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Sammanfattning
Utifrån ett holistiskt perspektiv framträder ett tydligt problem i hur ensidigt media
framställer psykisk ohälsa. Genom att studera specialistsjuksköterskors erfarenheter av
medias rapportering om psykisk ohälsa kan ett hittills ofta förbisett perspektiv bidra till
ökad kunskap om mediers rapportering om psykisk ohälsa. Syftet med denna studie var
att beskriva erfarenheter bland specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård av hur
psykisk ohälsa framställs i medier. Föreliggande studie hade en kvalitativ design med
induktiv ansats och genomfördes med semi-strukturerade intervjuer med 8
specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård. Resultatet visar att psykisk ohälsa är
stigmatiserat och att media i många fall framställer en alltför negativ och missvisande
bild av psykisk ohälsa, trots att det finns positiva perspektiv på psykisk ohälsa, främst
i alternativ till traditionella medier. Det medicinska perspektivet dominerar i media och
det finns en avsaknad av det psykiatriska omvårdnadsperspektivet. Konklusionen i
föreliggande studie är att specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård erfar medias
framställning av psykisk ohälsa som negativ och missvisande. De erfar även att det
medicinska perspektivet får ta mycket stor plats och att psykiatrisk omvårdnad
osynliggörs. Mer forskning bör bedrivas på hur psykisk ohälsa framställs på sociala

medier och hur avsaknaden av andra perspektiv än det medicinska påverkar
allmänhetens förståelse för psykisk ohälsa. Journalisters perspektiv bör studeras.
Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård borde beredas en större plats i media.
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Abstract
From a holistic perspective emerges an apparent problem with how lopsided media
portrayals of mental illness appear to be. By studying the experiences of psychiatric
nurses on media reporting on mental illness, a hitherto oft neglected perspective can
bring increased understanding about media reporting on mental illness. The aim of this
study was to describe the experiences among psychiatric nurses of media portrayals of
mental illness. This study was of a qualitative design with an inductive approach,
performed via semi-structured interviews with 8 psychiatric nurses. The results show
that mental illness is stigmatized and that media portrayals are often erroneous and
misleading. There are positive portrayals of mental illness, mainly in alternatives to
traditional media. The medical perspective dominates media and there’s a lack of the
psychiatric nursing perspective. The conclusion of this study is that psychiatric nurses
experience media portrayals of mental illness as negative and misleading. They
experience that the medical perspective is afforded too much space and that the
psychiatric nursing perspective is heavily obscured. More research must be conducted
on how mental illness is portrayed in social media and how the lack of different
perspectives in media affects public perceptions on mental illness. Studies should be
conducted on the perspective of journalists reporting on mental illness. Psychiatric
nurses should be given a bigger role in media reporting on mental illness. Nurses and

nursing students should be supported in voicing the nursing perspective, both in clinical
practice and during their education.
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Inledning
Inom omvårdnaden är fokus på att se individen, dennes situation och behov (Eriksson,
2015). Det finns en kontrast mellan den medicinska vetenskapen, där sjukdom och
symptom ligger i fokus, och omvårdnaden, där individen ställs i centrum och ses i sin
helhet (Wiklund Gustin, 2014). Sedan 1950-talet har synen på psykisk ohälsa
dominerats av det som brukar kallas den ”biologiska förklaringsmodellen” (Moncrieff,
2009; Read, 2007; Read & Harre, 2001). I denna modell förstås psykisk ohälsa främst
som neurologiska dysfunktioner, i form av exempelvis för liten eller för stor mängd av
vissa signalsubstanser, och medicinsk behandling blir därför det viktigaste instrumentet
för att bota psykisk ohälsa (Moncrieff, 2009). I media är den biologiska
förklaringsmodellen den vanligast förekommande (Wahl, 2003) och psykisk ohälsa
kopplas ofta till våldsverkan och brottslighet (Klin & Lemish, 2008). Detta fokus på
neurologiska förklaringsmodeller och medicinsk behandling har visat sig bidra till
stigmatisering av personer som lider av psykisk ohälsa (Jormfeldt & Hallén, 2016;
Read, 2007; Read & Harré, 2001). Det finns även indikationer på att en psykosocial
förklaringsmodell av psykisk ohälsa leder till mindre stigmatisering av personer som
lider av psykisk ohälsa (Read, 2007).
Bakgrund
Stigmatisering av personer som lider av psykisk ohälsa är väldokumenterad, i synnerhet
schizofreni är en diagnos förknippad med stigmatisering (Angermeyer, Matschinger &
Schomerus, 2013; Mestdagh & Hansen, 2013; Read, 2007; Read & Harré, 2001).
Personer med en schizofrenidiagnos upplever ofta rädsla för att bli övergivna eller
utfrysta på grund av sin diagnos och studier har visat att även vårdpersonal
diskriminerar patienter i psykiatrisk vård (Mestdagh & Hansen, 2013). Personer som
diagnosticerats med schizofreni löper även stor risk att få sin integritet och autonomi
fråntagen av vårdpersonal (Jormfeldt & Hallén,2016; Mestdagh & Hansen, 2013).
Tidigare studier har funnit att en biologisk förklaringsmodell ökar allmänhetens rädsla
för psykisk ohälsa (Angermeyer, Matschinger & Schomerus, 2013). Denna ökade
rädsla förklaras med att i en biologisk förklaringsmodell har individen ingen möjlighet
att påverka eller förhindra sin psykiska ohälsa, vilket gör att personer med psykisk
ohälsa dels framstår som annorlunda, dels blir en påminnelse om att vem som helst kan
drabbas av svår psykisk ohälsa (Cross, 2004; Angermeyer, Matschinger & Schomerus,
2013).
En litteraturöversikt av studier om mediers framställning av psykisk ohälsa har funnit
att psykisk ohälsa är den vanligaste formen av ohälsa i TV och film (Klin & Lemish,
2008). Psykisk ohälsa förknippades också oftare med negativa stereotyper än somatisk
ohälsa. Nyhetsmedia, i synnerhet tidningar, är en vanlig källa till felaktig och negativ
information om psykisk ohälsa och studier har visat att nyhetsmediers framställning av
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psykisk ohälsa inte nämnvärt skiljer sig från underhållningsmedia i detta avseende
(Stuart, 2006). En undersökning av 300 nyhetsartiklar i USA som berörde psykisk
ohälsa fann att det vanligaste temat var farlighet (Wahl, Wood & Richards, 2002). Så
mycket som 26% av dessa nyhetsartiklar handlade om våldsbrott eller mord som
personer med psykisk ohälsa hade begått. Liknande fynd har gjorts i andra studier i
flera andra länder (Wahl, 2003). Nyhetsmedier inkluderar ofta dramatiska
beskrivningar av brott och mord, där de sedan karaktäriserar den misstänkte förövaren
som lidande av psykos, paranoia eller andra psykiska sjukdomar (Klin & Lemish,
2008). Tidigare studier har funnit att journalisters selektiva rapportering av
våldsutövare med diagnosen schizofreni leder till att personer som lider av psykisk
ohälsa betraktas som farliga och nyckfulla (Klin & Lemish, 2008). Flera studier (Stuart,
2006; Wahl, 2003) beskriver hur denna återkommande koppling i nyhetsmedia mellan
psykisk ohälsa och våldsamhet har samband med ökad stigmatisering av personer med
psykisk ohälsa som farliga, oberäkneliga och i behov av övervakning. Tidigare studier
(Klin & Lemish, 2008; Stuart, 2006; Wahl, 2003) påtalar även att avsaknaden av
nyhetsartiklar om framgångsrika behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa leder till
skepsis och pessimism gentemot psykiatrin och möjligheterna till att behandla psykisk
ohälsa.
I TV-serier från USA i tidsspannet 1965-1989 och 1994 framställdes 2-3% av
karaktärerna som psykiskt sjuka (Stuart, 2006). Av dessa karaktärer så skadade hälften
en annan karaktär och en fjärdedel dödade en annan karaktär. Stuart (2006) uppskattade
att karaktärer med psykisk ohälsa utövade våld tio gånger oftare än andra karaktärer i
de serier hon studerade. En kvalitativ innehållsanalys av 116 svenska kriminalromaner
publicerade mellan 1998 och 2015 fann att i en tredjedel av romanerna hade förövaren,
oftast en mördare, en psykisk sjukdom (Berglund, 2017). Samma studie fann även att
den vanligaste förklaringen till förövarens psykiska sjukdom var trauma i barndomen,
ofta sexuella övergrepp, vilket förklarades med författarnas sociologiska grundsyn att
ingen föds ond. Berglund (2017) poängterar att denna framställan av psykisk ohälsa
och sjukdom riskerar att stigmatisera en redan utsatt grupp ännu mer. En studie har
beskrivit att tidningars bild av personer som vårdats inom psykiatrisk slutenvård som
galna, onda och farliga är närbesläktad med den historiska diagnosen Kriminell Dåre
(Cross, 2004). Cross (2004) anser även att antagandet att våldsamhet har samband med
psykisk ohälsa är så befäst i medier att det förhindrar att samhällsmedborgare generellt
ser personer med psykisk ohälsa som vanliga människor. Enligt Cross är dagens
framställning av psykisk ohälsa i medier en fortsättning på den historiska strömningen
att försöka särskilja och isolera personer med psykisk ohälsa från det normala
samhället.
I nyhetsrapporteringen om psykisk ohälsa saknas ofta de drabbads perspektiv och när
hälso- och sjukvårdspersonal tillfrågas är det nästan uteslutande läkare som får komma
till tals (Wahl, 2003). Detta leder till en ensidig rapportering där fokus hamnar på
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biologiska förklaringar och medicinska behandlingar för psykisk ohälsa (Wahl, 2003).
Det finns även studier som visar på att denna ensidiga medicinska fokus ökar
stigmatiseringen av psykisk ohälsa (Read, 2006; Read & Harré, 2001). Tidigare
analyser av nyhetsrapportering kring psykisk ohälsa har påvisat att nyhetsrapportering
kring psykisk ohälsa ofta är felaktig, vilseledande och fylld med överdrifter (Jormfeldt
& Hallén, 2016; Klin & Lemish, 2008; Stuart, 2008; Wahl, 2003). Det finns en risk att
denna felaktiga och ensidiga rapportering kan leda till att samhällsresurser inte fördelas
på bästa sätt för att hjälpa personer med psykisk ohälsa (Jormfeldt & Hallén, 2016;
Wahl, 2003).
Teoretisk referensram
Eriksson (2015) beskriver vikten av att vårdare besitter ett holistiskt perspektiv och ser
individen bakom sjukdomen. Eriksson problematiserar helhetssynen genom att påtala
att den är relativ, det finns ingen absolut helhet, och att den därmed är beroende av tid,
rum och individens egna preferenser. Helheten måste därför bedömas utifrån den
situation, det perspektiv och den person som beskrivs. Eriksson (2015) betonar att
helheten hela tiden sätts i relation till det perspektiv den individuella vårdaren har och
att det påverkas av den vetenskap och den specialisering vårdaren har med sig. Det
finns en risk för att vårdare, i holismens namn, blir totaliserande och då glömmer
begränsningarna i det egna perspektivet och istället likställer helheten med det egna
perspektivet (Eriksson, 2015).
Individer formas av den kultur de lever och verkar i (Eriksson, 2015). Detta innebär att
individen övertar de tankeformer, perspektiv och spelregler som kulturen påbjuder samt
att i de fall då kulturen och perspektivet formas av samma faktorer kan kulturen
upplevas som självklar (Eriksson, 2015). Om individen inte blir medveten om de
faktorer som formar kulturen kommer individen endast föra kulturen vidare utan
reflexion om de tankemönster och rutiner och regler som utgör dess grund. Eriksson
(2015) menar att det är nödvändigt att som vårdare bli medveten om vårdkulturens
grundantaganden för att kunna göra den nödvändiga självreflexionen som låter
vårdaren bidra till vårdkulturens utveckling och medvetet använda de redskap som
vårdkulturen tillhandahåller. När vårdaren är medveten om kulturen hen agerar i,
uppnås helhetssynen som låter hen se att det finns samband och samverkan mellan de
olika delarna, hos såväl patienten som i vårdkulturen och hos vårdaren.
Eriksson (2015) ger förslag på en beskrivningsmodell för en total människosyn där
kropp, själ (psykisk dimension) och ande ses som separata men samverkande enheter.
Som vårdare i en sådan modell väljer vi ett eget utgångsperspektiv, t ex att utgå ifrån
själen som utgångspunkt inom psykiatrin, samtidigt som vi är medvetna om att de är
samverkande och växelverkande. Att i en sådan modell inta ett hierarkiskt tänkande, att
3

anse en av dimensionerna överordnad de andra, är att frångå helhetssynen på
dimensionerna och därmed individen (Eriksson, 2015).
Som bakgrunden exemplifierar så domineras mediernas rapportering om psykisk ohälsa
av det medicinska perspektivet. Erikssons (2015) teori kan appliceras på det samhället
i stort, där individerna anammar samhällets tankeformer och perspektiv. Om samhällets
perspektiv på psykisk ohälsa domineras av medicinska förklaringsmodeller, och
därmed har en övervikt mot den kroppsliga dimensionen, riskerar helhetsbilden av
individen att försvinna.
Med Erikssons holistiska perspektiv framträder ett tydligt problem i hur ensidigt media
verkar framställa psykisk ohälsa. Genom att studera specialistsjuksköterskors
erfarenheter av medias rapportering om psykisk ohälsa kan ett hittills ofta förbisett
perspektiv bidra till ökad kunskap om mediers rapportering om psykisk ohälsa och
främja samhällets helhetssyn på patienter i psykiatrisk vård.

Syfte
Syftet med studien var att beskriva erfarenheter bland specialistsjuksköterskor i
psykiatrisk vård av hur psykisk ohälsa framställs i medier.

Metod
Design
Föreliggande studie har en kvalitativ design med induktiv ansats (Graneheim, Lindgren
& Lundman, 2017). Induktiv ansats valdes då resultatet av studien skulle tas fram
förutsättningslöst utifrån de intervjuades erfarenheter.
Urval
Sammanlagt intervjuades åtta psykiatrisjuksköterskor, med geografisk spridning över
hela Sverige från Skåne till Västerbotten. Urvalet var strategiskt (Elo, Kääriäinen,
Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs, 2014) och specialistsjuksköterskor inom
psykiatrisk vård i Sverige tillfrågades via Psykiatriska Riksföreningen för
Sjuksköterskor [PRF]. Det strategiska urvalet syftade till att få med deltagare som hade
stor erfarenhet av medias framställning av psykisk ohälsa och hade kompetens att kunna
reflektera över och problematisera kring medias framställning av psykisk ohälsa. En
förfrågan om deltagande skickades ut till medlemmar i PRF och de som anmälde
intresse fick fördjupad information om studien och deltagande. Urvalet baserades
primärt på antal år som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, samt bredare
erfarenhet av omvårdnad, t ex undervisning i omvårdnad vid högskola eller universitet
forskning inom psykiatrisk omvårdnad eller deltagande i utvecklingsprojekt. Deltagare
som hade denna bredare erfarenhet bedömdes besitta gedigen kännedom om de
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fenomen som studien avsåg att beskriva. Ålder och civilstånd bedömdes ej vara
relevanta kriterier för inklusion eller exklusion i studien, då studien primärt handlade
om deltagarnas professionella erfarenheter.
Alla deltagarna hade erfarenhet av praktiskt omvårdnadsarbete, fem var män och tre
var kvinnor. Fyra undervisade i omvårdnad, två hade påbörjat forskning inom
omvårdnad på högre akademisk nivå (master eller högre), två deltog i
utvecklingsprojekt inom vården, en hade avlagt examina inom ett annat akademiskt
område utöver sin omvårdnadsexamen och en hade erfarenhet som enhetschef på en
psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
Datainsamling
Inför intervjuerna tillfrågades alla deltagarna muntligt av intervjuledarna, därefter
skickades skriftlig information om studien ut tillsammans med blankett för
godkännande av att delta i studien. Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (Bilaga
A). När skriftligt godkännande inhämtats genomfördes intervjuerna. Studien
genomfördes med semi-strukturerade intervjuer (Trost, 2010). Intervjuer genomfördes
via telefon och spelades in på band under december månad 2015 samt under januari
månad 2016. Intervjuerna varade mellan 34 och 56 minuter. Intervjuerna genomfördes
av en universitetslektor och docent i omvårdnad, och en universitetslektor i medie- och
kommunikationsvetenskap, på Högskolan i Halmstad.
Databearbetning
Intervjuerna genomlyssnades och transkriberades under januari till mars 2018 av
studiens författare. Transkriberingarna kodades och analyserades med kvalitativ
innehållsanalys (Graneheim, et al. 2017). De transkriberade texterna lästes flera gånger
och meningsbärande enheter identifierades. Meningsbärande enheter kondenserades,
kodades och kategoriserades. Ett exempel på hur databearbetning ser ut presenteras i
tabellen nedan:
Tabell 1. Exempel från databearbetning
Meningsenhet

Kondenserad
meningsenhet

Kod

Underkategori

Kategori

Ja, alltså den
faktabaserade och
upplevelsebasera
de informationen
skulle jag gärna
se mer av. Inte det
snaskiga liksom

Avsaknad av
fakta i media
rapportering.

Avsaknad av
fakta

Bristande bild av
psykisk ohälsa

Skiftande bild av
psykisk ohälsa
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Forskningsetiska överväganden
Föreliggande studie har godkänts av den lokala etik kommittén på Akademien för Hälsa
och Välfärd, Högskolan i Halmstad (Dnr. UI 2018/159). För att förhindra identifiering
av enskilda deltagare i studien har alla intervjuer avidentifierats under
transkriberingsprocessen. Ljudfiler och transkriberade intervjuer förvarades på
lösenordsskyddade datorer och kopior av intervjuerna skickades via ett krypterat USBminne som förvarades i låst förvaring. I enlighet med rådande lagstiftning (2003:460)
informerades alla studiedeltagare om studien och riskerna med deltagande innan de
fyllde i samtyckesblankett för deltagande i studien. Den största risken för deltagarna
bedömdes vara icke-fysisk skada (Helgesson, 2015), då i form av lindrig etisk eller
professionell stress, då intervjuerna avhandlade ämnen som kan upplevs som känsliga
eller laddade ur ett professionellt perspektiv. Den risk anses adekvat förebyggd då
intervjuledarna var erfarna forskare. Deltagarna informerades om att medverkan i
studien var frivilligt och att de kunde avbryta medverkan när som helst utan orsak eller
med några konsekvenser. Dessutom hade deltagarna själva aktivt uttryckt en vilja att
delta i studien och deltagarna hade lång erfarenhet inom sitt yrke. I förhållande till att
föreliggande studie kan bidra till bättre medierapportering, främja samhällets syn på
personer med psykisk ohälsa och öka psykiatrisjuksköterskornas synlighet bedöms
eventuella risker för deltagarna som acceptabla.

Resultat
Resultatanalysen presenteras i sin helhet i bilaga B. Innehållsanalysen av intervjuerna
ledde till tre kategorier: Negativ framställning av psykisk ohälsa, skiftande bild av
psykisk ohälsa och obalans i de olika perspektivens utrymme i media. I kategorin
negativ framställning av psykisk ohälsa framkom underkategorierna Brott kopplas till
psykisk ohälsa och stigmatiserande rapportering av psykisk ohälsa. I skiftande bild av
psykisk ohälsa framkom underkategorierna mer positiv bild av psykisk ohälsa och
bristande bild av psykisk ohälsa. I kategorin obalans i de olika perspektivens utrymme
i media framkom underkategorierna medicinskt fokus och avsaknad av psykiatrisk
omvårdnad.
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Tabell 2: Kategorier och underkategorier i resultat
Kategori

Underkategori

Negativ framställning av psykisk ohälsa

Brott kopplas till psykisk ohälsa
Stigmatiserande rapportering av psykisk ohälsa

Skiftande bild av psykisk ohälsa

Mer positiv bild av psykisk ohälsa
Bristande bild av psykisk ohälsa

Obalans i de olika perspektivens utrymme

Medicinskt fokus
Avsaknad av psykiatrisk omvårdnad

Negativ framställning av psykisk ohälsa
Brott kopplas till psykisk ohälsa
Deltagarna beskrev erfarenheter av att media kopplar brott till psykisk ohälsa. De
deltagare som uttrycke dessa erfarenheter nämnde nyhetsbevakning vid våldsbrott och
beskrev erfarenheter av att nyhetsmedier använder psykisk ohälsa som en förklaring till
våldsbrott.
Två perspektiv på medias rapportering om brott uttrycktes hos deltagarna. Det första
var att personer med psykisk ohälsa framställdes som farliga och oberäkneliga. Det
andra perspektivet var att psykisk sjukdom användes som förklaring till varför
våldsverkare begick brott.
”Som att psykisk sjukdom i sig skulle vara det som gör att människor begår... begår
brott.” – Intervju 4
Stigmatiserande rapportering av psykisk ohälsa
Deltagarna beskrev att media, i olika mån, rapporterar om eller framställde psykisk
ohälsa på ett stigmatiserande sätt. Deltagarna uttalade erfarenheter av att psykiatriska
diagnoser eller psykisk ohälsa användes som skällsord i media.
En återkommande erfarenhet som uttrycktes var även att mediernas negativa
rapportering om psykisk ohälsa upplevdes syfta till att sätta etiketter på personer som
lider av psykisk ohälsa eller att på annat sätt grupperades för att lättare kunna
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generalisera kring psykisk ohälsa. Deltagarna uttrycktes att dessa generaliseringar av
psykisk ohälsa var negativa och upprörande.
Deltagarna uttryckte att det saknades en nyansering av psykisk ohälsa i medierna, där
fokus låg på det negativa och att media skapar skrämmande bilder av psykisk ohälsa.
”Det är skälls- skällsord man pratar om. Det var i psykos, eller… psykotisk person som
hade ihjäl någon, inte liksom en cancersjuk person som hade ihjäl någon, utan det, ja…
Man använder för att beskriva… Personer” – Intervju 1
Skiftande bild av psykisk ohälsa
Mer positiv bild av psykisk ohälsa
Deltagarna uttryckte att vissa medier gav en förhållandevis positiv eller rättvis bild av
psykisk ohälsa. De nämnde även alternativ till traditionella medier som bidragande med
mer positiv information. Dessa alternativ var 1177.se, sociala medier och
brukarorganisationers tidningar.
Ibland deltagarna framkom även erfarenheter av att medier börjat ge en mer positiv bild
av psykisk ohälsa, där nämndes specifikt TV-serier som ett positivt exempel.
Deltagarna uttalade även att nyhetsmedier hade blivit bättre på att rapportera om
psykisk ohälsa på ett mer balanserat sätt.
”Men om jag utgår ifrån radio, tv alltså massmedier, den typen av media så tycker jag
väl ändå att man får lite historik det är mycket i samhället det har ju hänt mycket inom
media. Jag tycker många gånger idag att man är, ger en mer nyanserad bild och man
är noga med när man pratar om psykisk ohälsa att det är kopplat till informationsrutor
och vart man kan vända sig till i olika sammanhang och även att man har börjat ta lite
mer ansvar för det man skriver. – Intervju 8
Bristande bild av psykisk ohälsa
Hos deltagarna framkom erfarenheter av att media gav en missvisande bild av psykisk
ohälsa, i såväl nyhetsrapportering som litteratur och filmer. Deltagarna beskrev en
avsaknad av fakta i mediers framställning av psykisk ohälsa. Avsaknaden av fakta var
främst relaterad till nyhetsrapportering kring psykisk ohälsa, men det beskrevs även i
förhållande till skönlitteratur och avsaknaden av fakta i medias rapportering om vilken
hjälp som kan erbjudas vid psykisk ohälsa.
Deltagarna lyfte fram erfarenheter av att medier gjorde felaktiga påståenden om psykisk
ohälsa. Det påtalades i förhållande till skönlitteratur och till hur filmer gav missvisande
bilder av psykisk ohälsa. Deltagarna upplevde även att experter uttalade sig om
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händelser och personer i media, trots att de inte var tillräckligt insatta för att kunna ge
en rättvis bild.
”Ja det är fortfarande att man pratar om psyksjuka eller den biten tycker jag också är
stigmatiserande i sig för att istället prata om vad är det för typer av sårbarhet eller vad
har personen varit med om för någonting i sitt liv.” – Intervju 8
Obalans i de olika perspektivens utrymme i media
Medicinskt fokus
Hos deltagarna framkom erfarenheter av att det medicinska perspektivet var starkt i
media och erfarenheter av att det var läkare som fick komma till tals när psykisk ohälsa
diskuterades i media. Läkarnas framträdande roll i media och den dominans medicinskt
fokus hade i media beskrevs genomgående som negativt. Det framkom variationer på
erfarenheten att andra perspektiv missas på grund av detta medicinska fokus i media.
”På nåt sätt så blir det ju ofta.. Läkare som får vara ute och prata och stå till svars för,
om det ena eller det andra har hänt. Och då.. hamnar man ju ofta i det medicinska
perspektivet.”– Intervju 2
Avsaknad av psykiatrisk omvårdnad
Deltagarna påtalade en avsaknad av psykiatriskt omvårdnadsperspektiv i medias
framställning av psykisk ohälsa. Skälen till denna avsaknad beskrev deltagarna kunde
till viss del bero på hierarkin där läkarna alltid hade sista ordet. Deltagarna påtalade att
de upplevde att sjuksköterskor var dåliga på att ta plats i medier.
”Och media har jag aldrig sett att man lyfter fram psykiatrisk omvårdnad.” – Intervju
5
En annan aspekt som lyftes fram av deltagarna var erfarenheten av att psykiatrisk
omvårdnad hade låg status, i såväl sin relation till det medicinska området som hos
andra omvårdnadsutövare.
”Det är ju säl- Sällan man ser en intervju i Uppdrag Granskning med en, med en docent
i psykiatriskomvårdnad som får sitta och problematisera och vrida och vända på saker
och ting. För att förstå eller förklara personalens agerande så att säga.” – Intervju 4
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Diskussion
Metoddiskussion
Föreliggande studie är en kvalitativ innehålls analys med induktiv ansats (Graneheim,
Lindgren & Lundman, 2017). Kvalitativ innehålls analys bedöms som ett adekvat val
för att besvara studiens syfte, då det fokuserar på individers erfarenheter av händelser
och fenomen och skapar en syntes mellan det individuella perspektivet och det större
sammanhanget (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Induktiv ansats har styrkan
att analysen utgår ifrån data, varpå den teoretiska förståelsen uppstår ur de fynd som
görs i dataanalysen (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017).
En risk med induktiv ansats är att den inte blir tillräckligt djupgående (Graneheim,
Lindgren & Lundman, 2017). Istället för att finna djupare meningar och nya insikter
kan den induktiva ansatsen fastna i att bara beskriva ytliga mönster eller ge
sammanfattningar av deltagarnas erfarenheter. Denna risk anses ej relevant för
föreliggande studie, då få liknande studier har gjorts tidigare bedöms det betydelsefullt
att föreliggande studie ger en överblick av hur specialistsjuksköterskor inom
psykiatrisk vård uppfattar medias framställning av psykisk ohälsa, då ämnet får anses
som tämligen outforskat.
Urvalet av deltagare inger en stark trovärdighet, då spridningen geografiskt inom
Sverige är god, deltagarna har en spridning i yrkeserfarenheter utanför den praktiska
omvårdnaden och könsfördelningen är godtagbar. Att urvalet är begränsat till
medlemmarna i PRF anses vara en styrka, då medlemskap i PRF påvisar ett starkt
intresse och engagemang i yrkesområdet, vilket är grunden för reflektioner kring
yrkesrelaterade frågor. En svaghet i urvalet är att ingen av deltagarna är ny i rollen som
specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård. Det kan inte uteslutas att någon med
mindre erfarenhet inom yrkesområdet kan tänkas ha andra erfarenheter än äldre och
mer erfarna kollegor. Detta bland annat för att yngre psykiatrisk omvårdnadspersonal
med mindre erfarenhet tenderar att ha en mer negativ inställning till personer med
psykisk ohälsa (Hansson, Jormfeldt, Svedberg & Svensson, 2011), vilket kan tänkas
påverka deras erfarenheter av medias framställning av psykisk ohälsa. Ytterligare
studier som inkluderar yngre deltagare kan ge ytterligare information då större
erfarenhetsbredd bland deltagarna ger större trovärdighet (Graneheim & Lundman,
2004).
I datanalysen finns det en styrka i att materialet är omfattande för varje intervju. Detta
har möjliggjort att nyanser kan lyftas upp och fångas in under analysen. Kvaliteten på
data bedöms som god, vilket är en styrka för studien.
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Den stora mängden data i förhållande till slutgiltigt resultat påverkar pålitligheten i
studien (Graneheim & Lundman, 2004). Vid datainsamlingen får denna påverkan anses
låg, då datainsamlingen skedde under en kort period, vilket minskar risken för glidning,
t ex ändrade frågor eller förändrade omständigheter, under datainsamlingen. En stor
mängd data är en styrka då många nyanser och erfarenheter kan samlas in, vilket ökar
studiens trovärdighet.
Resultatet får anses ha god överförbarhet, då det strategiska urvalet gjordes för att få
deltagare som besatt de erfarenheter som var relevanta för föreliggande studie. Detta
styrks av att resultatet överensstämmer med tidigare forskning om medias framställning
av psykisk ohälsa.
Resultatdiskussion
Media ger en negativ bild av psykisk ohälsa. Resultatet i denna studie visade att
specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård beskrev att media framställde psykisk ohälsa
på ett negativt sätt. De uttryckte att den negativa framställningen åskådliggjordes dels
genom att koppla våldsbrott till psykisk ohälsa och dels genom att media rapporterade
om psykisk ohälsa i nedsättande termer. Detta resultat ligger i linje med tidigare studier
på medias rapportering av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom (Klin & Lemish, 2008;
Stuart, 2006; Wahl, 2003) och verkar vara beständigt över tid (Stuart, 2006). Cross
(2004) förklarar medias negativa framställning historiskt att samhället har haft en vilja
att isolera och avskärma det skrämmande och svårförstådda, vilket har lagt grunden för
negativ rapportering om psykisk ohälsa. Om media rapporterar om den psykiska
ohälsan hos våldsverkare som något abnormt och avvikande så kan individen som
konsumerar median känna sig trygg i att hen och närstående personer inte förväntades
begå våldsbrott, då våldet narrativt var kopplat till psykiska ohälsan (Cross, 2004).
Denna negativa rapportering av psykisk ohälsa är problematisk ur flera aspekter. Media
ger en felaktig bild av psykisk ohälsa, där det finns exempel på hur diagnoser framställs
felaktigt eller anges som skälet till sensationella händelser trots avsaknad av
information (von Heydendorff, Meyer-Lindenberg & Dressing, 2016). Media skapar
även en stigmatisering av personer som lider av psykisk ohälsa, som orsakar dessa
personer stress och lidande (Stuart, 2006), rädsla för diskriminering och utanförskap
(Mestdagh & Hansen, 2014). Denna studie indikerade även att media kunde vara
osaklig i sin rapportering av psykisk ohälsa, där felaktigheter och avsaknad av fakta var
förekommande. Detta stöds till viss del av tidigare forskning (Klin & Lemish, 2008;
Wahl, 2003) men det verkar som att i tidigare studier saknas en differentiering mellan
negativa framställningar och felaktigheter eller påhittade påståenden. En tidigare studie
visade att skaparna av TV-serier var medvetna om den felaktiga bild av psykisk ohälsa
som de framställde i sina serier, men hänvisade till att deras uppdrag var att erbjuda bra
dramaturgi och underhållning, inte att utbilda sina tittare (Henderson, 2018). Det
framgår att negativ och bristande rapportering som framkommer i denna studie och
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tidigare studier är problematisk och att det behövs en förändring av medias
övergripande berättelser kring psykisk ohälsa.
Medier ger även en positiv bild av psykisk ohälsa. Resultatet visade att
specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård hade erfarenheter av att media kunde erbjuda
bra rapportering kring psykisk ohälsa. Det nämndes att vissa TV-serier kunde visa en
mer positiv bild av psykisk ohälsa. Det ligger i linje med tidigare forskning, som
beskriver hur TV-serier kan svänga mellan positiva och negativa framställningar av
psykisk ohälsa, baserat på det dramaturgiska behovet (Henderson, 2018). Fynden i
föreliggande studie, där specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård beskrev sociala
medier som ett av de medier som erbjöd positiva framställningar av psykisk ohälsa.
Tidigare forskning har visat att personer med psykisk ohälsa har funnit att vissa former
av sociala medier erbjuder möjligheter till socialt stöd och rådgivning från andra
personer med psykisk ohälsa (Naslund, Grande, Aschbrenner & Elwyn, 2014). Samma
studie fann även att dessa sociala medier minskade känslan av isolering och ingav en
känsla av hopp. Då området får anses relativt outforskat är det svårt att dra slutsatser
kring sociala mediers roll i att forma åsikter och attityder kring psykisk ohälsa. Fler
studier inom området behövs för att tydligare förstå vilken roll sociala medier spelar i
formandet av åsikter och attityder kring psykisk ohälsa.
Det medicinska perspektivet dominerar medias rapportering kring psykisk ohälsa.
Sjuksköterskeprofessionens underordnade status gentemot läkarprofessionen är ett
välkänt problem inom hälso- och sjukvården. Detta är en historisk obalans som
successivt minskat men som kvarstår än idag (Price, Doucet & McGillis Hall, 2014).
Resultatet i föreliggande studie visade dels på att specialistsjuksköterskor i psykiatrisk
vård fortfarande uppfattade att läkare är den profession som kommer till tals i media,
medan omvårdnadsperspektivet helt saknas i media. En del av denna obalans står att
finna i den olika status som de två professionerna har, där läkare fortfarande har en
högre status. En annan teori som återfinns i föreliggande studies resultat är att
sjuksköterskor inte är vana vid att ta plats och göra sin professionella åsikt hörd
offentligt. Denna förklaring har visst stöd i tidigare forskning som visar på att
sjuksköterskeutbildningar historiskt sett har medverkat till att göra sjuksköterskan
underordnad läkaren (Price, Doucet & McGillis Hall, 2014). Denna studie visade att
specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård hade tydliga erfarenheter av att denna
obalans mellan professionerna förekom och var representerad i media. Det medicinska
perspektivets dominerande ställning i media när hälso- och sjukvård diskuteras är
väldokumenterat (Price, Doucet & McGillis Hall, 2014; Read, 2006; Wahl, 2003).
Nilsson (2009) problematiserar denna typ av hegemoni i kunskap och vetenskap som
verkar råda kring psykisk ohälsa. En dominans av ett specifikt perspektiv blir inte
politiskt neutral utan innebär att den kunskap som förmedlas åtföljs av klassifikationer,
gränsdragningar och föreställningar om det som särskiljer. Denna förståelse för hur
12

media representerar vetenskap ligger i linje med Erikssons (2015) teorier, där vikten av
de många perspektiven för att fånga upp alla dimensioner av helheten är central. Det
har framkommit i tidigare studier om medias påverkan att de föreställningar som finns
i samhället om vad som utgör vetenskaplig kunskap om människans natur får
konsekvenser i människors dagliga liv (Nilsson, 2009). Liknande resultat har även
framkommit i studier om hur rapportering om psykisk ohälsa påverkar attityder i
samhället (Read, 2006). Tidigare studier har visat att ett medicinskt fokus i
förklaringsmodeller av psykisk ohälsa ökar stigmatiseringen av psykisk ohälsa
(Jormfeldt & Hallén, 2016; Read, 2006). Denna stigmatisering kan förklaras teoretiskt
med att en medicinsk förklaringsmodell gör att psykisk sjukdom förstås främst som
abnormiteter i en människas anatomi och fysiologi, vilket skapar rädsla och osäkerhet
(Angermeyer, Matschinger & Schomerus, 2013). Om den enskilda individen inte kan
förhindra utveckling en psykisk sjukdom eller själv påverka sjukdomsförloppet utan att
erhålla farmakologisk behandling så ses den psykiska sjukdomen som mer skrämmande
och blir då mer stigmatiserande än de sjukdomar som kan förstås ur ett sociobiologiskt
perspektiv (ibid.). Det verkar saknas tidigare forskning på avsaknaden av
omvårdnadsperspektiv i media, vilket skapar ett behov av fler studier på området för
att utröna vilken effekt ett ökat omvårdnadsperspektiv i media skulle kunna ha. Utifrån
föreliggande studies resultat och tidigare forskning så framstår det som tydligt att
avsaknaden av andra perspektiv än det medicinska i media är negativt för hur psykisk
ohälsa framställs och i förlängningen hur allmänheten förstår psykisk ohälsa.

Konklusion och implikation
Föreliggande studie visade att specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård beskriver
medias framställning av psykisk ohälsa som negativ, missvisande och stigmatiserande.
Det finns å andra sidan även positiv framställning av psykisk ohälsa utanför de
traditionella medierna och erfarenheter av att traditionell media börjar erbjuda mer
positiv rapportering om psykisk ohälsa. Deltagarna hade erfarenheter av att det
medicinska perspektivet får ta alltför stor plats i media och att psykiatrisk omvårdnad
osynliggörs.
Mer forskning behöver genomföras avseende hur psykisk ohälsa framställs på sociala
medier och hur avsaknaden av andra perspektiv än det medicinska påverkar
allmänhetens förståelse för psykisk ohälsa. Det finns även behov av att studera
perspektivet hos journalister som arbetar med journalistisk inom området psykisk
ohälsa. Vidare forskning inom dessa områden kan leda till större förståelse för mediers
påverkan av synen på psykisk ohälsa samt möjligheter att förbättra allmänhetens syn
på och förståelse av psykisk ohälsa. Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård
behöver få en större plats i media, för att stärka omvårdnadsperspektivet och motverka
ensidig rapportering om psykisk ohälsa. Sjuksköterskor behöver stärkas i sin möjlighet
att
lyfta
omvårdnadsperspektivet
i
klinisk
verksamhet
och
i
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sjuksköterskeutbildningarna behöver konsekvenserna av att omvårdnadsperspektivet
lyfts i media diskuteras med specialistsjuksköterskestudenter.
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BILAGA A

Intervjuguide psykiatrisjuksköterskor
Den endimensionella människan?
Perspektiv och föreställningar inom journalistik och psykiatri.
Tio frågor om förklaringsmodeller till och grundsyn på psykisk ohälsa
1. Vad är enligt din personliga mening orsaken till psykisk ohälsa?
2. Är psykisk ohälsa som du ser det till största delen beroende av biologiska, psykologiska eller

sociala orsaker?
3. Skiljer dessa orsaker sig åt mellan olika diagnoser?
4. Hur uppfattar du att psykisk ohälsa beskrivs och förklaras i olika medier i vårt samhälle?
5. Är det enligt ditt sätt att se någon särskild typ av information om psykisk ohälsa som
massmedia huvudsakligen bidrar med?
6. Är det någon typ av information om psykisk ohälsa som du anser saknas i vårt samhälle?
7. Vem eller vilken typ av kompetens bedömer du vara är bäst lämpad att informera allmänheten om
psykisk ohälsa?
8. Har du uppfattningen att man kan återhämta sig från psykisk ohälsa?
9. I så fall, vad är det viktigaste för att någon ska kunna återhämta sig från psykisk ohälsa?
10. Hur uppfattar du att allmänhetens syn på psykisk ohälsa har förändrats i vårt samhälle under de senaste
20 åren?

Yrkesspecifika frågor till specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård
11. Anser du att omvårdnadsperspektivet utifrån ett helhetsperspektiv på patienten ges adekvat utrymme i
medier i samhället?
12. Upplever du att det perspektiv du företräder respekteras och beaktas på motsvarande sätt som andra
professioners perspektiv? Exempelvis medicinsk eller teknisk vetenskap?
13. Tror du att det för personer med psykisk ohälsa har någon avgörande betydelse vilket perspektiv som
ges företräde som förklaringsmodell till varför psykisk ohälsa uppstår och hur ohälsa bäst kan lindras?

I

BILAGA B

Informationsbrev till deltagare
Förfrågan om deltagande i studien ”Den endimensionella människan? Perspektiv och
föreställningar inom journalistik och psykiatri”.
Bakgrund och syfte
Personer med erfarenhet av att arbeta som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård eller med
journalistik inom fältet psykisk ohälsa och psykiatrisk hälso- och sjukvård har en viktig roll att forma
attityder till psykisk ohälsa i ett modernt samhälle. Syftet med studien är att beskriva perspektiv och
förhållningssätt hos specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård och journalister verksamma inom
området psykisk ohälsa.

Förfrågan om deltagande
Sex till åtta specialistsjuksköterskor i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor och lika många
journalister verksamma inom området psykisk ohälsa kommer att tillfrågas om deltagande i ovanstående
vetenskapliga undersökning.

Vad innebär din medverkan?
Din medverkan innebär att Du tillfrågas om deltagande i bandinspelad telefonintervju. Intervjun
beräknas ta 40-60 minuter.
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Finns det några fördelar med att medverka i studien?
Fördelar med deltagande i intervjun kan upplevas vara att få ett tillfälle att reflektera över betydelsefulla
frågor om perspektiv på psykisk ohälsa i vårt samhälle. Eventuell nackdel med deltagande studien kan
vara att det kan upplevas svårt att avsätta den tid som krävs för intervjuns genomförande. Någon
ersättning för deltagande i studien utgår inte.

Dina uppgifter är skyddade
Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. All information som samlas in
kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten från studien kommer att redovisas så att ingen enskild
person kan identifieras. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din
medverkan utan särskild förklaring. Om du har några frågor eller vill veta mer, ring eller maila gärna till
någon av oss:

Universitetslektor

Universitetslektor

Malin Hallén

Henrika Jormfeldt

Akademin för Hälsa och välfärd

Akademin för Hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad

035-16 75 78

035-16 77 86

malin.hallen@hh.se

henrika.jormfeldt@hh.se

Samtyckesförklaring
Jag har tagit del av informationen om undersökningen ” Den endimensionella människan? Perspektiv
och föreställningar inom journalistik och psykiatri”.
Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som
helst utan att ange någon orsak.

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i undersökningen
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_____________________________________________
Ort, datum

_____________________________________________
Underskrift

_____________________________________________
Telefonnummer

Jag intygar att jag har lämnat ovanstående information muntligen och skriftligt.

Ort, datum

Underskrift
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Student
Mattias Liljeqvist
Sjuksköterska,
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Bergsgatan 26, Halmstad
035-174525
mattias.lijleqvist@regionhalland.se

Student
Sara Kling
Sjuksköterska, avdelning 19
Lasarettsvägen, Halmstad
035-131019
sara.kling@regionhalland.se

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

