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Abstract 
 
Vår frågeställning under arbetet var hur mediernas gestaltning av psykvården förändrats 

1995/1996 (period 1) jämfört med 2010/2011 (period 2). Förändringen som vi ville ta reda på 

var angående gestaltning, vilka som får komma till tals och om en rikstäckande tidning skiljer 

sig från en mer regional tidning. Även om kvinnliga och manliga journalister gestaltar olika. 

Vi valde 120 artiklar från Dagens Nyheter (DN), Aftonbladet (AB) och Helsingborgs Dagblad 

(HD). 20 artiklar per tidning och jämförelsepunkt. Vi analyserade dem enligt kvantitativ och 

kvalitativ metod. 

 

Våra slutsatser är att de artiklar som gestaltat temat framsteg har främst förekommit i den 

regionala tidningen HD medan de två rikstäckande tidningarna DN och AB skrivit om bristen 

i vården. Rapportering om kriminalitet som rapporterats i anknytning till psykiskt sjuka har 

till största del funnits i AB och HD. 

 

Den vinkel som varit vanligast i artiklarna som handlar om psykiskt sjuka och psykvården är 

den negativa vinkeln. Totalt sett skriver fler kvinnliga journalister om psykvård och psykiskt 

sjuka än vad män gör. 

 

Enligt den kvantitativa studien fick vi inte fram några tydliga resultat om där finns någon 

skillnad i gestaltning mellan period 1 och period 2. Däremot kunde vi se en tendens till att fler 

mentalt sjuka fick komma till tals under period 2 än under period 1. Vi kan även fastslå att 

kriminalitet är något som det skrivs om under båda perioderna i ungefär samma utsträckning. 

 

 

Nyckelord: Psykvården, psykiatri, mentalt sjuka, medier, Beckomberga sjukhus 
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2 Inledning 
 

Mentalt sjuka är en omdiskuterad minoritet i samhället. Ofta den mer utsatta och den grupp 

som har svårt att stå upp för sig själv. Människor som är mentalt sjuka kan må så dåligt att de 

inte har ork att ta hand om vardagssysslor som att handla mat eller städa hemmet. Denna 

minoritet i samhället skrivs det ibland om i medierna, ofta i kontext med våld och kriminalitet. 

Uppsatsen handlar om att ta reda på hur Dagens Nyheter (DN), Aftonbladet (AB) samt en 

regional tidning, Helsingborgs Dagblad (HD), valt att gestalta psykiskt sjuka åren 1995/1996 

(period 1) och 2010/2011 (period 2). 

 

Med denna uppsats vill vi öka våra kunskaper och jämföra hur medierna skrev om psykiskt 

sjuka och psykvården när mentalsjukhusen avvecklade sin verksamhet 1995 mot hur det 

skrivs om psykiskt sjuka och psykvården på 2000-talet. 

 

Vi påbörjade en studie där vi ville ta reda på hur psykvården och psykiskt sjuka skildrats åren 

1930, 1950, 1970 och 1995. Frågeställningen då var ” Hur ändras mediernas bild av mentalt 

sjuka och mentalvården från 50-talet till 2010 i samband med mentalvårdens införande, 

reformerna och avvecklingen?” Vi använde en kvalitativ studie som metod. Frågeställningen 

gick dock inte att svara på då materialet var bristfälligt och index av artiklar saknades från 

1930 på Kungliga Biblioteket. Dessutom fanns alldeles för få artiklar från 1930 för att det 

skulle gå att genomföra vare sig en kvalitativ eller kvantitativ studie. Vi beslöt då att välja en 

ny frågeställning med fokus på åren 1995/1996 som vi kallar förr period 1, då 

psykiatrireformen kom, och jämföra med idag åren 2010/2010, som vi kallar period 2. Vi 

valde två år för varje period för att vara säkra på att vi hade tillräckligt med material för att 

göra både en kvalitativ och kvantitativ analys. I och med att vi har studerat artiklar från 1930-

talet och 1950 samt 1970 har vi skaffat oss en god bild av hur det såg ut längre tillbaka. 

Kunskaper som vi burit med oss i bakhuvudet till denna uppsats, för att få en bredare 

slutdiskussion. 
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3 Bakgrund 
 

Under 1900-talet blev mentala sjukdomar ett problem samhället fick upp ögonen för och 

lösningen hoppades man fanns på vårdanstalter. Säters mentalsjukhus och Beckomberga 

sjukhus, ett av Sveriges största mentalsjukhus, är exempel på vårdanstalter som byggdes i 

början av 1900 talet. Antalet intagna var som högst under 1970 talet. Det var under 1970 och 

1980 talen som en häftig debatt pågick i medierna angående psykiatrin. Man tyckte inte längre 

att det var humant att stänga in mentalt sjuka på mentalsjukhus utan man ville få ut dem i 

samhället igen. Detta skedde efter psykiatrireformen, även kallad psyk-ädel reformen, som 

inträdde 1995.
1
 

 

Idén till mentalsjukhusen kom från USA. Där öppnade det första mentalsjukhuset 1753 i 

Philadelphia, Pennsylvania Hospital. Benjamin Rush som jobbade på sjukhuset avfärdade 

teorier om demoner som orsak till mental sjukdom och trodde att mentala sjukdomar kom från 

”hypertension in the brain´s blood vessels”. För att lätta på detta ”tryck” tappade man 

patienterna på blod. Idag anses denna metod vara plågsam och används inte längre.
2
  

 

De flesta har antagligen hört om metoder som elektrobehandling, lobotomi och 

”bloodletting”. Metoderna kan idag verka grymma men ambitionen var att söka hjälpa och 

bota eller lindra de symtom av mentalsjukdom som yttrade sig. I takt med ny kunskap har 

metoderna förändrats.
3
 

 

Men, vem är psykiskt sjuk? I jämförelse med somatiska sjukdomar är psykiska sjukdomar inte 

lika lätta att definiera. Det finns diagnoskriterier för varje sjukdom som presenteras i 

klassifikationssystemet DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders). Den 

vanligaste psykiska sjukdomen i Sverige är ångestsyndrom vilken drabbar 7-12 procent av 

befolkningen. Till ångestsyndrom ingår panikångestattacker, generell ångest, fobier eller 

tvångssyndrom.
4
 

 

                                                 
1 Sjukhusets byggnadskommitté, Beckomberga sjukhus, Stockholm, 1938 
2 Sjukvårdsguiden, Psykiska sjukdomar, 2012-01-01, (www) sjukvardsguiden.se 

3
 Okänd, Bloodletting, Science Museum, 2012-02-01, (www) sciencemuseum.org.uk 

4
 Somatiska = kroppsliga 

http://sjukvardsguiden.se/
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Enligt artikeln ”Mental illness and inherited predisposition” ökar risken för både schizofreni 

och bipolär sjukdom om sjukdomen finns i släkten. Ju fler medlemmar i släkten som har 

sjukdomen och hur pass nära släkt man är ökar risken för att få sjukdomen. Det finns än så 

länge inget test man kan ta för att se hur stor risk man har att utveckla någon av de två 

sjukdomarna. Anledningen till att risken ökar för varje släktled är för att den gen som orsakar 

sjukdomen dubblerar sig för varje generation.
5
 

 

Man kan ställa sig frågan om mer kunskap om mental sjukdom lett till någon förändring av 

samhällets syn på mentalt sjuka. Enligt artikeln ”Evolution of public attitudes about mental 

illness”, publicerad 2011 i tidskriften Acta Psychiatrica Scandinavica, drar Schomerus och 

hans team slutsatsen att ökad offentlig förståelse inte leder till bättre social acceptans av 

mentalt sjuka personer. Det fanns däremot en ökad acceptans till att söka professionell hjälp 

för psykisk ohälsa. Studien utfördes under en period av två år med representativt urval från 

populationen.
6
 

 

Jesper Strömbäck skriver i Makt och medier att människor påverkas lätt av vad medierna 

förmedlar. Extra mottagliga är människor med ett litet intresse eller med lite kunskap om 

ämnet som medierna tar upp.
7
 Därför vill vi undersöka hur medierna skriver om mentalt sjuka 

och mentalvården, då vi tror att människor i allmänhet har dåliga förkunskaper i ämnet och 

lätt påverkas av mediernas förmedlade bilder av psykiskt sjuka. 

3.1 Ett exempel: Beckomberga sjukhus 
 

Under 1800-talet hade det svenska samhället mindre provisoriska vårdplatser där man lade in 

sina sinnessjuka. De inlagda fick inte vård i någon större utsträckning utan syftet var att skapa 

en fristad för de sjuka. I Sverige hade man ännu inte några uppförda mentalsjukhus men de 

första politiska besluten togs under början av 1900-talet, då man försökte lösa problemet med 

Stockholms mentalt sjuka patienter. Det var då ett av Sveriges största mentalsjukhus skulle 

byggas; Beckomberga sjukhus. Beslutet om byggandet togs 1929. När Beckomberga sjukhus 

stod klart 1932 började man föra över patienter som tidigare bott på provisoriska vårdplatser 

till Beckomberga sjukhus. Detta sjukhus kunde ta in 1604 patienter. Hälften av vårdplatserna 

                                                 
5 Barlow, Stewart Kristine, Mental illness and inherited predisposition, Genetics, 2012-01-01, (www) 

genetics.edu.au 

6
 Schomerus, G., Evolution of public attitudes about mental illness, Acta Psychiatrica Scandinavica 2011-03-31 

7
Strömbäck, Jesper, Makt och medier, SNS Förlag, 2000, s.353-363 

http://www.genetics.edu.au/
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var avsedda för kvinnor och andra hälften för män. 2/3 av patienterna kom från landsbygden 

och övriga patienter från Stockholmsområdet.
8
 
9
 

 

Det kostade 17 328 000 kronor att bygga Beckomberga sjukhus. Tanken med öppnandet av 

Beckomberga sjukhus var att man nu skulle kunna ta hand om sina sinnessjuka individer i 

samhället och se till att de fick den vård de behövde. Detta var ett första steg till fungerande 

psykiatri, tyckte man. Flera av de behandlingsmetoder man använde sig av var tagna från 

USA, till exempel lobotomi.
10

 Psykiatrin och tvångsintagningen av patienter fick alltmer 

kritik under följande år och ledde fram till debatter om mentalsjukvården och tvångsintagning 

av patienter. Debatterna ledde så småningom fram till Psykiatrireformen som genomfördes 

1995. Istället för att isolera mentalt sjuka människor skulle man integrera dem i samhället. 

Det var nu avvecklingen av mentalsjukhusen satte igång och mentalsjukhusen avvecklades ett 

efter ett. Beckomberga sjukhus började med avvecklingen 1995 och sista patienten lämnade 

Beckomberga sjukhus år 1997.
11 

3.2 Behandlingsmetoder förr och idag 
 

Under 1800-talet använde man berusningsmedel för att lugna oroliga eller störiga patienter. 

Berusningsmedel som användes var bland annat opium och alkohol. 

 

En av de mest kritiserade metoderna är lobotomi som går ut på att man skär av nervbanor från 

pannloben till regioner som ligger djupare i hjärnan. Metoden kom Egas Moniz på, för vilken 

han fick nobelpriset 1949. Metoden fick stor spridning under 1930-talet. Patienterna som 

behandlades med lobotomi blev mindre depressiva och aggressiva men biverkningar var 

avtrubbhet och en likgiltig inställning. Den här metoden gjorde att många psykiskt sjuka 

patienter kunde skrivas ut från mentalsjukhus när de inte längre uppvisade sina tidigare 

symptom. Mellan åren 1940 och 1950 hann 9000 patienter behandlas med lobotomi i 

Skandinavien. Flera av patienterna fick infektioner eller epilepsi men det var även de som dog 

på grund av behandlingen. Det var först på 1950-talet den psykiatriska vården vände. Man 

hade upptäckt ett nytt effektivt medel mot psykoser och det blev psykofarmakas stora 

                                                 
8
Sjukhusets byggnadskommitté, Beckomberga sjukhus, Stockholm 1938, s. 10-15 

9
 Okänd, En kort psykiatrihistorik, 2012-07-01, (www) 95.149.138.7/mentalvmuseet/psykiatri-utskrift.html 

10
 Sjukhusets byggnadskommitté, Beckomberga sjukhus, Stockholm 1938, s. 10-15 

11
 Johansson K Anders, Beckombergalandet, 1999 
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genomslag. Klorpromazin var det första utvecklade läkemedlet inom neuroleptika.
12

 

 

Elchockbehandling, ETC, är en epileptisk aktivitet i hjärnan som framkallas med hjälp av 

elchocker. Det man i praktiken gör med ETC är att framkalla epileptiska anfall i patienten. 

Behandlingen började användas 1930 och infördes av italienarna Carletti och Bini. I början 

använde man denna metod utan narkos vilket ledde till kraftiga muskelkramper. I vissa fall 

kunde dessa leda till bruten ryggrad. Man kom sedan på att använda narkos och då blev 

symptomen inte lika kraftiga och farliga. Symptom efter en elchockbehandling är stelhet, 

förvirring, huvudvärk och illamående. ETC används än idag, men med narkos, så att patienten 

slipper lida.
13

 

 

Psykiska sjukdomar är störningar i en människas beteende och upplevelser. En person som 

lider av psykisk sjukdom får ofta känslor av nedstämdhet, ångest och förvirring. Psykiska 

sjukdomar är relativt vanliga och i Sverige drabbas upp till 15 procent av befolkningen av 

psykisk sjukdom någon gång under livet. Sjukdomar som räknas till psykiska sjukdomar är 

bland annat depression, ångest, demens, ätstörningar, schizofreni och bipolär sjukdom. Man 

behandlar dessa sjukdomar med läkemedel och/ eller psykoterapi.
14

 

 

De tre vanligaste formerna av psykoterapi är psykodynamisk psykoterapi, kognitiv 

psykoterapi och kognitiv beteendeterapi. Vill man få hjälp söker man sig till den psykiatriska 

öppenvårdsmottagningen som kan erbjuda olika former av psykoterapi. Barn under 18 år kan 

vända sig till BUP – barn- och ungdomspsykiatri.
15

 

3.3 Psykiatrireformen 
 

Psykiatrireformen, även kallad Psyk-ädelreformen, innebar att kommunerna 1994 fått utökat 

ansvar för personer med psykiska sjukdomar. Reformen trädde i kraft 1995. Psykiatrireformen 

innebar bland annat att patienter som var intagna på mentalsjukhus skulle släppas ut i 

samhället istället för att vara inlåsta och isolerade. 
16

 

                                                 
 
13 Hikawa, Y., Collaboration between anesthesiologists and psychiatrists in the management of modified 

electroconvulsive therapy (mECT), NCBI, 2012-03-02, (www) ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

14
 Sjukvårdsguiden, Psykiska sjukdomar, 2012-01-01, (www) sjukvardsguiden.se 

15
 Sjukvårdsguiden, Psykiska sjukdomar, 2012-01-01, (www) sjukvardsguiden.se 

16
 Socialstyrelsen, Välfärd och valfrihet? - Slutrapport från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform, 1999 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://sjukvardsguiden.se/
http://sjukvardsguiden.se/
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3.4 Psykiatrisk tvångsvård 
 

Personer som lider av Schizofreni, bipolära sjukdomar, depression med självmordsrisk, 

tvångsmässiga beteenden kan omhändertas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård. 2005 

vårdades ungefär 1000 personer på slutna vårdplatser enligt Lagen om psykiatrisk 

tvångsvård.
17

 

3.5 Vårdgaranti 
 

Alla individer med en psykisk sjukdom ska ha rätt till god vård som är kunskapsbaserad och 

rätt till rehabilitering om det behövs. Det står i hälso- och sjukvårdslagen och den nationella 

vårdgarantin. Personen ska kunna välja vem som utför vården och hur behandlingen utformas. 

Warm och Man gjorde 2010 en studie i hur patienterna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 

upplever den allmänna psykiatriska öppenvården. 45 personer svarade på frågorna. En tiondel 

var inte nöjda med bemötandet de fick från personalen, hälften ansåg att bemötandet de fick 

var bra och två femtedelar upplevde att de inte fick vara med i planeringen av sin behandling. 

Nio av personerna upplevde att personalen inte var tillgänglig, övriga tyckte att personalen 

gick att få tag på i det stora hela. Två tredjedelar svarade ja på frågan om vården behöver 

förbättras. 
18

 

4 Syfte och frågeställning 
 

Syftet är att jämföra hur medier gestaltade psykvården och psykiskt sjuka när 

mentalsjukhusen avvecklades 1995/1996 (period 1) med 2010/2011 (period 2) för att se om 

integrationen av psykiskt sjuka i samhället lett till en annorlunda gestaltning av ämnet 

mentalvård och psyksjuka. 

 

Vi vill jämföra om en rikstäckande tidning, Dagens Nyheter (DN), skriver annorlunda mot en 

mindre regional tidning, Helsingborgs Dagblad (HD). Vi tar med Aftonbladet (AB) för att 

jämföra med en kvällstidning. 

 

                                                 
17

Petersson, Pär. Åkerlund, Simon, C uppsats Linneuniversitetet, Upplevelse av psykiatrisk tvångsvård- 

Omänskligt eller medmänskligt, HT 2010  

18
Man, Maggie. Werme, Anna, Examensarbete Uppsala Universitet, Patientupplevelser av allmänpsykiatrisk 

akutvård samt av samarbetet mellan slutenvård, öppenvård och kommun, VT 2010 
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Vi vill ta reda på hur artiklarna gestaltas och vilka som får komma till tals. 

 

Frågeställning: Hur skiljer sig mediernas gestaltning av psykvården period 1 då 

mentalsjukhusen avvecklades jämfört med mediernas bild period 2? 

 

Underfrågor:  

- Vilka får komma till tals i artiklarna och hur skiljer det sig från period 1 och period 2? 

- Hur skiljer det sig mellan två rikstäckande tidning och en mer regional tidning när det 

kommer till gestaltning och vinkelval? 

- Är en viss kategori av gestaltning vanligare om det är en man eller kvinna som skrivit 

artikeln? 

5 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning har använts för att få en bild av psykvården idag.  

 

”Jag får inte delta i mitt eget liv – en kvalitativ studie om hur personer med psykiska 

funktionshinder beskriver mötet med socialarbetare” 

Uppsatsen ”Jag får inte delta i mitt eget liv – en kvalitativ studie om hur personer med 

psykiska funktionshinder beskriver mötet med socialarbetare.” är en studie i hur människor 

med psykiska funktionshinder beskriver sina möten med socialarbetare i bloggar. I sina 

bloggar kan skribenterna uttrycka sig ocensurerat vilket enligt uppsatsförfattarna kan ge en ny 

aspekt på mötena mellan socialarbetare och människor med psykiska funktionshinder. 

Uppsatsen tar upp att de med psykiska funktionshinder inte haft någon större hjälp av 

socialarbetare, professionella, i sitt tillfrisknande. 

 

“Professionella spelar en viktig och positiv roll i alla de berättelser som samlats. Men det är 

inte många bland alla de professionella som de intervjuade mött under sina kontakter med 

socialtjänsten och psykiatrin, som nämns som bidragande i återhämtningsprocessen.” 

Det framkommer att de med psykiska funktionshinder upplever att socialarbetarna står över 

dem i hierarkin. De upplever också att de inte är delaktiga i sen egen behandling. 

 

”I bloggarna beskrivs en organisation baserad på över- och underordning och en hierarki där 

informanterna befinner sig allra längst ner. Informationen man får brister ofta eller uteblir 
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helt, och språket som används är ofta separerande och befriat från känslor. ”Socialarbetaren 

skildras i de flesta möten som experten som vet bäst, både när det gäller mående och aktuella 

insatser. Resultatet blir att informanterna inte upplever att de blir lyssnade på eller är delaktiga 

i sin egen behandling.”
19

 

 

”Patientupplevelser av allmänpsykiatrisk akutvård samt av samarbetet mellan 

slutenvård, öppenvård och kommun.” 

En studie i hur patienter upplever öppenvården. I denna studie är patienterna tillfrågade via 

enkäter. Många patienter var nöjda med den behandling de fick, men påpekade brist bland 

personalen och i behandlingen. ”De upplevelser av bemötandet som vissa av deltagarna 

uttryckte som negativa var på grund av att personalen hade ett aggressivt eller ett ignorant 

bemötande. Vissa deltagare menade att alla i personalen hade ett dåligt bemötande, medan 

andra deltagare ansåg att det var vissa speciella yrkeskategorier som uppvisade ett dåligt 

bemötande. Spydiga kommentarer, argsint bemötande och ignorans från personal var något 

som några deltagare upplevde som negativt” ”Nästan två femtedelar upplevde att de inte 

riktigt eller inte alls fick vara delaktiga i planeringen av sin behandling.” Torts att ”Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen och den nationella vårdgarantin ska alla individer med psykisk 

sjukdom ha rätt till en god vård som är kunskapsbaserad samt till rehabilitering där och när de 

behöver den.”
20

 

 

”Att besegra de inre demonerna - en artikelserie om depressionsbehandling.” 

Uppsatsen tar upp att psykisk ohälsa växer bland unga mellan 16 och 24 år. ”Statistiska 

Centralbyrån har gjort en undersökning där personer i åldrarna 16 till 24 år blivit tillfrågade 

om de lider av lätta eller svåra besvär av oro, ångest eller ängslan. Sedan början på 1990-talet 

fram till år 2003 har antalet män med dessa problem i åldern 16 till 24 år stigit från 3 till 11 

procent. För kvinnorna har förändringen skett från 7 till 24 procent.”Uppsatsförfattaren Sara 

Schröder skriver också att det är mer accepterat att söka hjälp idag. ”Det är inte lika 

skuldbelagt längre att söka hjälp. Fler människor i dag äter antidepressiva mediciner, vilket 

gör att det inte blir lika främmande.” Ett uttalande från Pontus Edberg, överläkare vid 

                                                 
19

Maria Kihlman, Sussi Pettersson, Jessika Johansson, ”Jag får inte delta i mitt eget liv – en kvalitativ studie om 

hur personer med psykiska funktionshinder beskriver mötet med socialarbetare.” C uppsats Göteborgs 

Universitet, 2011 

 
20

 Man, Maggie. Werme, Anna, Examensarbete Uppsala Universitet, Patientupplevelser av allmänpsykiatrisk 

akutvård samt av samarbetet mellan slutenvård, öppenvård och kommun, VT 2010 
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psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Hässelby-Vällingby.
21

  

 

”Inte bara piller, en artikelserie om äldredepression, om den som drabbas och vilken 

vård de får.” 

Artikelserien belyser depression bland äldre. Att vara deprimerad är fyra gånger vanligare i 

gruppen människor över 65 år än i övriga grupper. ”Cirka 10-15 procent av alla personer över 

65 år drabbas, vilket innebär att risken att drabbas av en depression är fyra gånger så hög efter 

65 års ålder.” Till äldre skrivs i första hand psykofarmaka ut. Terapi eller annan 

behandlingsform används sällan. ”För gamla finns idag väldigt lite annan hjälp än tabletter. 

Läkemedel kan vara jättebra, men det är inte det enda som fungerar. Vi måste sluta bete oss 

som att depressionsbehandling bara består av att knapra piller.” Ett uttalande från Karin 

Sparring Björksten, specialist i psykiatri och geriatrik, som återges i texten.
22

 

”The gender of journalism. The structure and logic of the field in the twentieth century.” 

Monika Djerf- Pierre skriver i sin rapport ”The gender of journalism. The structure and logic 

of the field in the twentieth century.” Om könsrollerna i medier. Under 1950 talet skrev 

kvinnorna om ”mjuka” ämnen och män om ”hårda”.” Homemaking, parenting and 

relationship became women`s domains, but they had low status. In the areas that conveyed 

high status- politics, economics and world affairs- men predominated”. På 1970 talet kom nya 

ämnen in i tidningarna, men kvinnorna stod fortfarande för de mjuka ämnena som skola, hälsa 

och vård. Männen skrev om sport, affärer, politik. Under 1980 talet ökade antalet kvinnliga 

journalister markant. ” (…) during which period women`s number of rose from 30 percent of 

all journalist at the start of the decade to 42 percent in its end.” 2005 var 48 procent, nästan 

hälften av Sveriges journalister kvinnor. 
23

 

                                                 
21

Sara Schröder, ”Att besegra de inre demonerna - en artikelserie om depressionsbehandling.”, C projekt 

Södertörns Högskola, 2006 

 
22

Anna Svensson, ”Inte bara piller, en artikelserie om äldredepression, om den som drabbas och vilken vård de 

får.”, C projekt Södertörns Högskola, 2008. 
23

 Djerf- Pierre, Monika, The gender of journalism. The structure and logic of the field in the twentieth century, 

Goteborg Universitet 2007.  
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”Hårda och mjuka bevakningsområden i lokalpress.” 

Ida Nordenhem och Nadya Norton undersöker i sin uppsats ” Hårda och mjuka 

bevakningsområden i lokalpress” om kvinnor fortfarande, år 2009, skriver om mjuka nyheter 

och män om hårda nyheter. ”Reportrarna vi intervjuat upplever att det finns en uppdelning där 

kvinnor skriver om mjuka ämnen och männen om hårda.” ”Samtliga reportrar upplever, till 

skillnad från nyhetscheferna, att det idag finns en uppdelning på deras tidning: kvinnliga 

reportrar tenderar i högre utsträckning än män att skriva om mjuka ämnen och männen om 

hårda.”
24

 

Sökord 

Vi sökte efter tidigare forskning i Diva. Sökord som användes för att få en bild av psykvården 

idag: mentalvård, psykvård, psykiatrin, psykiskt sjuka, mentalsjukhus och mentaltsjuka. Flest 

träffar fick ordet psykiatrin. Det var under den träffen flest användbara rapporter fanns om 

psykiatrin idag. Träffar på äldre benämningar av psykiatri som mentalvård och mentalsjukhus 

genererade främst i träffar om böcker i ämnet. För att få en bild av psykvården i medier 

användes sökorden: ”psykiatri medier”, ”mentalvården medier”, ”psykvården dagspress”, 

”dagspress psykiatrin”. Inget av sökorden gav någon träff. 

För att få rapporter om könsroller i media sökte vi på ”könsroller media”, ”genus media”, 

”könsroller journalister”. 

5.1 Teori 

5.1.1 Framing teorin 
 

Tydligt är det att forskning om människans psyke är viktigt, inte bara för kunskapens skull 

utan även för att söka hjälpa för dem som är psykiskt sjuka. Det kan vara svårt att avgöra vem 

som är psykiskt sjuk. För att kunna utnämna någon som sjuk måste man definiera vad som är 

normalt och friskt beteende. Även om det är möjligt att avgöra vad som är normalt idag, kan 

det komma att ses som onormalt i framtiden då andra moraliska och kulturella mönster står i 

fokus. Förr trodde man till exempel att en person med epilepsi var besatt av onda andar eller 

                                                 
24

Nordenhem, Ida, Norton, Nadja, Hårda och mjuka bevakningsområden i lokalpress, C uppsats Södertörns 

Högskola VT 10 
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demoner, senare att personen var psykiskt sjuk eller vansinnig. Idag vet vi att personen lider 

av en sjukdom, som kallas epilepsi och vi har behandlingsmetoder mot sjukdomen i fråga. 

Synen på epilepsi har pendlat och så har även synen på psykiskt sjuka. Det som varit denna 

undersökning motiv har varit att se hur nyhetstidningar hjälpt till med att forma människors 

syn på psykiska sjuka under period 1 och period 2. Det kallas framingteorin, medier ger ämnet 

en viss inramning/ vinkel, för att påverka mottagarens åsikter. 
25

  

 

Vi har använt oss av Jesper Strömbäcks bok ” Makt och medier” som beskriver framingteorin. 

Framingteorin är en utveckling av den traditionella dagordningsteorin. ”I fokus för den 

(framing) teorin ligger mediernas gestaltning av olika aspekter av verkligheten och hur dessa 

gestaltningar påverkar medborgaren i deras gestaltningar.” Framing har två olika innebörder. 

Först är det hur journalisten formar innehållet i texten. Sedan hur journalistens sätt att 

presentera en version av verkligheten påverkar läsarens/ tittarens/lyssnarens referensramar. 

”Men människan tolkar inte mediernas information planlöst, utan har ett tolkningschema med 

sig från vad människan tidigare upplevt. Med hjälp av tolkningschemat försöker människan 

förstå ny information.”
26

 

 

Strömbäck refererar till Shanto Iyengar, som undersökte framing/gestaltningsteorin 1991. Han 

delade upp teorin i två delar. Episodiska och tematiska. Episodiska gestaltningen är 

händelseorienterad. Den beskriver frågor i konkreta och personifierade exempel. Tematiska 

gestaltningar behandlar frågor på samhällsnivå och är inte lika konkreta. I studien gestaltades 

kriminologi och terrorism episodiskt och sociala frågor tematiskt. Iyengaras studie handlade 

om politik. Han kom fram till att människor som var mindre intresserade och informerade om 

politiska frågor var mer öppna för mediernas gestaltningsmakt. Det tog alltså lättare till sig 

vad medierna förmedlade för gestaltning i tidningar, TV eller radio.
27

 Svenska forskare har 

studerat hur det ser ut i Sverige. Medierna rapporterar mycket om konflikter inom politiken 

och mindre om sakfrågor för att behålla och locka läsare/tittare/ lyssnare. Författaren ställer 

sig frågan hur denna gestaltning kommer att påverka människors bild av politik och politisk 

verksamhet på längre sikt.
28

 

 

                                                 
25

Strömbäck, Jesper, Makt och medier, SNS Förlag, 2000, s. 353-363 

26
 Strömbäck, Jesper, Makt och medier, SNS Förlag, 2000, s. 353-363 

27
 Strömbäck, Jesper, Makt och medier, SNS Förlag, 2000, s. 353-363 

28
 Strömbäck, Jesper, Makt och medier, SNS Förlag, 2000, s. 353-363 
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I USA växte kultivationsteorin, långtidspåverkan av TV-tittande, fram ur tidigare forskning 

om mediernas effekter på människor. En forskargrupp i Pennsylvania, Annenbergsbruppen, 

gjorde en omfattande studie i ämnet. Gruppens analyserade amerikanskt TV-innehåll. Mycket 

våld visades på TV, också våld med dödlig utgång. De som såg mycket på TV uppfattade 

samhället som otryggt och var överdrivet rädda att bli utsatta för våld. Samhällsstatistiken 

visade dock att våld som dödsorsak inte var lika vanligt som TV fått det att framstå som.
29

 

  

Priming är också en utveckling av dagordningsteorin och liknar framingteorin. Priming 

fokuserar på attribut, alltså vad människan tror är orsaken till händelser, beteenden, 

handlingar med mera. Strömbäck menar att medier påverkar människors uppfattning om 

orsakerna. Han tar upp exempel om politik. ”När människor bedömer de politiska partierna 

eller de politiska ledarna, gör de det utifrån de sakpolitiska områdena medierna har valt att 

uppmärksamma.” Strömbäck tar upp en studie av Lance Holbert med flera. De undersökte om 

TV serien ”Vita huset” påverkade individens uppfattning om den amerikanska 

presidentposten. Resultatet blev att människor påverkades att få en positiv bild, som gynnade 

både George W Bush och Bill Clinton.
30

 

 

Vi har valt framing teorin för att undersökningens motiv har varit att se hur nyhetstidningar 

hjälpt till med att forma människors syn på psykiska sjuka period 1 och period 2. Det kallas 

framingteorin, medier ger ämnet en viss inramning/vinkel, för att påverka mottagarens åsikter. 

6 Metod och urval 
 

En kvantitativ studie lämpar sig bäst om man ska undersöka ett stort material. Efter att ämne 

och frågeställning bestämts avgränsas och väljs materialet ut. Ett kodschema med 

analysenheter, variabler och variabelvärden görs. Sedan gås materialet igenom och 

kodschemat fylls i. 
31

 

 

Vi gjorde en kvantitativ studie av 120 artiklar. 60 artiklar från period 1 och 60 från period 2. 

Vi valde dessa två punkter som jämförelsepunkter då det skedde en stor psykiatrireform 1995. 

För att komma upp i 60 artiklar från 1995 valde vi att ta både 1995 och 1996 då antalet 

                                                 
29

 Strömbäck, Jesper, Makt och medier, SNS Förlag, 2000, s. 353-363 

30
 Strömbäck, Jesper, Makt och medier, SNS Förlag, 2000, s.353-363 

31
 Esaiasson, Peter. Metodpraktikan, Nordstedt Juridik AB, 2007, s. 250 
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artiklar inte räcker till för en kvantitativ studie annars. Vi gjorde på samma vis 2010 och 2011 

för att i största möjliga mån göra lika och inte få olika resultat beroende på att vi haft olika 

antal år per jämförelsepunkt. Detta gäller för både den kvalitativa och kvantitativa studien där 

den kvalitativa studien dock utgörs av 12 artiklar (sex artiklar för vardera period). 

 

Vi har valt Dagens Nyheter (DN) som rikstäckande tidning, Helsingborgs Dagblad (HD) som 

regional tidning och Aftonbladet (AB) som kvällstidning. Vi sökte i Retriever och använder 

orden psykiatri, psykiskt sjuka, mentalvård, mentalsjukhus, psykvården samt mentalt sjuka 

som sökord. Ordet ”psykiskt sjuk” är mer vanligt nu för tiden och ordet ”mentalt sjuk” var 

mer vanligt under början av 1900-talet enligt vad vi har läst i olika artiklar från 1950 och 

1970. Därför har vi tagit med båda dessa ord vid sökningen för att minska risken för olika 

resultat beroende på vilka ord som var vanligast vid just den tiden. Det blev 20 artiklar för 

varje tidning, alltså 60 artiklar per jämförelsepunkt, eftersom att det var tre tidningar. Vi valde 

ut 12 artiklar från dessa och gjorde en kvalitativ analys för att få exempel och ge en djupare 

bild. 

 

Vid den kvantitativa analysen slumpade vi fram artiklar med hjälp av en slumpgenerator. Vi 

hade samlat ihop artiklar beroende på tidningar och år var för sig. Sökord vi använt finns i 

kodschemat. Av dessa artiklar har vi slumpat fram siffror där varje siffra svarar mot en artikel. 

Om en artikel ifråga inte handlar om det ämne vi är ute efter, har vi valt att ersätta den med 

numret strax efter den. Under period 1 för AB slumpades det fram 234 artiklar, för DN 126 

artiklar och för HD 244 artiklar. Under Period 2 för AB slumpade vi mellan 83 artiklar, för 

DN 259 artiklar och för HD 84 artiklar. 

 

Kodare 1 och 2 har fördelat kodningen så att kodare 1 kodar 30 artiklar från period 1 och 30 

artiklar från period 2. Kodare 2 kodar 30 artiklar från period 1 och period 2. Detta för att 

eventuella skillnader mellan tidningar och år, inte ska skilja åt beroende på vem som kodat, då 

olika kodare kan koda lite annorlunda. 

 

Kodarna har suttit på varsitt håll vid kodning men har haft verbal kontakt och frågat varandra 

huruvida en viss artikel ska kodas om valet inte varit självklart. När kodningen var genomförd 

av de 120 artiklarna vi valt ut fördes datamatrisen från Excel in i SPSS där frekvenstabeller 

(hur vanligt förekommande olika värden av våra variabler var) togs fram. För att kunna svara 

på våra frågeställningar gjordes ”crosstabs” så att vi exempelvis kunde se vilken vinkel som 
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förekom mest under våra två jämförelseperioder: period 1 och period 2. För att kunna göra 

stapeldiagram och cirkeldiagram fördes samtliga tabeller över i Excel. 

 

Den kvalitativa analysen gjordes för att stödja den kvantitativa analysen. I och med att den 

kvantitativa inte visade på någon förändring av nyanseringen av mentalt sjuka gjorde vi en 

kvalitativ studie där vi studerade vilka ord man använt och hur man gestaltat mentalt sjuka 

människor. Artiklarna vi valde var redan kodade artiklar. De blev inte slumpvis utvalda utan 

vi valde artiklar som var representativa för arbetet, vilka vi har bedömt vara artiklar som 

handlar om just mentalt sjuka eller skildringar kring dem som psykiskt sjuka, bostadsbrist, 

behandling, kriminalitet eller självmord. Det vi ville ta reda på var om det var skillnad i hur 

mentalt sjuka gestaltas och vilket år denna gestaltning skedde – period 1 då mentalsjukhusen 

avvecklades med idag, alltså period 2. 

 

Vi utgick från frågorna:  

1. Textens kontext, var artiklarna är publicerade i och i vilket sammanhang.  

2. Vad är textens centrala budskap till läsaren, med detta avses vad journalisten vill 

förmedla till läsaren, detta för att sammanfatta vad artikeln handlar om.  

3. Vem kommer till tals, beroende på vem som kommer till tals kan artiklarna lätt bli 

vinklade.  

4. Öppen eller stängd text, en öppen text ska kunna tolkas av läsaren och vara neutral 

vid återberättanden och citeringar medan en stängd text talar om för läsaren vad man 

ska tycka.  

5. Hur de intervjuade framställs, det vill säga, är de neutralt framställda eller vill 

journalisten väcka sympati genom att framställa en specifik person?  

6. Retoriska grepp, mycket viktigt språkligt verktyg vid komponering av text. 

 

 Alla dessa frågor besvarade vi när vi analyserade artiklarna. Svaret på dessa frågor tycker vi 

ger en helhetsbild av texten och dess budskap. 
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7 Resultat 
 

 n = 120 

 

Antalet valda artiklar var 120. Sökord som var mest vanliga var ”Psykiatrin” och ”psykiskt 

sjuka”. Detta diagram visar vilka sökord vi använt för att hitta artiklar för respektive tidning 

och period. Diagrammet visar frekvensen för vart och ett av sökorden för samtliga tidningar 

och perioder.  

7.1 Vilken artikeltyp som är vanligast sammantaget från alla perioder och 
tidningar 

 

 n= 120 

 

Den typ av artikel som var vanligast var nyhetsartikel (51 procent) och näst vanligast var 

notiser (16 procent) i de 120 artiklar över period 1 och period 2 vi undersökt. Detta diagram 

visar vilken artikeltyp samtliga tidningar haft för båda perioderna.  

 

fig.1 

fig.2 
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7.2 Vilka som kom till tals i samtliga artiklar, båda perioderna 
 

 n= 143 

 

De som kom till tals i artiklarna mest frekvent var vetenskapsmän/ psykologer och vårdare. 

Detta är en sammanslagning av båda perioderna och samtliga tidningar. Antalet personer som 

kom till tals var 143 personer, ibland förekom fler personer i en och samma tidning, därför 

visar antalet på en siffra över 120. (120 som är antalet artiklar.) 

 

 

 
n= 120 

 

Detta stapeldiagram visar vilka som kom till tals respektive år och samtliga tidningar. Enligt 

tabell 4 kan vi se att mentalt sjuka får större utrymme idag än under period 1 . Tabellen visar 

även att färre vårdare kommer till tals period 2 än period 1 . 

fig.3 

fig.4 
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7.3 Vem som kom till tals per tidning och period 
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 n= 120 

Tjänstemän kommer till tals i störst utsträckning i DN, HD och AB, över båda 

jämförelsepunkterna. Stapeldiagrammet visar både jämförelseperioderna och samtliga 

tidningar. Den tidning som enligt detta diagram visat större publikation vad gäller kategorin 

”offer” är Aftonbladet och skildrar även ”anhöriga” mer än övriga tidningar, även om dessa 

resultat som kan utläsas ur diagrammet inte är statistiskt signifikans ser vi ändå på en tendens. 

 

7.4 Vilken gestaltning som använts i samtliga artiklar 

                                                                                             

 n= 120 

 

Den gestaltning som var vanligast över båda jämförelsepunkterna är brist i vård (41 procent) 

samt gestaltning om kriminalitet och farliga (12 procent). Antalet artiklar där offer framställs 

Vem till tals Period 1 och 2, samtliga 
tidningar 

fig.5 

fig.6 
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står för 9 procent. 

n= 120 

 

I detta diagram visar att gestaltningen period 1 är ungefär densamma som idag period 2. 

Utmärkande är hur ämnet ”Brist i vård” varit den gestaltning man använt sig mest av under 

båda jämförelsepunkterna. 

 n= 120 

 

De artiklar som haft gestaltningen framsteg över båda jämförelsepunkterna har främst varit 

den regionala tidningen HD medan de två rikstäckande tidningarna DN och AB skrivit mer 

om bristen i vården. Den tidning som skrivit mest om bristen i vården är DN. Rapportering 

fig.7 

fig.8 
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om kriminalitet har till största del utgjorts av AB och HD. 

7.5 Journalisternas kön och val av gestaltning samtliga tidningar och 
perioder 

 

 n= 120 

 

Totalt sett skriver fler kvinnliga journalister om psykvård och psykiskt sjuka än vad män gör.  

 

 

7.6 Kvinnliga och manliga journalisters val av gestaltning i samtliga 
tidningar och perioder 
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 n=120 

 

Att skriva om gestaltningen brist i vård är mycket vanligare bland kvinnor än bland män. 36 

artiklar skrevs av kvinnor jämfört med 9 av män. Gestaltningen där män tydligt skriver i 

större utsträckning än kvinnor är kriminalitet. 8 artiklar av män mot 2 av kvinnor. 

Val av gestaltning beroende 
på kön 

 

fig.9 

fig.10 
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7.7 Använd vinkel i samtliga tidningar och perioder 
 

 

 

 

 n= 120 

 

Den vinkel som varit vanligast över båda jämförelsepunkterna är den negativa vinkeln. 71 

procent av de artiklar vi studerat vinklades negativt. De handlar mestadels om brist i vård, 

kriminalitet och självmord bland psykiskt sjuka. Se figur 5. 

 

7.8 Vinkel per tidning båda jämförelsepunkterna 
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Negativa vinkeln dominerar i alla tidningar, dock har DN och AB fler negativt vinklade 

artiklar än HD. HD har flest positiva och neutrala artiklar. 

Vinkel båda jämförelsepunkterna 

fig.11 

fig.12 

fig.14 

Användning av positiv/negativ 
vinkel 
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7.9 Geografisk täckning, båda jämförelsepunkterna 

 n= 120 

 

De flesta artiklar har varit lokala eller rikstäckande över båda jämförelsepunkterna. 

 n= 120 

 

De tidningar som stått för majoriteten av de rikstäckande artiklarna är DN och AB. HD är mer 

inriktad lokal och regional. 

 

7.10 Geografiskt genomslag för vinkel för alla tidningar och perioder 
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Vinkel geografiskt båda jämförelseperioderna 

fig.13 

fig.15 

fig.14 



 

25 

 

Lokala artiklar vinklar i störst utsträckning negativt.  

8 Analys 
 

Nedan följer en kvalitativ analys av 12 artiklar från DN, HD och AB från period 1 och period 

2 för att ge en djupare bild av hur medierna vinklat psykvården och psykiskt sjuka. Samtliga 

artiklar är valda från den kvantitativa studien med ett omfång på 120 artiklar. 

8.1 Period 1: period 1  
 

8.1.1 Nr. 1: ”Psykpatient ofta kriminell. Var tredje mentalpatient finns noterad i 
polisens brottsregister”, DN, 1996- 06-18, reportage, Elisabeth Sjökvist 

 

En studie har gjorts av de mentalsjuka som skrevs ut från Långbros, Beckombergas och 

Rålambshovs mentalsjukhus. De begick brott i större utsträckning än övriga befolkningen. 

 

Textens kontext 

Stockholm 1996 när mentalsjukhusen avvecklade sin verksamhet. 

 

Vad är textens centrala budskap till läsaren? 

Artikeln ger inte någon skuld för att de mentalsjuka begår brott i större utsträckning än övriga 

befolkningen. Kriminologen Henrik Belfrage som gjort studien får komma till tals och han 

berättar om resultatet utan att lägga värderingar eller spekulera i varför resultatet blev som det 

blev. Att mentalsjuka begår brott framgår tydligt, men ingen skuldbeläggs. ”Uppföljningen 

visar att närmare 30 procent har begått någon form av brott och finns noterade i polisregistret. 

Bland totalbefolkningen i Stockholm är siffran 10 procent.” 

 

Vem kommer till tals? 

Kriminologen Henrik Belfrage intervjuas och citeras. Varken polisen eller någon psykiatriker 

får komma till tals om varför de tror att mentalsjuka begår brott när de släpps ut. 

 

Öppen eller stängd text? 

Läsaren får tolka fritt. Texten är informativ. Dock ges en aning av ”vi och dem” känsla. 

”Brottsligheten är alltså tre gånger högre bland de psykiskt sjuka.” Man kan läsa in i texten att 

”de där” psykiskt sjuka är mer våldsamma än ”vi andra”.  
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Hur framställs de intervjuade? 

Belfrages åsikter framställs som viktiga genom att använda ord som poängterar i meningen: 

”Henrik Belfrage poängterar att siffrorna om brottsligheten är att betrakta som minimi tal.” 

 

Retoriska grepp 

”Uppföljningen visar att närmare 30 procent har begått någon form av brott och finns 

noterade i polisregistret.” Här indikerar han att 30 procent är mycket. Hade ordet ”mycket” 

tagits bort hade läsaren själv fått tolka om 30 procent är mycket eller lite. 

8.1.2 7.1.2 Nr. 2 ”Åtta ska ut. Vem mår minst dåligt?”, DN, 1995-10-12, reportage, 
Ulrika B 

 

Textens kontext 

Detta är ett reportage där Ulrika By, journalist på DN, åker ut till behandlingshemmet 

Drevviken i Skrubba. I mars 1995 öppnades hemmet och nu ska 8 vårdplatser bort av de totala 

25 platser som finns på hemmet. 

 

Vad är textens centrala budskap till läsaren? 

I ingressen tas det upp att ”psykiatrin inom Södra Stockholm sjukvårdsområde ska spara 140 

miljoner kronor.” Vidare fortsätter reportaget med att berätta om hur DN gjort besök hos ett av 

dessa hem som påverkas av ”besparingen” då 8 av 25 vårdplatser ska bort. Vi får ett 

personporträtt av en kvinna, Ann, som sitter och röker cigarett. Hon fyller snart år och vill 

gärna ha en tårta men hon tror inte att de som bor där har pengar över till det, meddelar hon 

läsaren i artikeln. Skildringen av besparingen är kallt återgiven i siffror men personporträttet 

visar oss ett ansikte istället för en siffra. Vi placeras ansikte mot ansikte med Ann som är 

psykiskt sjuk och scenen då hon röker cigarett och önskar sig en tårta på sin födelsedag är 

något de flesta kan relatera till. Vi tolkar det som att journalisten vill visa oss ett mänskligt 

ansikte istället för en siffra eller orden ”psykiskt sjuk”. Inga av de orden används i skildringen 

av Ann. Artikeln är vinklad och de som kommer till tals är endast de på hemmet – patienter 

och vårdpersonal. 

 

Vem kommer till tals? 

Ann och Bengt, intagna patienter på Drevviken, kommer till tals där de delvis konverserar 

med varandra. En sjuksköterska kommer också till tals. 
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Öppen eller stängd text? 

Artikeln är stängd på så vis att det är för snävt urval av personer. De som får komma till tals är 

av samma åsikt – att de vill behålla vårdplatserna på Drevviken och personerna betonar att 

besparingen är en dålig sak. Artikeln avslutas med att Ann ställer en fråga till (som vi tolkat 

det) journalisten ”- Jag känner mig så osäker, jag får liksom inga svar, kanske skulle jag kunna 

få en tvåa i Jordbro, vad tror du?” Med detta avslutande pratminus känns situationen hopplös. 

Ann inser att hon kanske inte kan bo kvar på hemmet. Ann känns uppgiven i reportaget. Det 

framgår i scenen då hon röker på sin cigarett, helst vill ha en födelsedagstårta på sin 

födelsedag men inser att hon kanske inte får det. Hon tvivlar på att hon kommer klara ett 

boende. 

 

Hur framställs de intervjuade? 

Återgivningen av dialoger och citat är målande beskrivet med ”(...) funderade Ann” eller ”(...) 

säger hon och drar djupa giriga bloss.” Det sista citatet tolkar vi som att hon har sagt något 

hon lagt extra tyngd vid, något hon tycker är beklämmande. Det hon berättat var nämligen att 

två poliser kommit och hämtat henne efter att hon skrikit på natten och det var då hon kom in 

på SÖS för att sedan skickas till det här hemmet vid Drevviken. 

 

Retoriska grepp 

I ingressen har två värdeladdade ord införts tidigt för att tala om för läsaren att detta är 

”huvudlöst” och ”förfärligt”; att psykiatrin inom Södra Stockholm ska spara 140 miljoner på 

tre år. Istället för att gå in på siffror och politik som många andra artiklar gjort har DN gjort 

ett besök på ett av hemmen där främst Ann kommer till tals i reportaget. Flera gripande drag 

och rörelser som journalisten betraktar hos intervjupersonen har återgivits. Som till exempel: 

” Ibland känner hon hur oron kommer krypande. Sedan biter den sig fast och river i hennes 

kropp.” En sjuksköterska som sitter i rummet blir senare intervjuad i reportaget: ” Hon känner 

sig lurad. Nu ska tolv mentalskötare bort. En läkare. En städare. Och åtta patienter.” 

7.1.3 Nr. 3 ”Sjukdom ledde till vräkning.” HD 1996-06-06, notis, TT 

En kvinna vräks från sin bostad på grund av sin psykiska sjukdom. 

 

Textens kontext 

I Örebro, 1996 när mentalsjukhusen avvecklade sin verksamhet. 
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Vad är textens centrala budskap till läsaren? 

Vinkeln är att en psykiskt sjuk kvinna vräks just för att hon är psykiskt sjuk. Något annat skäl 

till vräkningen framgår inte av texten. ”Kvinnorna har bott i ett radhus ägt av kommunen och 

vräkningen sker därför att en av dem är psykiskt sjuk.” Eftersom det inte framgår andra skäl 

till vräkningen framstår kommunen, som säger upp hyreskontraktet, som elak och inhuman. 

”Kvinnans problem har förvärrats det senaste årtiondet. Bostadsrättsföreningen har därför sagt 

upp kommunen och kommunen i sin tur avhyser familjen.” 

 

Vem kommer till tals? 

Varken den vräkta kvinnan eller kommunen intervjuas. Det refereras till tidningen Örebro 

Kuriren som källa. 

 

Öppen eller stängd text? 

”Radhuset ligger i ett av Örebros mer välmående områden. En av familjemedlemmarna är en 

56-årig kvinna som i perioder haft kontakt med psykvården sedan 60-talet.” Av detta kan 

läsaren tolka att i de finare kvarteren är det inte okej att bo om man har någon sjukdom. 

Journalisten talar inte om, men det går att dra slutsatser. 

 

Hur framställs de intervjuade? 

Ingen person intervjuas. 

 

Retoriska grepp 

”Örebros mer välmående områden.” Så beskrivs området där kvinnan kastas ut ifrån. I 

ingressen framgår det att familjen är zigenare. ”Tre kvinnor i en zigensk familj har 

blivit vräkta från sitt hem i Örebro.” Zigenare har för vissa dåligt rykte, och den som vill kan 

göra tolkningen att det är därför personen vräks. 

8.1.3 7.1.4 Nr. 4 ”Psykstörda tvingas ut i kylan.” HD 1995-05-17, notis, - 
 

Textens kontext 

Samma år som psykiatrireformen tas i bruk och mentalsjukhusen är på väg eller har redan 

startat avvecklingen. Denna artikel handlar om hur psykiskt sjuka ”tillhör stans uteliggare” 

och hur kommunen har som alternativ att erbjuda rum på inackorderingshemmet Möllan ”i 

bästa fall.” 
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Vad är textens centrala budskap till läsaren? 

Texten är vinklad, journalisten lägger sin egen bedömning att de ”psykstörda” som är 

uteliggare känner sig utsatta och trakasserade utan att backas upp av pratminus eller citat. 

 

Vem kommer till tals? 

Journalisten kommer delvis till tals då journalisten lägger till sin egen värdering av psyksjuka 

som uteliggare. 

 

Öppen eller stängd text? 

Texten är stängd – redan i rubriken ”Psykstörda tvingas ut i kylan.” Ordet ”tvingas” gör att 

man undrar vem det är som tvingar. Vem bär ansvaret? Jo, kommunerna enligt 

psykiatrireformen. Kravet läggs därför på kommunerna men boendeplatser påpekas vara få i 

artikeln. 

 

Hur framställs de intervjuade? 

Ingen citeras eller återges eller refereras. 

 

Retoriska grepp. 

De boenden som kommunen erbjuder framställs i texten som ”ingenting annat att erbjuda” att 

det är botten. Det värsta som finns i samhället men det är vad som erbjuds våra psykiskt 

störda. ”Hellre övernattar de på parkbänkar, i trappuppgångar, i containrar eller dragiga 

källarutrymmen.” skriver journalisten. 

 

8.1.4 7.1.5 Nr. 5, ”20 000 har skickats hem”, AB, 1995-01-31,reportage, Kerstin 
Weigl, Maria Trädgårdh 

 

Sammanfattande artikel om vad som hänt de mentalt sjuka som släpptes ut från 

mentalsjukhusen då de avvecklades. 

 

Textens kontext. 

I Stockholm 1995, det året mentalsjukhusen slutligen avvecklade sin verksamhet. 
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Vad är textens centrala budskap till läsaren? 

Textens budskap är att samhället inte kunde ta hand om de mentalt sjuka när de lämnade 

mentalsjukhusen när de stängdes. Brister i samarbetet mellan socialtjänsten och psykiatrin 

lyfts fram som ett centralt budskap.” 1986 kom en larmrapport om det usla samarbetet mellan 

psykiatri och socialtjänst i Stockholm – patienter från Långbro skrevs ut direkt till 

ungkarlshotell.” 

 

”1994 fanns 10 000 patienter som ska ut i samhället kvar på mentalsjukhusen. Samma år kom 

den hittills enda studien av vad som hänt mentalpatienterna sen sjukhusen stängts. Den rörde 

Sundby och visade på hög överdödlighet, misär, och kriminalitet.” 

 

Vem kommer till tals? 

Författaren refererar till information från Socialstyrelsen och psykiatrikern Lars Lindhagen. 

Socialtjänsten som framhävs som den största boven är inte tillfrågad om varför de agerat som 

de gjort. Ingen före detta mentalpatient får komma till tals och bekräfta/dementera det 

författaren skriver. 

 

Öppen eller stängd text? 

Stängd. Det lämnas inte öppet för egna tolkningar utan läsaren får tydligt veta att det är 

Socialtjänsten som brustit i samarbetet med psykiatrin i fråga om de mentalt sjukas 

omhändertagande utanför mentalsjukhusens väggar. ”1989 En första larmrapport om vad som 

skett med mentalpatienterna: i Stockholms län hade 200 psykiskt sjuka med 

missbruksproblem eller sociala problem skrivits ut utan att ha någon vård ordnad - och fanns 

på härbärgen och på gatan. En statlig utredning om de psykiskt stördas situation ur 

socialtjänstens perspektiv levererade skarp kritik.” 

 

Hur framställs de intervjuade 

Inga intervjuade i texten. 

 

Retoriska grepp 

I samband med Socialtjänsten används negativt värdeladdade ord. ”Usla samarbetet mellan 

psykiatri och socialtjänst i Stockholm”. Artikeln är skriven till de mentalsjukas fördel och de 

framställs som de drabbade. ”Trots piller, sprutor och lång vårdtid blev de inte friska.” Det är 

inte fel på patienten utan på vården. 
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8.1.5 7.1.6 Nr. 6, ”En av tre tar sitt liv.” AB 1996-10-29,reportage, Bo Linden 
 

Textens kontext 

Detta är ett år efter att psykiatrireformen trätt i kraft och flera mentalsjukhus har påbörjat 

avvecklingen eller redan helt avvecklats. Kriminologen, Henrik Belfrage, gjorde en studie 

över vad som hände patienter som lämnade Sundby sjukhus. Sundby sjukhus var beläget i 

Strängnäs. 

 

Vad är textens centrala budskap till läsaren? Är artikeln vinklad? 

Vinkeln är negativ. Det används ord som ”skrämmande” när siffrorna angående dödsantalet 

nämns tidigt i ingressen. Det centrala budskapet är att sedan nedläggningen av sjukhusen har 

fler psyksjuka tagit livet av sig. ”För några år sedan undersökte forskaren Henrik Belfrage vad 

som hänt med de patienter som fått lämna Sundby sjukhus. Resultatet var skrämmande: 114 

av 302 var döda, många av dem genom självmord.” 

 

Vem kommer till tals?  

Det är kriminologen Henrik Belfrages studie som refereras och Bo Säfström, chef för 

Stadsmissionen, som kommer till tals i artikeln. Att de valt just Bo Säfström kan vara att han 

direkt eller indirekt står i kontakt med de personer som artikeln handlar om – de psykiskt 

sjuka. Han kommenterar siffrorna och ger sin egen personliga bild av hur läget är. Siffrorna är 

människor. Människor som tagit livet av sig och det trycker Bo Säfström på. Särskilt med det 

avslutande citatet; “Självklart vill ingen vettig människa ha tillbaka de omänskliga och 

storskaliga mentalsjukhusen.” Säfströms inställning till mentalsjukhusen är negativ när han 

skriver ”de omänskliga”. Men han ser även att fler tagit sitt liv på grund av att de släppts ut 

men det ser han snarare som ett av vårdens misslyckanden. ”Misstanken står kvar 

att passiviteten inom psykvården, medveten eller inte, ledde till utrotning av psykiskt 

handikappade människor.” 

 

Öppen eller stängd text? 

Artikeln är stängd för tolkning i och med att ingressen avslöjar för oss direkt vad vinkeln är – 

självmord bland psykiskt sjuka har ökat på grund av avvecklingen av mentalsjukhusen och 

artikeln har en studie utförd av Henrik Belfrage som stödjer den vinkeln. Många ord skrivs på 

näsan så som ”offras medvetet” och ”extremt många självmord”. 
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Hur framställs de intervjuade? 

Den citerade är Bo Säfström, han refereras så att man förstår att det är han som talar i 

pratminusen. Där är totalt två pratminus som kommer tätt efter varandra. Efter sista citatet 

följer en citering som är ganska lång. Det verkar som om där varit frågor från journalisten 

emellan då där finns tydliga pauseringar. Dessa pauseringar kan förstås även vara naturliga 

pauser som intervjupersonen gjort. 

 

Retoriska grepp 

Förutom värdeladdade ord som ”döda” och ”självmord” finns värderande ord av dessa. 

”Skrämmande” förekom när dödstalet nämndes i ingressen ”obehagligt”. Dessa ord är laddade 

ord som journalisten själv tillskrivit. I pratminus och citeringar förekommer ord som 

”medvetet offrar två grupper: missbrukarna och de psykiskt sjuka.”, ett talminus från Bo 

Säfström. 

8.2  Period 2: period 2 

8.2.1 Nr. 7, ”Efter tre självmordsförsök fick Max riktig hjälp”, DN, 2011-09-
29,reportage, Emma Löfgren 

 

Texten handlar om Max som försökte ta sitt liv med tabletter tre gånger utan att få någon 

riktig hjälp av psykiatrin efteråt. Till slut hittade han en fungerande behandling. 

 

Textens kontext.  

2011 i Stockholm. 

 

Vad är textens centrala budskap till läsaren? 

Eftersom ingen psykiatriker som vårdade Max får komma till tals och förklara varför han inte 

fick rätt efterbehandling de första två gångerna han försökte ta sitt liv, vinklas texten på att 

psykvården är bristfällig. ”Jag fick vara kvar där i några dagar. Jag blev övervakad och fick 

medicin. Sedan fick jag åka hem och börja jobba igen” säger Max om vad som hände efter 

hans första självmordsförsök, som orsakades av problem på jobbet och hemma. ”Efter 

händelsen fortsatte livet i princip som tidigare. Max åt flera sorters antidepressiva medel men 

fick inga uppföljningssamtal eller mer kontakt med psykvården.” 
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Vem kommer till tals? 

Det är Max som får komma till tals. En person som blivit felbehandlad, enligt artikeln, av 

vården. 

 

Öppen eller stängd text? 

Det framgår tydligt att psykvården brister i sina vårdmetoder och efterbehandling när Max 

berättelse återges. Inga personer som fått bra vård kommer till tals som en motvikt. ”- Den 

gången fick jag en samtalskontakt. Men efter tre gånger bytte de plötsligt ut min terapeut, utan 

att berätta varför. Den nya kallade in en doktor, som utan att veta någonting om mig 

rekommenderade ECT behandling.”  

 

Hur framställs de intervjuade? 

Max ”berättar” eller ”säger”. 

 

Retoriska grepp 

Artikeln är en intervju och det framgår att han berättar om något jobbigt, att det han utsatts för 

satt djupa spår i honom. ”Max Krabbenhöft stakar sig i berättelsen”, ”sväljer”, ”blinkar hårt”. 

”Bryter av en bit av kanelbullen som ligger på kafébordet framför honom”, ”ser ut att välja 

orden med omsorg.” 

”Samtidigt som kärleksproblemen blev alltmer akuta, arbetade sig Max målmedvetet rakt in 

mot den berömda väggen.” Författaren förutsätter att alla vet vad väggen är för något i arbets- 

sammanhang. ”Max var inte intresserad och återigen lämnades han därhän med enbart 

psykofarmaka som hjälp.” Enbart förstärker budskapet att psykofarmaka inte räcker som hjälp 

åt Max. 

8.2.2 Nr. 8, ”Rättspsyk vårdar färre”, DN, 2010-08-10,nyhetsartikel, Jonas Freden 
 

Nyhetsartikel om att allt färre döms till rättspsykiatrisk vård trots att de inte är psykiskt friska 

och behöver vård. 

 

Textens kontext 

Artikeln är skriven 2010 i Stockholm. Under 2000 talet har psykiatrin fått kritik för att inte 

räcka till. Det diskuteras om rätt till valfrihet inom psykiatrin. 
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Vad är textens centrala budskap till läsaren? 

Vinkeln är att det är dåligt att fler döms till fängelse och färre till vård. ”I dag sitter personer 

som dömts till vård frihetsberövade på obestämd tid, samtidigt som allt fler psykiskt sjuka 

hamnar i fängelse. Ingetdera är bra” säger Anders Forssman, professor i Rättspsykiatri. ”Flera 

lagändringar har skärpt kraven för vård. Dessutom har domstolarna skärpt sina bedömningar.” 

Kriminologen Mikael Rying kommenterar ”Jag tror inte att man kan straffa bort farlighet. 

Risken för våld och hot på fängelserna ökar också med det här systemet.” 

 

Vem kommer till tals? 

Det är ovan nämnda kriminologen och professorn som får komma till tals. Två politiker från 

varje block får kommentera och båda lovar bättring om deras block vinner valet. ”Men om vi 

vinner valet är jag definitivt beredd att verka för att fler grova brottslingar som behöver vård 

också ska få det” säger Thomas Bodström (S) ” Enligt Ask (Beatrice Ask M) tänker 

regeringen se över hela systemet med rättspsykiatrisk vård om alliansen vinner valet.” 

 

Öppen eller stängd text? 

Artikeln är stängd och det går inte att göra tolkningen att rådande kriminalvård är bra. ”På 

sjuttiotalet dömdes nästan två tredjedelar av alla mördare och dråpare till vård. I dag är det lite 

drygt var tionde. I den här takten är rättspsykiatrisk vård som påföljd för dödligt våld i princip 

borta inom ett decennium.” 

 

Hur framställs de intervjuade? 

Säger används mest efter att någon uttalat sig. Anser används en gång. 

 

Retoriska grepp 

Värdeladdade ord används. Bland annat för att förklara hur de som får uttala sig känner.” Det 

här upprör kriminologen Mikael Rying.” 

 

”Men om vi vinner valet är jag definitivt beredd (...).” Definitivt understryker hur mycket 

Bodström är beredd att satsa vid ett vunnet val. 
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8.2.3 Nr. 9, ”Självmordstankar ignorerades. Socialstyrelsen kräver utredning av 
hanteringen”, HD, 2011- 05-27, nyhetsartikel, artikelförfattare framgår ej 

 

En kvinna ringde till psykvården och berättade om sina självmordstankar. Hon fick ingen 

hjälp för de problemen och tog livet av sig senare. 

 

Textens kontext.  

2011 i Helsingborg. 

 

Vad är textens centrala budskap till läsaren? 

Av texten går det att dra slutsatser om att psykvården har brustit i behandling av en patient. 

”Socialstyrelsen fann vid sin granskning brister i verksamheten, både när det gäller patientens 

missbruk samt i samarbetet kring hennes smärtbehandling. Dessutom kritiseras det faktum att 

patienten inte fick tid för bedömning, trots att hon på eget initiativ ringde och uppgav att hon 

hade självmordstankar.” Kvinnan fick inte den akuta behandling hon behövde, utan var 

inskriven för en mer långsiktig vård. Kvinnan var patient sedan tidigare och fortsatt vård var 

planerad, vilket förstärker att vården inte gjort tillräckligt. ”På grund av en pressad situation 

på den aktuella mottagningen diskuterades det om kvinnan eventuellt skulle flyttas.” ”En dryg 

månad efter telefonsamtalet med läkaren hade kvinnan en tid för återbesök. Det blev dock 

inget möte då läkaren var sjukskriven vid tillfället.” 

 

Vem kommer till tals? 

Det refereras till Socialstyrelsen som påpekar bristerna i hanteringen av patienten. Patientens 

ansvarige läkare citeras på följande vis. ”Den ansvarige läkaren skrev i ett utlåtande att han 

inte uppfattade kvinnan som självmordsbenägen, varken under personliga möten eller under 

deras telefonsamtal.” 

 

Öppen eller stängd text? 

Det vinklas åt att vården gjort fel. Ingen inom vården får komma till tals och försvara sig. 

 

Hur framställs de intervjuade? 

Ingen kommer till tals i citat. 
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Retoriska grepp 

” Först tolv dagar senare ringde hennes ansvarige läkare upp.” Först betonar att det är sent att 

ringa efter tolv dagar. 

8.2.4 Nr. 10, ”Läkaren ville bli av med mig”, HD, 2010-04-07, nyhetsartikel, 
artikelförfattare framgår ej 

 

Textens kontext.  

Artikeln är publicerad i HD 2011. 

 

Vad är textens centrala budskap till läsaren? 

Det centrala budskapet är att det är ”kaos i Ängelholm”. Kaoset gäller psykvården där 

ledningen för verksamheter påstår att den fungerar bra. 

 

Vem kommer till tals? 

De som kommer till tals är patienter som varit inlagda på psykvården i Ängelholm. 

Patienterna ”Maria” och “Dove”, områdeschefen för psykiatrin i Ängelholm Peter Åberg, Per-

Olof Sjöblom chef för psykiatrin i Skåne kommer till tals. Journalisten kommer till tals med 

frågor som: ”Patienter undrar vad de ska ta sig till. Vad kan du säga till dem?”, ”Och patienter 

känner sig förbisedda?”. Det är tydligt enligt ordningen av dem som får komma till tals först 

och av frågorna ställda av journalisten vilken sida han står på. Han verkar kritisk till 

psykvården och, enligt vår tolkning, ser han psykvården i Ängelholm som bristfällig och vill 

att de ansvariga ska svara på kritiken som kommit fram. 

 

Öppen eller stängd text? 

”Jag grät och fick inte luft. Då sa läkaren: "Nu är tiden slut" och så lyfte hon mig upp ur 

stolen, föste ut mig i väntrummet och satte mig på en stol. Det var fruktansvärt.” Så citerades 

”Maria” av Joakim Björck som skrivit texten, om hur en patient blivit behandlad på 

psykvården i Ängelholm. 

 

Områdeschefen Peter Åberg återges direkt efter, där han påstår att verksamheten fungerar som 

den ska. Redan här ställs läsaren emot psykvården och Peter Åberg. Om vi tror på Marias 

berättelse kommer vi att ta det han säger vidare i artikeln om lögn. Ordningen över vem som 

kom till tals först anser vi var effektfull på så vis. Hade Åberg fått påstå att verksamheten 

fungerade och sedan hört Marias berättelse skulle vi kunna tolka det som att Åberg faktiskt 
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trodde att den fungerade, och så hände det som Maria återger i pratminuset. Då hade det 

kunnat tolkas mer som ett missförstånd.  

 

Hur framställs de intervjuade? 

De intervjuade återges med ”säger” och ”svarar”. Vi har därför bedömt pratminusen och de 

refererade som neutrala sådana utan målande beskrivningar om hur de sitter eller om de sa 

något på ett speciellt sätt. Dock, som påpekat i ovanstående punkt, är ordningen påverkande 

för intrycket av de intervjuade. 

 

Retoriska grepp 

Ordet ”kaos” förekommer i ingressen som fortsätter i brödtexten med ”en gråtande Maria” 

och ”jag grät och fick inte luft”. Det är känsloladdade ord och meningar som används tidigt, 

antagligen vill journalisten väcka läsaren uppmärksamhet på att detta är allvarligt. Starka 

känslor förmedlas i de första styckena. De senare med pratminus från andra patienter liksom 

chefen för psykiatrin i Skåne. 

8.2.5 Nr. 11, ”Hade de gått in till honom då kanske han hade levt i dag”, AB, 2011-
10-10, reportage, Kristina Edblom 

 

Artikeln handlar om självmord på psykiatriska avdelningar med Kenneth som exempel. 

 

Textens kontext 

2011 i Stockholm men handlar om Helsingborg. 

 

Vad är textens centrala budskap till läsaren? 

Texten vinklar på att psykvården inte har tillräckligt med resurser få att vaka över patienter 

med självmordstankar dygnet runt. De gör heller inte riktiga bedömningar om vem som är 

självmordsbenägen. ”Trots att Socialstyrelsen i skarpa ordalag säger att självmorden inom 

slutenvården måste upphöra fortsätter det att hända. Så sent som i förrförra veckan tog en ung 

tjej sitt liv på en avdelning i Norrbotten.” Nytt citat; ”- Att säga att det är integritetskränkande 

är bara en bortförklaring för att man saknar resurser eller utbildning att göra det på rätt sätt” 

säger psykvården om att det är integritetskränkande att vaka över patienter dygnet runt. 

 

Vem kommer till tals? 

En professor i suicidologi får komma till tals och uttala sig om självmord inom psykiatrins 
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slutenvård och han försvarar patienterna och de anhöriga. ”Det skulle vara ett kvalitetskrav 

med regelbundna och uppföljande utbildningsinsatser av personalen.” 

 

Statistik om självmordsfrekvensen på psykiatriska slutenvårdsavdelningar refereras från 

socialstyrelsen. 

 

Kenneth tog sitt liv på en sluten avdelning trots att anhöriga varnat läkarna om hans 

självmordstankar. Hans syster som var den sista att träffa honom kommer till tals i texten och 

hon riktar negativ kritik mot vården. ”- Jag ringde och sa att de måste hålla koll på Kenneth, 

men de sa bara att allting var lugnt. Hade de gått in till honom då kanske han hade levt i dag.” 

Verksamhetschefen för psykiatrin i Helsingborg får uttala sig, men försvarar inte utan håller 

med om att det är brister i vården men att de gör så gott de kan. ”Vi ska göra vårt yttersta och 

gärna mer för att förhindra självmord, men i alla fall kommer vi inte nå ända fram. Precis som 

inom all specialistvård.” 

 

Öppen eller stängd text? 

Att utläsa av citaten ovan kan läsaren utan problem tolka att psykvården vet om sina brister 

och erkänner dem, men att de inte verkar vilja göra något åt problemet. 

 

Hur framställs de intervjuade? 

Alla som citeras har ”säger” innan sitt namn, anhöriga som chefsläkare. 

 

Retoriska grepp 

”Trots att Socialstyrelsen i skarpa ordalag säger att självmorden inom slutenvården måste 

upphöra fortsätter det att hända.” Trots förstärker att någon gör fel. ”Gång på gång hör vi 

vården säga att de missbedömt risken.” Samma sak förstärker gång på gång. 

8.2.6 Nr. 12, ”Han dödade sin mamma”, AB, 2011-07-16, notis, Esbjör Sandin 
 

Textens kontext 

Texten är skriven 2011 av Esbjörn Sandin, publicerad i AB. 

 

Vad är textens centrala budskap till läsaren? 

Det centrala budskapet är att psykiskt sjuka och missbrukare är de som mördar sina föräldrar. 

Den som påstår detta i artikeln är kriminologen Mikael Rying, från Mitt i universitetet. 
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Vem kommer till tals? 

Kriminologen Mikael Rying är den som kommer till tals i artikeln där journalisten efterlyser 

hans expertis inom området.  

 

Öppen eller stängd text? 

Artikeln är stängd i och med att inga andra personer av annan åsikt får komma till tals. Dock 

framkommer en tanke eller åsikt om att det inte bara är psykiskt sjuka och missbrukare som 

gör just den här typen av våldsbrott utan att det kan vara en hämndaktion. ”Men morden kan 

också vara hämndaktioner för olika typer av övergrepp som föräldrarna utsatt barnet för under 

uppväxten”. Detta anser vi ha att göra med en viss öppenhet – öppenhet för tolkning att det 

kan vara på ett annat sätt. 

 

Hur framställs de intervjuade? 

Mikael Rying är neutralt återgiven med att han först presenteras och att läsaren sedan förstår 

att det är Mikael Rying som står för pratminusen.  

 

Retoriska grepp 

Ord som ”mördare”, ”hämnd” och “våldet” används i tidningen. Ofta i koppling till psykisk 

sjukdom. ”- Om det gäller vuxna som dödar sina föräldrar är gärningsmännen antingen 

missbrukare som är ute efter pengar, eller så handlar det om en kombination av psykisk 

sjukdom och missbruk.”. Pratminuset är från Mikael Rying. Det intryck en läsare kan få av 

psykiskt sjuka är att de är våldsamma och farliga. 

8.3 Sammanfattning av de 12 artiklarna 
 

Texternas kontext 

Hälften, 6 stycken, av artiklarna är skrivna period 1 när mentalsjukhusen avvecklade sin 

verksamhet, de sjuka skrevs ut och fick klara sig själva i samhället. Andra hälften, 6 stycken 

artiklar, är skrivna period 2 när man börjar prata mer öppet om psykisk ohälsa, fler söker hjälp 

samtidigt som psykvården har stora brister.  

 

Vad är texternas central budskap till läsaren? 

Alla artiklar från period 1 handlar på något vis om att nedläggningen av mentalsjukhusen är 

något dåligt. Att de utskrivna patienterna mår dåligt, de får ingen hjälp och att samhället 
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brister i psykvården. Även i artiklarna från period 2 är temat att psykvården brister I 

behandling av psykiskt sjuka, det är kaos I vården, resurserna räcker inte.  

 

Vilka kommer till tals? 

I artiklar från period 1 kommer både mentalt sjuka och beslutsfattare till tals. Men inte I 

samma artikel. I artiklar där mentalt sjuka kommer till tals och uttalar sig om nedläggning av 

mentalsjukhusen kommer ingen beslutsfattare till tals och försvarar beslutet. När 

socialtjänsten refereras intervjuas ingen mentalt sjuk som kan dementera eller bekräfta 

referaten.  

 

I alla artiklar utom en, från period 2, ser det ut som I period 1. I en artikel intervjuas alla 

parter, de sjuka, vårdare, professorer och verksamhetschefer.  

 

Öppna eller stängda texter? 

Artiklar period 1: Artiklarna är stängda. Artiklar period 2: Artiklarna är stängda.  

 

Hur framställs de intervjuade? 

Artiklarna period 1: De mentalt sjuka som inte får behålla sina vårdplatser framställs som 

offer, det är synd om dem. När andra personer som kriminologer intervjuas framställs de som 

viktiga.  

 

Artiklar period 2: De intervjuade framställs mer neutral än I period 1. De sjuka framställs inte 

som offer I samma grad och professorer framställs inte som viktiga I samma grad. 

 

Retoriska grepp 

Artiklar period 1: Negativt laddade ord används för att läsaren ska förstå att nedläggningen av 

mentalsjukhusen är dåligt och att samhället inte tar hand om de sjuka.  

 

Artiklar period 2: Värdeladdade ord används som framhäver att nuvarande vårdsituation är 

något som upprör och brister. De som drabbas av den dåliga psykvården har utsatts för något 

jobbigt.  
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9 Diskussion 
Diskussion av den kvantitativa studien 

9.1 Gestaltning 
 

Av de 120 artiklar vi analyserat var brist i vård den gestaltning som förekom oftast, i 41 

procent av artiklarna över båda jämförelsepunkterna. Ämnena “kriminalitet” och “framsteg” 

stod för 12 respektive 11 procent av gestaltningen.
32

 

 

Tittar vi på jämförelsepunkterna separat ser vi att vårt förväntade resultat inte stämmer. Vi 

trodde att gestaltningen kriminalitet skulle återfinnas i flest artiklar från period 1 och brist i 

vård i gestaltningen period 2. “Brist i vård” var den typ av gestaltning som förekom mest 

frekvent under båda jämförelsepunkterna. 20 procent av artiklarna period 21 och 26 procent 

av artiklarna period 1 gestaltades brist i vård.
33

  

 

Referat från artiklar gestaltade med brist i vård: 

I artikeln ” Bara de friska orkar be om vård”, AB 1995-01-31, skriver Kerstin Weigl om vad 

som hände de patienter som skrevs ut då mentalsjukhusen avvecklade sin verksamhet, citat ur 

artikeln; ”En första larmrapport om vad som skett med mentalpatienterna: i Stockholms län 

hade 200 psykiskt sjuka med missbruksproblem eller sociala problem skrivits ut utan att ha 

någon vård ordnad - och fanns på härbärgen och på gatan.”. 

9.2 Kriminalitet 
 

Ämnet “kriminalitet” förekom i 8 procent av artiklarna från period 1 och 9 procent av 

artiklarna från period 2.
34

 Nedan följer referat ur artiklar från fyra årtal, 1928, 1953, 1995 och 

2010 för att visa på skillnaden i hur det skrevs om rättspsykiatrin under olika tidpunkter. 

 

Redan 1928 fanns det särskilda avdelningar på fängelser för ” psykiskt abnorma”. Fångar som 

visade på stökigt beteende togs in på fängelsets sinnesavdelning. Långholmen hade en 

sinnesavdelning och tog emot fångar från andra fängelser. I artikeln ” Knivskäraren blir nu 
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oskadliggjort för all framtid”, DN 1928-01-10, skrivs det om en av brottslingarna som sitter 

på Långholmens sinnesavdelning. Huvudbudskapet i artikeln är att platserna på 

sinnesavdelningen på fängelset var för få, det behövs fler platser för ” psykiskt abnorma” 

brottslingar.
35

 

 

I ” Engelsk brottslings psyke avgörs av 110- årig regel”, DN 1953-06-23, skrivs det om en 

sinnesrubbad som blivit dömd till fängelse. I artikeln framförs åsikten att sinnesrubbade har 

en sämre förmåga eller ingen förmåga alls att se vad som är rätt och fel. Dessa ska då inte 

dömas som en frisk människa utan som en person med oförmåga att urskilja gott från ont.
36

 

 

I artikeln ”Fel att döma till vård” publicerad i DN 1995-02-23 argumenterar Torbjörn Tännsjö, 

professor i praktisk filosofi, för att psykiska sjuka inte ska särbehandlas utan få fängelsestraff 

som alla andra och få den vård de kan tänkas behöva i fängelset. ”Det är rättvist att döma även 

psykiskt störda människor till fängelse” anser Torbjörn Tännsjö.
37

 

 

I ”Rättspsyk vårdar färre”, DN 2010-05-10, av Jonas Freden står det att fler borde dömas till 

vård istället för straff. Artikeln tar upp att det trots vad allmänheten tror inte är vanligt att 

brottslingar döms till rättspsykiatrisk vård utan tvärt om. För få kriminella får den vård de 

behöver. ”På sjuttiotalet dömdes nästan två tredjedelar av alla mördare och dråpare till vård. I 

dag är det lite drygt var tionde. Det kan verka som om rättspsykvård blir vanligare. Kanske 

för att medierna uppmärksammar just sådana mordfall. Men i själva verket är det tvärtom. 

Rättspsykiatrisk vård är på väg ut” Anders Forssman, professor i rättspsykiatri, uttalar sig i 

artikeln. ”I dag sitter personer som dömts till vård frihetsberövade på obestämd tid - samtidigt 

som allt fler psykiskt sjuka hamnar i fängelse. Ingetdera är bra”
38

 

 

Vi menar, att genom att medierna skriver om kriminalitet i koppling till psykiskt sjuka kan 

detta påverka bilden av mentalt sjuka människor i samhället. Men gestaltningen tycks ha varit 

densamma under 15 år. Medierna skriver fortfarande om brist i vården, om hur psykiskt sjuka 

lätt faller in i kriminalitet och hur psykiskt sjuka tar livet av sig. Man skulle kunna säga att 

”Ingenting har hänt” – på 15 år. Om man istället skulle jämföra med årtalen 1930 och 1950 
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ser man stora förändringar i hur de skrev om psykvård och mentalt sjuka. De stora 

mentalsjukhusen som ”äntligen” skulle byggas och hur man skulle ta hand om de psykiskt 

sjuka i samhället på ett ”humant sätt”. Vändningen från detta synsätt skedde successivt från 

1950 fram till 1980 då debatten kulminerade och ledde fram till att mentalsjukhusen 

avvecklades 1995. Men efter denna tidpunkt kan vi inte se att gestaltningen varit annorlunda 

mellan period 1 och period 2. 

9.3 Positiv gestaltning 
 

Den gestaltning vi klassade som positiv var framsteg. Period 1 var 7 procent och period 2 6 

procent av artiklarna gestaltade framsteg.
39

 

 

En positivt gestaltad artikel kan exempelvis handla om att pengar satsas på psykvården. 

 

De positiva artiklarna var få och det beror antagligen på att negativa nyheter oftast väcker 

större intresse än de positiva.  

9.4 Olika gestaltning 
 

En intressant jämförelse är att DN över alla år hade flest artiklar med gestaltningen brist i 

vård, 26 procent, jämfört med HD:s 12 procent och AB:s 17 procent. Gestaltningen 

“vetenskap” utgjorde fyra procent av DN:s artiklar och två procent av HD:s artiklar.
40

 Det går 

emot vårt förväntade resultat där vi trodde att DN och HD skulle skriva mer vetenskapligt än 

AB och att AB skulle berätta om personer som blivit felbehandlade, alltså gestaltningen brist i 

vård. 
41

Anledningen till varför det är på detta vis, tror vi är att i och med att HD är mer lokal, 

tar den upp fler berörda personer i sitt närområde medan AB i form av rikstäckande tidning 

inriktat sig på sakfrågor mer än att skildra enskilda individers öden. 

9.5 Vem kommer till tals 
 

Det visade sig att under period 1 kon flest tjänstemän och vetenskapsmän/ psykologer till tals. 

I 15 av de 60 artiklar som lästes för året kom vetenskapsmän/ psykologer till tals och i 13 av 

artiklarna kom tjänstemän (exempelvis politiker) till tals. Efter kom vårdare som kom till tals i 

12 av 60 artiklar. Period 2 trodde vi att fler psykiskt sjuka skulle komma till tals. Det stämde 
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också. I 10 av 60 artiklar kom psykiskt sjuka till tals, jämfört med period 1 då motsvarande 

siffra var 4. Fler tjänstemän kom till tals period 2 än period 1, i 23 artiklar mot 13. 

Vetenskapsmän och psykologer kom till tals i samma utsträckning period 2 som period 1, i 14 

artiklar. 
42

 

9.6 Benämningar 
 

Vi använde sökorden: psykiatri, psykiskt sjuka, psykvården, mentalvården, mentalt sjuka och 

mentalsjukhus. Av de artiklar vi slumpade fram och som föll inom ramen stod sökorden 

psykiatrin, psykiskt sjuka och psykvården för 36, 29 och 24 procent av artiklarna, 3 procent 

av artiklarna vi granskade kom från sökordet mentalsjukhus.
43 

 

period 1  

 

Totalt 

artiklar 

sökord 

1995 

1 - 

psykiatri 

2 - 

psykiskt 

sjuka 

3 - 

psykvården 

4 - 

mentalvården 

  5 - 

mentalt 

sjuka 

6 - 

mentalsjukhus 

AB 36 53 19 0   2 124 

DN 50 36 10 5   0 25 

HD 56 73 29 6   2 78 

 

period 2 

 

Totalt 

artiklar 

sökord 

1995 

1 - 

psykiatri 

2 - 

psykiskt 

sjuka 

3 - 

psykvården 

4 - 

mentalvården 

5 – mentalt 

sjuka 

6 - 

mentalsjukhus 

  

AB 31 13 17 1 1 20  

DN 73 60 39 4 10 73   

HD 24 26 9 5 0 20   

 

Ovan redovisas hur många träffar vi fick i Retriever för respektive sökord och år. Tittar vi på 

de första tre kategorierna där ordet psykiskt används som benämning fick vi betydligt fler 

träffar än när ordet mental användes. Dock fick mentalsjukhus många träffar, de flesta var 

recensioner av filmer eller böcker i ämnet och inga nyhetsartiklar eller reportage. 
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En skillnad kan ses i hur benämningen av psykiskt sjuka ändrats över åren. I artiklar från 

början och mitten av 1900 som handlade om det som idag benämns som psyksjuka användes 

ord som psykiskt abnorm, sinnesslöa och sinnessjuka.
44

 Under 1970 talet i de artiklar vi läst 

används ord som mentalt sjuk och mentalsjukhus. Medan det idag är ordet psykisk som 

används om man tittar på tabellerna ovan.
45

 

9.7 Artikeltyp 
 

Nyhetsartiklar utgjorde den största typen av artiklar över båda jämförelsepunkterna. 51 

procent av 120 artiklar var nyhetsartiklar. I 31 procent av artiklarna var artikeltypen reportage. 

Notiser stod för 16 procent av texterna vi kodade.
46

  

 

9.8 Kön journalist 
 

I de fall vi kunde se vem som skrivit artikeln fann vi att kvinnor i större utsträckning skriver 

om psykvården och psyksjuka än män. 54 kvinnor mot 31 män har författat artiklarna. I vissa 

fall som i TT artiklar har kön på författare inte framgått. Inte heller i HD:s artiklar hämtade 

från Retriever framgår det vem som skrivit artikeln. 

 

I artiklarna som gestaltades med brist i vård skrev kvinnor 36 av artiklarna och män 9 stycken. 

Män skrev om kriminalitet i 8 av artiklarna och kvinnor i 2.
47

 

 

9.9 Då och nu 
 

Vi har även läst artiklar från 1953 och 1970, två år då reformer inom psykvården 

genomfördes. I en debattartikel från DN 1970, ”Det terapeutiska samhället, anarki eller 

behandling? ”är Christer Båge, forskare och anställd på Långbro mentalsjukhus, skeptisk till 

terapi som vårdform. ”En sak måste nu framhållas. De människor som är intagna för vård på 

anstalt är till stor del sedan länge mer eller mindre havererade i tillvaron (...) tvingats 

kapitulera och anpassa sig efter de krav som en mångårig anstaltsvistelse ofrånkomligen ställt. 
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När dessa människor plötsligt tas på allvar som individer, när de uppmuntras visa känslor och 

formulera egna tankar ja då måste något hända (...) i värsta fall kan det innebära att svåra och 

destruktiva krafter bryter fram, det kan gälla självmord likväl som våld mot andra.”, säger 

han.
48

  

 

I ett inlägg i Sydsvenska Dagbladet från 1970, ”Mentalsjukvården”, försöker författaren Sven 

Randen ändra den äldre generationens läkare syn på nya vårdformer som terapi. Författaren 

vill att gamla läkare och forskare ska bli mindre konservativa och kunna möta yngre forskare 

och läkares nya åsikter. ”När ska äntligen den äldre generationen läkare öppna sig, lossa 

förtöjningen och säga OK, vi har handlat utifrån det vi fått lära oss. Tiderna förändras, visa er 

vad ni fått lära er. Kanske ligger det något gott i det”, menar att elchocker och psykofarmaka 

borde ersättas med öppnare vårdformer.
49

 

 

Vi jämförde dessa artiklar med dagens artiklar där terapi fått genomslag. Sydsvenska 

Dagbladet hade 2010 en artikelserie som hette ” Psykolog efterfrågas” där bland annat 

artiklarna ”Terapi för vardagsbruk” (...) och ”Jobbstress ger psykologer mer jobb” (SDS 2010-

03-01) ingick. Artiklarna tar upp att psykologer anlitas till arbetsplatser för att stressade och 

pressade anställda ska kunna få hjälp. Social fobi tas också upp. Artiklarna indikerar att 

behovet att prata med en psykolog har ökat och att vi idag söker oss till psykiatrin för 

”mindre” besvär än förut. Terapin som behandlingsform är alltså något mer etablerad.
50

 

9.10 Vinkel 
 

Över alla 120 artiklar gestaltades 71 procent av artiklarna negativt. 18 procent gestaltades 

positivt och 11 procent neutralt.
51

 De artiklar som exempelvis haft gestaltning brist i vård, 

offer eller kriminalitet har vi gestaltat som negativa. De positiva artiklarna har exempelvis 

gestaltats med framsteg, terapi eller vetenskap. Neutrala artiklar har i flesta fall gestaltats av 

vetenskap. 

 

AB och DN hade ungefär lika många negativt gestaltade artiklar, 31 respektive 32 artiklar. 
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HD hade 22 negativt gestaltade artiklar. HD hade dubbelt så många positivt gestaltade artiklar 

som DN, 10 artiklar mot 5 artiklar. AB hade 6 stycken positiva artiklar. 
52

 

 

Det visade sig att artiklarna från åren period 1 och period 2 var mestadels negativt vinklade. 

Det ämne som figurerade mest under båda år var brist i vård, och det tror vi beror på att 

samhället ännu inte funnit ett fungerande sätt att ta hand om de psykiskt sjuka vi har i 

samhället. Pengarna räcker inte till. Det är en i hög grad politisk fråga där det handlar om 

satsningar. En stor satsning skedde under 1930 då man lät bygga Beckomberga sjukhus som 

då var Sveriges största mentalsjukhus. Före Beckomberga sjukhus var Säters mentalsjukhus 

det största, som fanns redan 1912. Men vid 1995 togs beslutet om att avskaffa 

mentalsjukhusen. Det var inte heller bra, kan vi konstatera. Frågan är om det blivit bättre eller 

sämre för de psykiskt sjuka och om rapporteringen kring psykiskt sjuka påverkar samhällets 

bild av dem. 

9.11 Geografi 
 

51 procent av artiklarna över båda jämförelsepunkterna var lokala, alltså att de handlade om 

något som kunde orts bestämmas. 20 procent av artiklarna var rikstäckande, de handlade om 

något som rörde hela Sverige. Cirka 5 procent riktade in sig på en region och klassades som 

regionala. 4 procent av artiklarna var internationellt bestämda geografiskt. 
53

 

 

Diskussion av den kvalitativa studien 

9.12 Gestaltning 
 

De artiklar vi har valt att analysera i den kvalitativa analysen stödjer resultatet i den 

kvantitativa studien. Ämnet ”brist i vård” var den vanligaste gestaltningen i båda 

jämförelsepunkterna i den kvantitativa studien.
54

 I den kvalitativa studien var 8 av 12 artiklar 

gestaltade ” brist i vård”
55 56
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Artiklarna handlar bland annat om indragning av 
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  Se Figur 11 
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 Se Figur 13 
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 Se Figur 6 
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 By, Ulrika, Åtta ska ut. Vem mår minst dåligt? DN 1995-10-12.  
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 Okänd, Psykstörda tvingas ut i kylan, HD 1995-05-17 

57
Trädgårdh, Maria. Weigl, Kerstin, 20 000 har skickats hem, AB 1995-01-31 
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Larsson, Emma. Ryden, Daniel, Terapi för vardagsbruk. Sydsvenska Dagbladet, 2010-03-01 

Linden, Bo, En av tre tar sitt liv, AB 1996-10-29  
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vårdplatser för psykiskt sjuka på ett behandlingshem. Ulrika By skriver i ”Åtta ska ut. Vem 

mår minst dåligt?” DN 1995-10-12, om behandlingshemmet Drevviken som drar in 8 av 25 

platser. De boende känner sig osäkra på sin framtid. En intervjuad psykiskt sjuk kvinna uttalar 

sig. ”Jag känner mig så osäker, jag får liksom inga svar, kanske skulle jag kunna få en tvåa i 

Jordbro, vad tror du?” 

 

I artikeln ”20 000 har skickats hem.” AB 1995-01-31, rapporteras om vad som hänt psykiskt 

sjuka sedan mentalsjukhusen stängde. 

 

”1994 fanns 10 000 patienter som ska ut i samhället kvar på mentalsjukhusen. Samma år kom 

den hittills enda studien av vad som hänt mentalpatienterna sen sjukhusen stängts. Den rörde 

Sundby och visade på hög överdödlighet, misär, och kriminalitet.” I den kvantitativa analysen 

var kriminalitet den näst vanligaste gestaltningen.
63

 Lika så i den kvalitativa studien. 3 av 12 

artiklar gestaltades kriminalitet.
64 65
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9.13 Vem kommer till tals 
 

I den kvantitativa studien gick diskussionen såhär: Det visade sig att under period 1 kom flest 

tjänstemän och vetenskapsmän/ psykologer till tals. I 15 av de 60 artiklar som lästes för året 

kom vetenskapsmän/ psykologer till tals och i 13 av artiklarna kom tjänstemän till tals.
67

 

 

I de artiklar vi granskade kvalitativt för period 1 är det vetenskapsmän/ psykologer som 

kommer till tals i flest artiklar, 3 av 6. Psykiskt sjuka, övriga, journalisten och tjänstemän 

kommer till tals i ett fall var.
68
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I en av artiklarna då psykiskt sjuka kommer till tals 
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 Sandin, Esbjör, Han dödade sin mamma, AB 2011-07-16  

66
Freden, Jonas, Rättspsyk vårdar färre, DN 2010-08-10  

67
 Se Figur 4 

68
Sjökvist, Elisabeth, Psykpatient ofta kriminell. Var tredje mentalpatient finns noterad i polisens brottsregister, 

DN 1996- 06-18  



 

49 

 

är beskrivningen målande. ”Återgivningen av dialoger och citat är målande beskrivet med 

”(…) funderade Ann” eller ”(…) säger hon och drar djupa giriga bloss.”
74

 Till skillnad från 

när vetenskapsmän/psykologer intervjuas då deras åsikter följs av ett kort ”säger” och deras 

namn. 

 

Om jämförelsepunkten period 2 har vi skrivit såhär om den kvantitativa analysen i 

diskussionen: period 2 trodde vi att fler psykiskt sjuka skulle komma till tals. Det stämde 

också. I 10 av 60 artiklar kom psykiskt sjuka till tals.
75

 I den kvalitativa analysen var resultatet 

inte lika tydligt. Två psykiskt sjuka får komma till tals, lika många vårdare. Två 

vetenskapsmän/psykologer kommer också till tals. Tjänstemän och anhörig i ett fall var.
76

  

Period två används inte en målande beskrivning av psykiskt sjuka när de kommer till tals, till 

skillnad från period ett där beskrivningarna av de psykiskt sjuka är mer målande.  

 

Vad representerar vårt resultat?  

Vårt resultat baseras på artiklar från en rikstäckande tidning DN, en kvällstidning AB och en 

regional tidning HD. Vi har granskat ett brett urval av artiklar ur dessa tidningar under båda 

jämförelsepunkterna. Resultatet hade kunnat variera om vi valt en regional tidning från en 

annan del av landet. 

 

9.14 Sammanfattning av kvalitativ analys 
 

Artiklar som granskades från period 1 och period 2 har mycket gemensamt i och med att båda 

perioderna har vinkeln att psykvården brister och att resurserna inte räcker till. Perioderna 

liknar också varandra i vem som får komma till tals. Det är psykiskt sjuka som drabbas av den 

bristande vården, professorer och beslutsfattare. Journalisterna har vinklat alla artiklar och det 

lämnas inte utrymme för läsaren att dra egna slutsatser. Retoriska grepp används för att 
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förstärka at psykvården brister och att de drabbade har det jobbigt.  

 

Vad representerar vårt resultat?  

Vårt resultat baseras på artiklar från en rikstäckande tidning DN, en kvällstidning AB och en 

regional tidning HD. Vi har granskat ett brett urval av artiklar ur dessa tidningar under båda 

jämförelsepunkterna. Resultatet hade kunnat variera om vi valt en regional tidning från en 

annan del av landet. 

 

Framing teorin 

Under kapitlet 1.6 Framing teorin står det: ”Det som varit denna undersökning motiv har varit 

att se hur nyhetstidningar hjälpt till med att forma människors syn på psykiska sjuka under 

period 1 och period 2.” Vi refererade till Jesper Strömbäcks bok Makt och medier;  

”I fokus för den (framing) teorin ligger mediernas gestaltning av olika aspekter av 

verkligheten och hur dessa gestaltningar påverkar medborgaren i deras gestaltningar.”
77

 

I vår kvantitativa analys fick vi fram att flest artiklar handlade om brist i vård 
78

 och hade 

gestaltningen negativ.
79

 I den kvalitativa analysen handlade artiklarna om brister i psykvården. 

Positiva ord användes sällan i artiklar om psykvården. Det ger en negativ inramningen/ 

framing av psykvården. Det i sin tur ger människor som läser artiklarna en negativ bild av 

psykvården.  

10 Slutsatser 
 

Syftet var att jämföra hur medier gestaltade psykvården och psykiskt sjuka när 

mentalsjukhusen avvecklades period 1 med period 2. 

 

Frågeställning: Hur skiljer sig mediernas gestaltning av psykvården period 1 då 

mentalsjukhusen avvecklades jämfört med mediernas bild period 2? 

 

Enligt den kvantitativa studien fick vi inte fram några tydliga resultat om där fanns skillnad i 

gestaltning mellan åren period 1 och period 2. Däremot kunde vi se en tendens till att fler 

mentalt sjuka fick komma till tals under period 2 än period 1. Vi kan även fastslå att 

kriminalitet är något det skrivs om under båda perioderna i ungefär samma utsträckning. 
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Ämnet ”Brist i vård” är den gestaltning som är absolut vanligast och är det ämne som 

dominerar under båda jämförelsepunkter. 

 

Underfrågor:  

Vilka får komma till tals i artiklarna och hur skiljer det sig från period 1 och period 2? 

 

Vi trodde att mentalt sjuka skulle komma till tals oftare under period 2 jämfört med period 1 . 

Enligt tabell kan vi se att mentalt sjuka får större utrymme idag än under period 1 . Tabellen 

visar även att färre vårdare kommer till tals period 2 än period 1. 

 

Hur skiljer det sig hur två rikstäckande tidning och en mer regional tidning skriver när 

det kommer till gestaltning och vinkelval? 

 

De artiklar som haft gestaltningen framsteg har främst varit den regionala tidningen HD 

medan de två rikstäckande tidningarna DN och AB skrivit om bristen i vården. Den tidning 

som skrivit mest om bristen i vården är DN. Rapportering om kriminalitet har till största del 

utgjorts av AB och HD. 

 

Den vinkel som varit vanligast i artiklar som handlar om psykiskt sjuka och psykvård är 71 

procent av de artiklar vi studerat negativa och skriver mestadels om brist i vård, kriminalitet 

och självmord bland psykiskt sjuka. 

 

Är en viss kategori av gestaltning vanligare om det är en man eller kvinna som skrivit 

artikeln? 

 

Totalt sett skriver fler kvinnliga journalister om psykvård och psykiskt sjuka än vad män gör. 

Kvinnor skriver om brist i vård i större utsträckning än män, medan män skriver i större 

utsträckning om psykiskt sjuka och kriminalitet. 
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12 Bilagor 
 

12.1 Bilaga 1 

12.1.1 Kodschema 
 

Kodare: 1- Clara, 2- Angelica 

Sökord: 

1- Psykiatri, 2 - Psykiskt sjuka, 3- Psykvården, 4- Mentalvården, 5 - Mentalt sjuka, 6- 

Mentalsjukhus 

Tidning 

1 – DN, 2 – HD, 3 - AB 

Artikeltyp 

1- Nyhetsartikel, 2- Notis, 3- Reportage, 4- Övriga 

Vem till tals (citeras eller refereras) 

1- Journalist, 2- Mentalt sjuka, 3- Anhöriga, 4- Vetenskapsmän/ psykologer, 5- Vårdare, 6- 

Tjänstemän 7- Samtliga, 8- Offer, 9- Övriga 

Gestaltning 

1- Kriminalitet/ farliga, 2- Offer, 3- Brist vård, 4- Vetenskap, 5- Självmord, 6- Självhjälp, 7- 

terapi, 8- Framsteg, 9- Övrigt 

Kön journalist 

1- Kvinna, 2- Man, 3- Framgår ej 

Kön vem till tals 

1- Kvinna 2 - Man 3 - Båda 

Ålder vem till tals 

1- 0- 18, 2-18-100 

Vinkel 

1- Positiv, 2- Negativ, 3- Neutral 

Geografi 

1- Rikstäckande, 2- Regional, 3- Lokal, 4- Internationell, 5- Går ej att bestämma 
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12.2 Bilaga 2  

12.2.1 Begreppsdefinition: Kodschema 

 
Nedan följer en begreppsdefinition av de variabler vi använt vid kodningen av samtliga 

artiklar.  

Artikeltyp 

1. Nyhetsartikel: Texter som ligger under tidningens nyhetsdel.  

2. Reportage: Texter över notislängd utan något nyhetsvärde.  

3. Notis: Kortare texter under 700 tecken. 

4. Övrigt: Texter som inte passar in i kategorierna ovan.  

Vem kommer till tals 

1. Journalist: När journalisten själv som kommer till tals.  

2. Mentalt sjuka: När någon med psykisk störning som vårdats, har vårdats eller söker psykisk 

vård som får komma till tals.  

3. Anhöriga: När människor berättar om någon släkting eller bekant som är psykiskt sjuk eller 

varit i kontakt med psykvården.  

4. Vetenskapsmän/psykologer: När forskare, psykologer, professorer och vetenskapsmän får 

komma till tals. 

5. Vårdare: När personal på psykiska kliniker som skötare/vårdare eller högre uppsatt 

personal får komma till tals. 

 6. Tjänstemän: När politiker och personer anställda på myndigheter som polisen och 

socialstyrelsen får komma till tals. 

7. Samtliga: När alla nämnda ovan kommer till tals. 

8. Offer: Till offer räknas psykiskt sjuka som framställs som offer för brist i vård. Vi har även 

räknat människor som mördats av psykiskt sjuka eller utsatts för våld som offer. 

9.  Övriga: När de som inte passar in i kategorierna ovan kommer till tals. 

 

Gestaltning - För att avgöra vinkel på artikeln har vi valt att titta på artikelns gestaltning, 

vilket ämne artikeln behandlar. 

 

1. Kriminella/ farliga: När artikeln handlar om psykiskt sjuka som begått brott eller 

framställs som en fara för omgivningen. 

2.  Offer: När personen/ personerna i artikeln utmålas som offer.   
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3. Brist i vård: När psykiskt sjuka, anhöriga, vårdare, tjänstemän eller andra pratar om 

något som gått fel inom psykvården. Exempelvis när det saknas psykologer, när 

uppföljningen av patienter är för dålig, när väntetiden inom psykiatrin är för lång. Vi 

klassar rättspsyk som en form av vård och inte till variabeln kriminalitet/farliga.  

4. Vetenskap: När artikeln handlar om forskning.  

5. Självmord: När artikeln handlar om någon som begått självmord på grund av psykisk 

sjukdom .  

6. Självhjälp: När artikeln handlar om någon som hjälpt sig själv genom att läsa på 

internet om behandlingar. 

7. Terapi: Familjeterapi, gruppterapi eller olika terapiformer som utgör största delen av 

artikeln. 

8. Framsteg: När artikeln handlar om att det satsas pengar eller resurser på psykvården. 

Berättar någon psykiskt sjuk om hur de lärt sig leva med sin diagnos eller blivit botade 

hamnar de under denna kategori.  

9. Övrigt: För övriga ämnen.  

 
Ålder på vem till tals  

 0-18: Kommer människor mellan 0-18 år till tals klassas de som barn. 

 18- 100: Kommer människor över 18 år till tals klassas de som vuxna.  

Vinkel 

 Positiv: Om artikeln handlar om framsteg inom psykiatrin. Exempelvis om någon lärt 

sig leva med sin diagnos, om pengar satsas på psykvården. 

 Negativ: Om artikeln handlar om något negativt ämne som brist i vård, kriminalitet 

eller på annat vis belyser psykvården på ett negativt sätt.  

 Neutral: Om artikeln inte går att klassa i kategorierna ovan. Exempelvis en artikel om 

vetenskap. 

Geografi 

 Rikstäckande: När artikeln handlar om något som rör hela Sverige. 

 Regional: När artikeln handlar om en region. Exempelvis Skåne. 

 Lokal: När artikeln handlar om en ort. Exempelvis Malmö eller Stockholm. 

 Internationell: När artikeln handlar om något utanför Sveriges gränser. 

 Går ej att bestämma. 

 
 


