att Expressen hade så många artiklar och insändare är bland annat att tidningen 

hade artikelserien ”Den sjuka psykvården” och att de gärna publicerade insändare. Troligen för att dessa 

figur 7.1.1 
n= 73 artiklar och 

insändare 
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är billiga nyheter och för att nyheter som är del av ett tema säljer bättre än andra nyheter (Hvitfelt, 

1985). Kvällspress skriver mest om psykisk sjukdom under den undersökta perioden. Morgonpress 

utgör endast 31 procent av artiklarna och insändarna (de dock inga insändare) och Svenska Dagbladet 

skriver tre gånger så ofta om psykiskt sjuka eller psykiska sjukdomar som Dagens Nyheter gör.  

 

När insändarna plockas bort ur resultatet, står Expressen för 51 procent av artiklarna och Svenska 

Dagbladet för 23 procent av artiklarna. Nyhetsartiklar är de artiklar där psykiskt sjuka och psykisk 

sjukdom nämns mest i. Expressen visade stor vilja att ta fram läsarnas åsikter, då de hade 24 av de 28 

insändarna. Troligen använde de insändare för att marknadsföra sin artikelserie ”Den sjuka psykvården” 

och för att skapa debatt. Ett annat skäl kan vara att insändare är billigt material. Inte i en enda tidning 

eller en enda artikel fanns det ett personporträtt, där någon psykiskt sjuk person själv fick komma till 

tals och berätta om sin sjukdom. I några få fall var det oklart vad det var för typ av artikel. I 

Mediearkivet Retriever står det inte alltid till vilken sektion en artikel tillhör. I de fall det har varit 

möjligt har jag då försökt googla fram artikeln och därmed kategorisera den. I de två fall jag har varit 

osäker har jag kategoriserat artikeln i den kategori som verkat mest lämplig. Specialsidor är i den här 

undersökningen Svenska Dagbladets ”Idag-sida”.  

 

 

Sammanhang där psykisk sjukdom nämns i samband med 

 

43 procent av de 73 artiklarna och insändarna handlade om nedskärningar i vården eller att 

vårdinstanserna är knapphändiga. Många uttryckte i insändarna oro över att psykiskt sjuka får vistas 

”fritt” ute i samhället. 27 procent av artiklarna och insändarna handlade om våldsbrott. Ofta handlade 

artiklarna både om våldsbrott och nedskärningar i vård. Insändarskribenterna drog många gånger 

slutsatsen att nedskärningar i vård lett till att psykiskt sjuka ”släppts ut vind för våg” i samhället och 

därmed begår olika slags våldsbrott. Många insändarskribenter tycker att det behöver inrättas fler 

vårdplatser för psykiskt sjuka. Det är endast i två fall som en person som har eller har haft en psykisk 

sjukdom själv skriver och berättar om sina erfarenheter. Tre procent av artiklarna rör 

bakgrundsproblematik, vilket innebär att det i artiklarna sker en diskussion om varför en sjukdom 

uppkommer.  

 

När insändarna bröts ut ur resultatet, ser vi att de flesta artiklarna handlar om våldsbrott. 38 procent av 

alla artiklar handlar om våldsbrott. Av insändarna handlar 71 procent om nedskärningar i vården, eller 

att vården är knapphändig. 18 procent av insändarna rör psykiatrin och vården i allmänheten. Alltså rör 
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totalt 89 procent av insändarna vård. 11 procent av insändarna rör våldsbrott. Vi ser att det är stor 

skillnad mellan artiklar och insändare. Dock handlar oftast både insändarna och artiklarna om både vård 

och våldsbrott. Tesen som drivs i både insändarna och artiklarna är många gånger att dålig vård leder till 

våldsbrott. Eftersom artiklarna och insändarna endast kunde kodas i en av grupperna, antingen 

våldsbrott eller en kategori om vård, hade resultatet kunnat se annorlunda ut om artiklarna hade kunnat 

ingå i flera kategorier. Resultatet att artiklarna och insändarna handlar om vård och hälsopolitik och 

våldsbrott, stämmer väl överrens med internationell forskning som påvisar att det är våld och 

kriminalitet och vård och hälsopolitik som psykisk sjukdom nämns i samband med (Magnusson 2010, s. 

21). 

 

Sjukdomar som nämns i artiklarna 

  

I mer än hälften av de 73 artiklarna och insändarna nämns psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, utan att 

någon specifik diagnos eller sjukdom nämns. Ofta framkommer inte heller vilken sjukdom en 

gärningsman haft. Efter psykisk sjukdom i allmänhet är psykos, självskadebeteende och 

självmordsförsök de största grupperna, som tillsammans utgör 31 procent. Psykos är sjukdom som 

nämns i de flesta artiklar, i de fall en sjukdom skrivs ut. 17 procent av artiklarna handlar om psykos. 

Självskadebeteende och självmord behandlas i 14 procent av artiklarna. Depression i sju procent av 

artiklarna och schizofreni i sex procent av artiklarna. ADHD, fobi, asperger och tvångssyndrom nämns 

inte i någon av artiklarna eller insändarna, trots att dessa sökord fanns med när jag sökte efter artiklarna. 

Anledningen till att dessa sjukdomar inte nämns alls kan vara att jag valt en undersökningsperiod, där 

medierna i huvudsak skrev om nedskärningar i vård och våldsbrott, eftersom det under den här tiden 

begicks många våldsbrott. I vissa artiklar kan till exempel både psykos och depression ha nämnts. Men 

artikeln eller insändaren har då kodats efter den sjukdom som artikeltypen främst handlat om.  

 

När man plockar bort insändare ur resultatet ser resultatet nästan identiskt ut. 51 procent av artiklarna 

rör psykisk ohälsa i allmänhet, istället för 52 procent som resultatet blir när insändarna räknas med i 

resultatet. Det skiljer maximalt en procentenhet i alla fall, förutom när det gäller gruppen 

självskadebeteende och självmord. 6 av de 28 insändarna handlade om självskadebeteende eller 

självmord. Så plockar man bort insändarna ur resultatet handlar 9 procent av artiklarna om 

självskadebeteende eller självmord.  
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Laddade rubriker 

 

66 procent av de 73 artiklarna och insändarna har laddade rubriker. Några exempel på laddade rubriker 

är ”Kan man lura läkarna inom rättspsykiatrin?” (Petterson, 2003-10-02, Expressen), ”Han låtsas vara 

sjuk - Polisen tror att 24-åringen försöker luras” (Fallenius 2003-10-02, Expressen) och ”Han trodde 

älgarna var spioner från Säpo” (Edberg 2003-10-01, Aftonbladet). Finns ordet mördare med har 

rubriken alltid klassats som laddad. 34 procent av artiklarna och insändarna har inte en laddad rubrik 

eller ingen rubrik alls. Att bedöma om en rubrik är laddad eller inte är svårt, eftersom många rubriker är 

laddade, även i andra sammanhang än de som handlar om psykiskt sjuka och psykisk sjukdom. För att 

bedöma om en rubrik är laddad eller inte har jag gått på ord som mördare, luras, offer och störd till 

exempel.  

 

När man bryter ut insändarna ur resultatet, visar det på ett snarlikt resultat. När insändarna räknas bort är 

69 procent av rubrikerna laddade, jämfört med 66 procent när insändarna räknas med. Dock finns det 

några få insändare som saknar rubrik, och dessa hamnar i kategorin ”inte laddad eller saknar rubrik”.  

 

Typ av vinkel 

Vinkel i artiklarna och insändarna om psykisk ohälsa i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och 

Svenska Dagbladet under perioden 28 september till den 10 oktober  
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De flesta artiklarna och insändarna har en diskuterande eller ifrågasättande vinkel. 27 av de 73 artiklarna 

och insändarna har en diskuterande eller ifrågasättande vinkel och 25 av artiklarna och insändarna har 

klassats som artiklar eller insändare med stigmatiserande inslag. De artiklar som är ifrågasättande eller 

diskuterande handlar oftast om psykiatrin och varför den inte tar ett större ansvar. De artiklar och 

insändare som innehöll stigmatiserande inslag, rörde sig oftast om våldsbrott, där den psykiskt sjuke 

beskrevs som en galen mördare och mycket farlig. Det var artiklar som kan ses som misskrediterande 

för psykiskt sjuka, där läsaren lätt kan tro att många psykiskt sjuka är benägna att begå brott.  

I artikeln ”Han borde ha fått vård - Den misstänkte 24-åringen gick fri trots grova brott” (Sohlander, 

2003-09-27, Aftonbladet) står följande: ”Han skulle fått vård pojken, säger kriminologen Jerzy 

Sarnecki”. Den psykiskt sjuke framställs här som ett hjälplöst barn och läsaren kan lätt tro att många 

psykiskt sjuka är i stort behov av hjälp och måste tas om hand av samhället. Läsaren kan också lätt tro 

att den vård som finns inte räcker till och att psykiatrin släpper ut farliga människor i samhället på ett 

oansvarigt sätt. Det är ett exempel på en artikel med stigmatiserande inslag, eftersom den psykiskt sjuke 

blir tilldelad en roll. I artikeln: ”Den sjuka psykvården. Enkla checklistor kan hindra fler tragedier” 

(Bäsén, 2003-09-30, Expressen) får professorn Henrik Belfrage uttala sig så här: ”Läkarna kan inte hålla 

kvar patienterna fast de vill. Det krävs i princip att personen springer naken på gatan och viftar med ett 

svärd mot andra.” Ett sådant uttalande kan lätt uppfattas som om många psykiskt sjuka springer runt 

nakna och viftar med svärd. Ytterligare ett exempel där psykiskt sjuka som grupp kan missgynnas, av 

folks föreställningar.  

 

En neutral eller saklig artikel är en artikel där fakta läggs fram, utan att den psykiskt sjuke beskrivs 

väldigt negativt och eller närgånget. Artikelförfattaren tar inte ställning, utan beskriver till exempel ett 

händelseförlopp utan att överdriva. En artikel eller insändare som är till den sjukes fördel är oftast en 

som driver tesen att alla psykiskt sjuka inte är våldsbrottslingar.  

 

Tar man bort insändarna ur resultatet innehåller 44 procent av artiklarna stigmatiserande inslag. 

Eftersom medierna är en stor informationskälla, skulle tidningarna ha stora möjlighet att avstigmatisera 

psykisk sjukdom och utmana befintliga stereotyper. Men när 44 procent av artiklarna innehåller 

stigmatiserande inslag, är det svårt att säga att avstigmatisering är något Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet strävar mot. Resultatet stämmer överrens med forskning från 

Storbritannien som menar att rapporteringe kring psykisk sjukdom ofta är stigmatiserande (Magnusson 

2010, s. 27). 
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7.2 Källor i artiklarna 
 

Nedan presenteras vilka som kommer till tals i artiklarna och insändarna. Insändarna och artiklarna 

jämförs också.  

Vilka som får komma till tals 

Tabell 1. Källor i artiklarna och insändarna om psykisk ohälsa i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen 

och Svenska Dagbladet under perioden 28 september till den 10 oktober  

 

 

 

 

Med källor avses de som får komma till tals genom talstreck i artiklarna eller insändarskribenter. I något 

fall har det rört sig om en sekundärkälla, alltså en person som inte uttalat sig direkt till tidningen i fråga, 

men ändå fått komma till tals genom talstreck. Expressen använder sig ofta av insändare. Av 108 olika 

röster som kommer till tals är 35 röster från författaren själv. Det rör sig om insändare, debattartiklar, 

krönikor och artikeln som är ett förtydligande. Många gånger är det anhöriga till psykiskt sjuka eller 

Källa Antal artiklar/insändare Procent (%) 

 

Insändarskribent/debattskribent/krönikör/

författare till förtydligande 

 

35 

 

31 

Övriga 17 16 

Professor/doktor/forskare/expert 12 11 

Person med psykisk sjukdom 9 8 

Närstående till person med psykisk 

sjukdom 

7 6 

Läkare 4 4 

Polis 4 4 

Föreståndare 4 4 

Juridiskt ombud 4 4 

Närstående till offer för våldsdåd 3 3 

Offer för våldsdåd 3 3 

Domstolsrepresentant 3 3 

Psykolog 2 2 

Politiker 1 1 



    19 

folk som ifrågasätter nedskärningar i psykiatrin eller att psykiskt sjuka får vistas ”fritt” i samhället som 

kommer till tals. Två av dessa personer har eller har haft en psykisk sjukdom.  

 

Övriga är den grupp som får komma näst mest till tals. Därefter kommer experter, doktorer (inom 

akademin) och forskare. Övriga var en sekreterare till en läkare, en busschaufför, en väktare, en person 

från hemtjänst, ett ”vittne”, kriminalvårdsrepresentant Gunnar Holmberg som är överdirektör vid 

Rättsmedicinalverket och utredare vid justitiedepartementet och Anders Perklev, chef för 

straffrättsenheten vid justitiedepartementet. Dessutom fick en före detta flickvän uttala sig om sin 

expojkvän som numera är psykiskt sjuk i artikeln ”Den gripne är tidigare dömd för knivbrott. Mannen 

stack ner sin far vid ett familjebråk, efteråt mindes han inget av angreppet” (Letmark 2003-09-26, DN). 

”Vanliga människor” får inte uttala sig genom talstreck i någon av artiklarna eller insändarna. Med 

”vanliga människor” menas i det här fallet personer som inte framträder med sin profession och inte 

själv är artikelförfattare.  

 

Psykiskt sjuka utgör åtta procent av de 108 källorna, vilket innebär nio personer. Anledningen till att det 

är nio personer med en psykiskt sjukdom som får uttala sig är att det i artikeln: ”Ett vakande öga i 

centrum - På stödboendet för psykiskt funktionshindrade slipper patienterna ensamheten” (Haverdahl 

2003-10-03, Svd) är fyra personer som får uttala sig, med ett eller två citat vardera. Det finns en 

avsaknad av personer med psykisk sjukdom som blir intervjuade och får komma till tals med mer än ett 

eller två citat, om man ser till artiklarna i den här undersökningen. Tar man bort gruppen 

insändarskribenter, där de som skrivit insändare, krönikor och debattartiklar ingår, utgör gruppen övriga 

24 procent och gruppen professorer/doktorer/forskare/experter 17 procent. Därefter kommer personer 

med psykisk sjukdom, som utgör 13 procent. Detta visar att psykiskt sjuka får komma till tals i ganska 

hög grad, jämfört med vad en studie från Nya Zeeland visade. I den fick någon med en psykiskt 

sjukdom komma till tals i fem av 600 artiklar. Det innebär 0,8 procent av artiklarna (Magnusson 2010, s. 

26). Enligt Magnusson (2006, s.26) är det främst chefer inom psykiatrin, experter eller forskare som 

kommer till tals i artiklar om psykiskt sjuka. Det stämmer väl överrens med den här undersökningens 

resultat. Dock visar en undersökning från Storbritannien (Magnusson 2010, s. 26) att det var personer 

från hälso- och sjukvården eller från socialtjänsten, som oftast förekom som källor. I den här 

undersökningen kommer varken någon från socialtjänsten, någon psykiatriker eller vårdpersonal (om 

man inte räknar med läkare) till tals en endaste gång. Läkare förekommer i fem procent av fallen, när 

insändarna, debattartiklarna och krönikorna är borträknade.   
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7.3 Skillnaden mellan kvälls- och morgonpress 
 

I Ljuslinders undersökning från 2009, där tre månader under 2008 undersöktes, märkte man en klar 

skillnad i hur psykisk sjukdom skildras i kvälls- och morgonpress. 79 procent av artiklarna som 

handlade om psykiskt sjuka var kopplade till våld i Aftonbladet och Expressen, medan 29 procent var 

kopplade till våld i Dagens Nyheter (Magnusson 2010, s. 26). När insändarna och artiklarna, i den här 

undersökningen, räknas samman är det 27 av de 73 artiklarna och insändarna som rör våldsbrott. Många 

gånger handlade dock artiklarna och insändarna, om både våldsbrott och vård. Men artiklarna har kodats 

efter vad de primärt handlar om. Endast tre artiklar som handlar om våldsbrott finns i Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter.  

 

När insändarna räknas bort ur resultatet, blir det större skillnad mellan morgon- och kvällspress. 

44 procent av artiklarna om våldsbrott finns i kvällspress, medan 27 procent av dem finns i 

morgonpress. Insändarskribenterna anser att nedskärningar i vård och knapphändig vård är det viktigaste 

att skriva om, medan journalisterna oftast skriver om våldsbrott. Att 44 procent av artiklarna i 

kvällspress rör våldsbrott är ändå inte så mycket jämfört med forskning från 2008, som visar att 79 

procent av artiklarna, där psykiskt sjuka eller psykisk sjukdom behandlas, i Aftonbladet och Expressen 

handlar om våldsbrott. Anledningen till att 79 procent av artiklarna rör våldsbrott, tror Magnusson 

(2006, s. 26) kan vara att det under 2008 begicks tre uppmärksammade mord. I två av fallen var barn 

inblandade. I den här undersökningen skiljer det 17 procentenheter i hur ofta Aftonbladet och Expressen 

och Dagens Nyheter skriver om våldsbrott. Det att jämföra med undersökningen från 2008, där det 

skiljer 50 procentenheter Magnusson (2006, s. 26).  

 

Av de 73 genomgångna artiklarna och insändarna finns 58 av dem i Expressen och Aftonbladet och 

15 artiklar finns i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Morgonpress har inga insändare under den 

genomgångna perioden. Eftersom det var så få artiklar i morgonpress är det svårt att dra några säkra 

slutsatser. Kvällspress har de flesta artiklarna och insändare till den sjukes fördel, artiklar som till 

exempel driver tesen att alla psykiskt sjuka inte är farliga eller artiklar som framställer den psykiskt 

sjuke som en människa med även positiva egenskaper. 12 procent av samtliga artiklar och insändare i 

kvällspress är till den sjukes fördel, men bara 7 procent i morgonpress. Kvällspress hade många 

insändare, där psykiskt sjuka försvarades. Aftonbladet och Expressen har få neutrala eller sakliga 

artiklar. 60 procent av artiklarna i morgonpress är neutrala och eller sakliga, men endast 5 procent i 

kvällspress. Neutrala eller sakliga artiklar eller insändare innehåller inte laddade adjektiv eller beskriver 

den psykiskt sjuke som en galen mördare till exempel. Kvällspress har de flesta artiklarna och 
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insändarna innehållande stigmatiserande inslag. När insändarna plockas bort ur resultatet blir det stor 

skillnad i vilken vinkel morgon- respektive kvällspress använder i sina artiklar. 57 procent av artiklarna i 

kvällspress innehåller då stigmatiserande inslag, mot 20 procent i morgonpress. De artiklarna som 

innehöll stigmatiserande inslag, handlade oftast om våldsbrott, där den psykiskt sjuke beskrevs som en 

galen mördare och mycket farlig. Det var artiklar som kan ses som misskrediterade för psykiskt sjuka, 

där läsaren lätt kan tro att många psykiskt sjuka är mördare till exempel. 10 procent av artiklarna i 

Aftonbladet och Expressen är neutrala eller sakliga. Neutrala och eller sakliga artiklar, är artiklar där 

den psykiskt sjuke inte framställs på ett överdrivet laddat sett. Artikeln innehåller alltså inte överdrivna 

adjektiv. Fakta läggs fram sakligt och neutralt sätt, utan att journalisten smyckar artikeln onödigt 

mycket. Kvällspress har sällan en saklig eller neutral rapportering, utan den är många gånger 

överdriven, vilket stämmer överrens med teorin om nyhetsvärdering, där sensationella nyheter som rör 

brott och tragedier är de nyheter som säljer bäst (Hvitfelt, 1985). 

 

Enligt Riksförbundet för social och mental hälsa leder deras seminarium den tredje oktober, där 

hundratals medlemmar, representanter från medierna och vårdpersonal samlades, till att förbundet och 

folk med psykiska problem får komma till tals i högre grad (Ardström 2005, s. 8). Utifrån den här 

undersökningen är det svårt att se om psykiskt sjuka får komma till tals i högre grad efter seminariet. 

Det var endast nio personer som hade en psykisk sjukdom av de 108 personerna som fick komma till 

tals. Sju personer fick uttala sig den tredje oktober eller senare och två innan. Samma dag som 

seminariet hölls fick fyra olika personer med en psykisk sjukdom uttala sig i en och samma artikel, med 

ett eller två citattecken. Artikeln handlade om ett stödboende. Om man räknar med insändarna och 

artikeltypen ”Förtydligande” är det två personer med psykisk sjukdom som utöver de nio källorna får 

komma till tals. Dessa kommer till tals genom att skriva själva, en av dem före seminariet och en av dem 

efter. Det är för få personer med psykisk sjukdom som kommer till tals för att man ska kunna se om 

Riksförbundet för social och mental hälsas seminarium hade någon inverkan på mediesverige. Men 

eftersom psykiskt sjuka får komma till tals i högre grad i den här undersökningen, än vad tidigare 

forskning visar (Magnusson 2010, s. 26) kan det vara så att vi ser en uppåtgående trend, där psykiskt 

sjuka får komma till tals i något högre grad och går man framåt i tiden kanske man kan se en ökning av 

hur många psykiskt sjuka som får komma till tals.  
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8. Slutsats  
 

Expressen är den tidning som under perioden 28 september till 10 oktober skriver mest om psykisk 

sjukdom. Våldsbrott handlar de flesta artiklarna om. De flesta artiklarna har laddade rubriker och 

stigmatiserande inslag, där den psykiskt sjuke framställs som en farlig mördare, som ett hjälplöst offer 

eller kriminell till exempel och eller där artikeln kan ses som misskrediterande för psykiskt sjuka som 

grupp. Kvällspress skriver sällan neutralt eller sakligt, där de bara rapporterar fakta och inte framställer 

den psykiskt sjuke i väldigtnegativt. Kvällspress har de flesta artiklarna innehållande stigmatiserande 

inslag. Gruppen ”övriga” och ”professorer, doktorer, forskare, experter” är de som främst kommer till 

tals i artiklarna, om man inte räknar med insändarskribenter.   

 

Precis som tidigare forskning visar den här undersökningen att det oftast är i samband med våld och 

eller vård- och hälsopolitik som psykiskt sjuka nämns i samband med och det är sällan psykiskt sjuka 

själva får komma till tals (Magnusson 2010, s. 12). I den här undersökningen såg man en tydlig skillnad 

i hur morgon- och kvällspress rapporterar om psykiskt sjuka, men den skillnaden var inte riktigt lika stor 

som tidigare forskning visar, där det skiljer 50 procentenheter mellan hur ofta artiklarna i Aftonbladet 

och Expressen jämfört med Dagens Nyheter handlade om brott i samband med psykisk sjukdom 2008 

(Magnusson 2010, s. 26). Dock fanns bara 15 artiklar i den här undersökningen i morgonpress.  

Den här undersökningen visar inte att psykiskt sjuka får komma till tals i högre grad efter Riksförbundet 

för social och mental hälsas seminarium. När det gäller laddade rubriker och vilka sjukdomar som 

nämns ser resultatet nästintill identiskt ut när man jämför insändare med artiklar. Dock handlar 

insändare oftast om vården eller nedskärningar i den, medan artiklar oftare handlar om våldsbrott. 

Artiklar har oftare en vinkel innehållande stigmatiserande inslag, där den psykiskt sjuke framställs i 

negativ dager, jämfört med insändare.  

 

Undersökningen visar att psykiskt sjuka ofta ses som offer eller brottslingar. En anledning till att 

journalister framställer psykiskt sjuka genom att ikläda dem roller är att det genom roller och myter är 

lättare att sälja tidningar och publiken lättare kan ta till sig nyheterna. Anledningen till att psykiskt sjuka 

ofta nämns i samband med brott och olyckor, är att det är nyheter som behandlar brott och olyckor som 

säljer mest, enligt teorin om nyhetsvärdering (Hvitfelt, 1985). Man kan också förstå varför kvällspress 

skriver mer om brott, eftersom den är lösnummerbaserad. 2003 var ett år, som var särskilt kantat av 

våldsbrott utförda av psykiskt sjuka och därför kan man också förstå att det skrevs om våld och psykiskt 

sjuka, Men då många läsare enbart får sin uppfattning om psykiskt sjuka via medierna, är det allvarligt 

att medierapporteringen är så snäv (Wahl, 2003).  
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9. Reflektioner kring uppsatsen 
 

Nedan följer ett resonemang till varför tidningarna väljer att rapportera om psykiskt sjuka och psykiska 

sjukdomar på det sätt de gör, utifrån uppsatsen tre utgångsteorier. Därefter följer mina egna reflektioner 

i hur väl tidningarna rapporterar om psykiskt sjuka och psykiska sjukdomar utifrån sina publicistiska 

idéer och utifrån Svenska journalistförbundets ”Spelregler för press, radio och tv”. Därefter förslag till 

vidare forskning.  

 

 

9.1 Förklaringsmodeller 

 

Enligt mytteorin definierar journalister världen genom myter och genom att ikläda personer i artiklar 

vissa roller. Myter skapas genom att journalister använder sig av välbekanta, återkommande och 

narrativa mönster. Myter tenderar att leva kvar och späs på (Bird & Dardenne 2009, s. 205-206). I den 

här undersökningen ikläds ofta psykiskt sjuka roller som offer, hjälplösa eller farliga galningar. Det 

stämmer överrens med tidigare forskning som visar att den vanligaste bilden av människor med en 

psykisk sjukdom är att de är farliga, underliga eller i behov av hjälp (Magnusson 2010, s.30). Det är 

allvarligt, eftersom det gör att allmänheten uppfattar psykiskt sjuka på så sätt (Wahl, 2003). Medierna är 

alltså en viktig källa när det gäller psykisk sjukdom (Magnusson 2010, s. 11) och människors attityder 

behålls av en ensidig medierapportering. Attityderna mot personer med psykiska problem förvärras inte 

bara av den här sortens medierapportering, utan de kan också bli långlivade (Rasmussen & Höijer 2005, 

s.3). I det här undersökningsmaterialet är det långlivade mytologiseringar som används. 44 procent av 

artiklarna i den här undersökningen har stigmatiserande inslag och de flesta artiklarna handlar om 

våldsbrott. Utifrån den här undersökningen kan konstateras att journalisterna  väljer att gestalta psykisk 

sjukdom och psykiskt sjuka i endast vissa typer av sammanhang, genom vissa typer av artikeltyper och 

genom att välja vissa typer av källor. Gestaltningsteorin innebär just att journalisterna väljer att ha med 

viss fakta, vissa källor och vissa händelser, men utesluta andra (Strömbäck 2009, s. 119-121).  

 

Anledningen till att journalister gestaltar verkligheten ganska snävt kan ha att göra med teorin om 

nyhetsvärdering. Enligt den säljer nyheter som har med brott och olyckor mer än andra nyheter. 

Nyheterna ska gärna röra konflikter eller tragedier och utspela sig under kort tid och vara del av ett 

tema, för att sälja bra. Det kan därför vara förståeligt att tidningarna i huvudsak väljer att skriva om 

våldsbrott och nedskärningar i vård och psykiatri i samband med psykisk sjukdom. Nedskärningar i vård 
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är ju en konflikt, där psykiatrin får gå in i rollen som skurk och de psykiskt sjuka som offer. Kvällspress 

har fler artiklar som rör våldsbrott och som innehåller stigmatiserande inslag, än vad morgonpress har. 

Expressen använder sig också av tema genom serien ”Den sjuka psykvården”. Enligt teorin om 

nyhetsvärdering är nyheter som ingår i teman de som säljer extra bra. Kvällspress har en annan typ av 

nyhetsvärdering, där de måste leverera nyheter som säljer, då deras försäljning är lösnummerbaserad 

(Hvitfelt, 1985). Anledningen till den snäva rapporteringen var alltså behovet av att skapa något 

sensationellt som säljer (Magnusson 2010, s. 30). 

 

 

9.2 Enligt publicistisk idé 

 

Vad står tidningarna för och vad är tanken med deras rapportering? Hur väl stämmer den här 

undersökningens resultat överrens med tidningarnas publicistiska idé? Nedan följer ett resonemang om 

hur väl de rapporterar om psykiskt sjuka och psykiskt sjuka utifrån dem. Resonemangen hör inte direkt 

till undersökningens resultat, utan är tankar som väckts under undersökningens gång. På Dagens 

Nyheters hemsida står följande: ”Vi verkar i en upplysningstradition som ska bidra till att svenskarna 

förblir ett läsande och tänkande folk.” och ”Dagens Nyheter går i bräschen för det öppna samhället där 

humanism, pluralism och tolerans är självklara värden som inte går att kompromissa med.” (2011-12-16, 

Dagens Nyheter).  

 

Eftersom endast fyra av alla artiklar finns i Dagens Nyheter är det svårt att säga huruvida tidningens 

rapportering om psykisk sjukdom följer deras publicistiska idé. Men av de fyra artiklarna rör två 

våldsbrott och två andra brott. Eftersom de flesta människor får sin uppfattning om psykiska sjukdomar 

och psykiskt sjuka genom medierna borde Dagens Nyheter rapportera om psykisk sjukdom och psykiskt 

sjuka i andra sammanhang än de som rör brott. Att bara skriva om brott och våldsbrott är inte att tolerera 

psykiskt sjuka. Å andra sidan var 2003 ett år då det begicks sällsynt många våldsgärningar av psykiskt 

sjuka. Det kan vara slumpen som gör att de fyra artiklarna handlar om just våldsbrott och brott.  

 

På Svenska Dagbladets hemsida står det: 

 

SvD flyttar fram de journalistiska positionerna och ger läsarna de sammanhang och perspektiv som 

hotar att försvinna i den allmänna snuttifieringen av nyhetsflödet. SvD vill fortsätta att utveckla den 
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redaktionella produkten med inriktning på kvalitetsjournalistik och satsning på det fördjupande 

reportaget (2010-12-17, Svenska Dagbladet).  

 

Av de elva artiklarna som finns i Svenska Dagbladet är åtta neutrala och eller sakliga. Det motsvarar 73 

procent av tidningens elva artiklar. Av de elva artiklarna är det två artiklar som handlar om våldsbrott, 

tre som handlar om psykiatri och eller vård, två som handlar om nedskärningar i vård och eller 

knapphändig vård, två som handlar om ohälsa och eller psykisk sjukdom i allmänhet och två artiklar 

hamnar i kategorin övrigt. Man kan alltså säga att Svenska Dagbladet ger ett ganska brett perspektiv och 

rapporterar i huvudsak sakligt och neutralt, vilket innebär att de utesluter spekulationer och starka 

adjektiv när de beskriver psykiskt sjuka. Svenska Dagbladet är den tidning som låter flest psykiskt sjuka 

komma till tals. Fem av de nio personerna med psykisk sjukdom som får komma till tals genom talstreck 

i artiklarna finns i Svenska Dagbladet. Emellertid kommer fyra av dem till tals i en och samma artikel.  

 

Det är mycket tveksamt om kvällspress uppfyller sina egna mål. På Expressens hemsida står: ”En 

tidning för den breda läsekretsen som ska roa och samtidigt granska samhälle och makthavare. Allt för 

att förbättra samhället” och det står också:  

 

Uppdraget är att berätta och det är läsarna som är uppdragsgivare. Tidningen inleds med ett starkt 

opinionsblock där läsarnas åsikter står i centrum. På nätet var Expressen först med att låta läsarna 

kommentera och debattera. Expressen granskar, griper in och driver debatt. Människor, som berörs av 

beslut och dramatiska nyhetshändelser är viktigare än redovisningsplikten (2011-12-16, Expressen). 

 

Frågan är vilka det är som berörs av beslut och dramatiska nyhetshändelser? Är det offer för 

våldsgärningar, eller är det psykiskt sjuka som drabbas av en snäv medierapportering? På Expressens 

hemsida står också:  

 

Vi ifrågasätter makten och ogillar allt som gör tillvaron trång och tråkig. Vi bekämpar alla idéer som 

försöker krympa människan och hennes möjligheter - kvinnoförakt, klassförakt, främlingsfientlighet, 

fördomsfullhet. Vi värnar yttrandefrihet och förnuft. Vi tror på varje individs rätt att i frihet forma sitt 

liv och fylla det med mening och glädje. Detta är Expressens skäl och själ (2011-06-10, Expressen).  

 

Expressen låter läsarna komma till tals. Av de sammanlagt 28 insändarna finns 24 av dem i Expressen. 

Expressen använder sig troligtvis av insändare för att de tycker det är viktigt att föra fram läsarnas 

åsikter, och för att det är billigt material. Expressen driver en tydlig debatt, genom sin serie ”Den sjuka 
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psykvården”. Men då 44 procent av artiklarna i kvällspress handlar om våldsbrott och 38 procent av 

artiklarna innehåller stigmatiserande inslag under perioden 28 september till 10 oktober är det svårt att 

säga att Aftonbladet är för den breda läsekretsen och att Expressen bekämpar idéer som försöker krympa 

människan. Nästan hälften av artiklarna i kvällspress handlar om våldsbrott. Kvällspress rapportering 

om psykiskt sjuka kanske snarare är fördomsfull än tvärtom. På vilket sätt förbättrar Aftonbladet 

samhället, genom sin rapportering? Och för vem då? Knappast för psykiskt sjuka.  

 

 

9.3 Enligt Spelreglerna  

 

Svenska journalistförbundet har 17 publicistregler som journalister ska följa när de rapporterar. Punkt 

tio lyder: ”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, 

religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är 

missaktande (Svenska journalistförbundet, 2009).” Frågan är om det inte borde gälla samma sak för de 

som lider av en sjukdom? Det hade inte varit fel om spelreglerna för press, radio och tv även 

inkluderade psykiskt sjuka.  

 

9.4 Förslag till framtida forskning 
 

Eftersom svensk forskning kring psykiskt sjuka och medier inte är särskilt omfattande, (Al & Xezal 

Dogan 2006, s. 15; Magnusson 2010, s. 19) men medierna ändå har stor betydelse i hur vi uppfattar 

psykiskt sjuka (Magnusson 2010, s. 11) är det viktigt att det fortsätter forskas om psykiskt sjuka och 

medierna. Några förslag till vidare forskning är att intervjua hur personer med psykiska sjukdomar 

kommer till tals i medierna, hur de själva tycker att journalisten framställt dem efteråt i artikeln. Och i 

vilka sammanhang och artikeltyper de får synas i. Det skulle också vara intressant att höra hur 

journalister väljer ut sina källor i artiklar om psykisk sjukdom. Hur fungerar etiken? Hör journalisterna 

av sig till olika slags förbund för att få tag i personer, eller avstår de ibland från att intervjua människor 

med psykisk sjukdom? Varför i så fall?  
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