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Sammanfattning  
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur förmedlade bilder av psykisk 
ohälsa har skapats och omskapats i Aftonbladets webbpublikationer vid två skilda 
tillfällen, år 2004 och 2014. Studien undersökte även likheter och skillnader i de 
förmedlade bilder gällande psykisk ohälsa som skribenter publicerat, återkommande i 
form av metaforer. Studien syftar även till ökad medvetenhet och förståelse för hur 
förmedlade bilder av psykisk ohälsa i nyhetsmedia kan komma att påverka individen. 
Studien bygger på en socialkonstruktionistisk ansats och insamlad data analyserades 
med hjälp av begreppen intrycksstyrning, spegel-jaget samt performativitet. Resultatet 
visade på likheter gällande att Sverige mår allt sämre psykiskt samt att det råder tabu 
kring den psykiska ohälsan. Skillnader i resultatet visade på olika grad av modalitet 
mellan de olika åren, det vill säga med hur stor säkerhet de förmedlade bilderna 
framställs. Resultatet visade på ett mer alarmerande läge gällande den psykiska 
ohälsan 2014 än 2004. År 2014 blev den förmedlade bilden något mer personbunden 
och den moderna människans stressade tillvaro förmedlades bidra till ökningen av den 
psykiska ohälsan. Återkommande skapades bilder av att vissa utsatta målgrupper 
förmedlades likt offer för den psykiska ohälsan. Socionomer har en viktig uppgift att 
avslöja hur rådande föreställningar gällande psykisk ohälsa i samhället påverkar såväl 
det sociala arbetet som klienten.  
 
Nyckelord: psykisk ohälsa, socialkonstruktionism, Aftonbladet, reell ökning, tabu, 
socionom. 
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Abstract  
 
Mental ill-health: A normal healthy 
reaction to the predominate spirit? 
A qualitative study with an approach of social 
constructionism of the portrayed images of mental  
ill-health in Aftonbladet 
 
The aim of this study was to examine how the portrayed images of mental ill-health 
has been constructed and re-constructed in the online publications of the tabloid 
Aftonbladet, in the year of 2004 and 2014. The study also examined similarities and 
differences in the portrayed images of mental ill-health published by the writers, 
recurred as metaphors. The study also aimed to increase awareness and understanding 
about how conveyed images in news media about mental ill-health can influence 
people. The study is grounded in a social constructionist approach and the collected 
data was analyzed with impression management, the looking glass self and 
performativity. The result indicated similarities concerning that Sweden’s mental ill-
health increases, and a taboo about the mental ill-health. Differences in the result 
indicated distinction in modality between the years, i.e. with how much certainty the 
portrayed images were published. The result showed a more alarming situation 
concerning mental ill-health 2014 than 2004. In the empiric of 2014 the conveyed 
image appeared slightly more bound to person and the stressed environment of the 
contemporary individual was portrayed as the cause of the increase of mental ill-
health. Recurring, images of certain exposed groups were portrayed as victims of the 
mental ill-health. The social worker has an important task revealing how the 
prevailing conceptions about mental ill-health in society affects the social work as 
well as the client.  
 
Keywords: mental ill-health, social constructionism, Aftonbladet, real increase, taboo, 
social worker.  
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1. Inledning  
Är den psykiska ohälsans ökning reell? Eller är det, som skådespelerskan och 
komikern Mia Skäringer uttrycker det;  
 

En normal frisk reaktion på andan som råder, hetsen efter perfektion 
inom för många områden samtidigt. Och denna uppvisningshysteri. Hur 
ska en människa kunna känna sig tillräcklig då? (Aftonbladet, 2014-09-
25) 

 
Enligt flertalet studier antyds den psykiska ohälsan tillta i termer av ökande 
folkhälsoproblem (Vilhelmsson, 2014; Forsell, 2009; Hjärnkoll, 2014a) och rapporter 
indikerar en snabbt växande utmaning för den globala folkhälsan (World Health 
Organization, WHO, 2014a). Dock menar kritiker att det finns tydliga brister i de 
datainsamlingar som gjorts, vilket kan resultera i att den tillsynes ökande psykiska 
ohälsan tolkas som en effekt av bristande mätmetoder samt i termer av medikalisering 
(Vilhelmsson, 2014). Den medicinska professionen har i linje med medikaliseringen, 
fått stort inflytande över definitioner av människors psykiska mående och sätter 
därmed läkarvetenskapen över alla andra former av behandling (Giddens, 2007). 
Psykisk ohälsa är ett aktuellt globalt folkhälsoproblem och bör därför vara ett 
prioriterat forskningsproblem och forskningsområde. Enligt Vilhelmsson (2014) 
behöver forskare ta ett samlat grepp kring frågan för att strukturerat se vad som 
föranleder denna globala utmaning. En del i detta kan vara att studera de ord och 
begrepp som skapas och omskapas kring psykisk ohälsa i media och analysera dess 
konsekvenser i samhället.  
 
Psykisk ohälsa, och hälsa i största allmänhet berör alla och de flesta människor har 
förmodligen en egen uppfattning om dess innebörd (Vilhelmsson, 2014). Människor 
påverkas ständigt av informationsflödet och det sociala samspel som sker i vårt 
föränderliga samhälle som hela tiden utvecklas, skapas och omskapas. Massmedia, i 
form av tidningar, radio och TV, står för en stor del av påverkan i vardagen gällande 
föreställningar om psykisk hälsa och ohälsa (Hydén, 2002). Internet anses vara den 
viktigaste informationskällan idag, helt dominerande för personer upp till 45 år 
(Findahl, 2014). Till skillnad från de traditionella medierna som mest används i sina 
vanliga former, är kvällstidningen ett undantag då den mesta läsningen nu sker på 
webben. Succén surfplattan påverkar förskjutningen att mediekonsumtionen oftare 
sker på nätet (Findahl, 2014). Denna studie utgår därför ifrån Aftonbladets 
webbpublikationer, då den största läsningen sker via webben och når flest läsare.  
 
Vardagsmänniskan 2015 är allt mer närvarande på internet och ständigt uppkopplad. 
Många påverkas av det mediala bruset och tar i stor utsträckning oreflekterat emot 
vad som sägs. Enligt Nawková, et.al (2012) visar sig massmedia vara den mest 
frekvent använda källan av information gällande psykisk ohälsa för allmänheten. För 
att kunna möta människor på ett adekvat sätt behöver professioner inom socialt arbete 
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ständigt vara självreflekterande och medvetna om massmedias påverkan på andras 
och sina egna föreställningar om psykisk hälsa och ohälsa. De vetenskapliga teorierna 
har, genom den offentliga debatten, förflyttats till de vardagliga diskussionerna och 
sättet att tänka och förhålla sig till andras och det egna psykiska måendet. 
Föreställningar om den psykiska ohälsan har vuxit fram under de senaste 
århundrandena (Hydén, 2002), något som tidigare varit tabubelagt och stigmatiserat är 
idag mer accepterat med en större förståelse i samhället (Hjärnkoll, 2014a). Dock är 
rädslan för att prata om sitt psykiska mående fortfarande vanlig. Många är rädda för 
att stämplas som galen och sinnessjuk. Enligt Hjärnkolls befolkningsundersökningar 
har tre av fyra i Sverige erfarenhet av psykisk ohälsa i någon form, utifrån egna 
upplevelser eller genom en närstående (Hjärnkoll, 2014a).  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utforska hur bilden av psykisk ohälsa har skapats och 
omskapats i Aftonbladets webbpublikationer vid två skilda tidpunkter, 2004 och 
2014. Studien utgår ifrån en socialkonstruktionistisk ansats och utifrån denna studeras 
likheter och skillnader i skapandet av psykisk ohälsa i artiklarna. Studien önskar även 
öka medvetenheten och förståelsen för hur förmedlade bilder av psykisk ohälsa i 
nyhetsmedia kan komma att påverka individen. För att uppnå syftet har följande 
frågor ställts; 
 

o Hur har bilden av psykisk ohälsa skapats och omskapats i Aftonbladets artiklar 
2004 och 2014? 

o Vilka likheter och skillnader, i bilden av den psykiska ohälsan, förmedlas av 
skribenterna under de båda åren?  

 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt redovisas studiens definition av psykisk ohälsa, delar av den psykiska 
ohälsans historia samt tidigare forskning som kan underlätta för läsarens förståelse av 
studiens relevans och aktualitet. Därefter följer ett avsnitt gällande journalistiken som 
förmedlare, där en beskrivning av Aftonbladet som datakälla ingår. I bakgrundens 
avslutande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk vilken studien byggs på och 
analyseras utifrån.  
 
2.1 Psykisk ohälsa – ett kontinuum 
Definitionen av psykisk hälsa och ohälsa är knuten till sitt historiska och kulturella 
sammanhang, därför är det svårt att använda en generell definition som håller för alla 
situationer och tider (Hydén, 2002; Burr, 2003; Forte, 2015). Nettelbladt menar att 
psykisk hälsa inte är frånvaro av problem, men att vissa personer kan hantera 
svårigheter bättre än andra; ”att klara av svårigheter och motgångar i livet och ändå 
behålla sitt livsmod och sin optimism” (Nettelbladt & Hagnell, 2002, s.50). Även 
definitioner och föreställningar om vad som kan anses normalt och avvikande skiftar. 
I enlighet med denna problematik är begreppet psykisk ohälsa ett vitt och 
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omdebatterat begrepp (Vilhelmsson, 2014; Forte, 2015), då gränsen mellan vardagens 
påfrestningar och ett psykiskt sjukdomstillstånd ofta är flytande (Forte, 2015). I 
benämningen av psykisk ohälsa kan allt från nedsatt psykiskt välbefinnande, likt oro 
eller nedstämdhet, till allvarliga psykiska sjukdomar som schizofreni eller 
förstämningssyndrom inkluderas (Forte, 2015). Vilhelmsson (2014, s.2) visar i 
följande citat på liknande benämning och hänvisar till en beskrivning av psykisk 
ohälsa i form av en paraplyterm. Denna, som också är studiens utgångspunkt, visar på 
en bredd av begreppet;  
 

Begreppet psykisk ohälsa används ofta som en paraplyterm för att 
omfamna ett kontinuum från svåra störningar/sjukdomar till en 
mångfald av vanliga psykiska hälsoproblem och milda symtom med 
varierande intensitet och ihållande.  
 

I internationell forskning framträder framförallt tre begrepp; mental illness; psykisk 
sjukdom, mental ill-health; psykisk ohälsa samt mental health; psykisk hälsa 
(Vilhelmsson, 2014). I forskning såväl som i nyhetsartiklar används dessa begrepp 
ibland synonymt och utan närmare definition. För att rätt kontext ska återges utgår 
studien ifrån de begrepp som finns beskrivna i aktuell forskning och empiri. WHO 
(2014b) definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välmående, och inte enbart frånvaro av sjukdom och svaghet”. Definitionens krav på 
komplett hälsa innebär att ingen kan anses ha fullständig hälsa (Vilhelmsson, 2014).  
 
Definitionen har fått kritik för att bidra till en medikalisering1 av samhället. Illich 
(1975) påstår att den moderna medicinen orsakat större skada än nytta och påvisar 
iatrogen (”läkarförvållad sjukdom”), vilken består av olika: kliniskt, socialt och 
kulturellt iatrogena sjukdomar. Den första innebär att den medicinska behandlingen 
bidrar till nya symtom eller gör patienten sämre. Den andra formen, socialt iatrogena 
sjukdomar, innebär att medicinen utvidgas till allt fler områden och skapar en 
artificiell efterfrågan på läkarvetenskapens tjänster. Enligt Illich (1975) leder detta till 
en kulturell iatrogen, där medicinska förklaringar och alternativ gör människan 
oförmögen att hantera vardagslivets krav.  
 
2.1.1. Psykisk ohälsa i Europa och Sverige 
Siffror som indikerar att 27 % av Europas befolkning anses vara bärare av olika 
symtom inom den psykiska ohälsans kontinuum (2.1), gör det till en viktig 
angelägenhet (Vilhelmsson, 2014). Utav Sveriges befolkning är det 72 % (16-84 år) 
som anser sig ha en bra eller en mycket bra hälsa, uppger Folkhälsomyndigheten 
(2015). Samtidigt är det många som lider av psykiska och somatiska besvär, såsom 
trötthet, sömnbesvär, ångest, huvudvärk och stressrelaterad problematik. Utav 
befolkningen är det 17 % som upplever ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Den 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Medikalisering:	  förhållandet att ett problem som i grunden inte är av medicinsk karaktär diskuteras 
eller betecknas som en medicinsk företeelse (NE, 2015). 	  
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tillsynes största ökningen gällande psykisk ohälsa kan märkas i åldrarna 16-26 år 
(Socialstyrelsen, 2013). Enligt Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät (2015) uppger 
91 % av Sveriges barn (11-15 år) att de har en bra eller mycket bra hälsa. Trots det 
har, enligt enkäten, barn i genomsnitt en gång per vecka; svårt för att somna, är 
irriterade, känner sig nere och nervösa, har huvudvärk, magont eller ryggont. Frågan 
är om det ska förstås utifrån en social kontext eller om det fortsatt är ett medicinskt 
problem? (Vilhelmsson, 2014).  
 
2.2. Den psykiska ohälsans historia  
Historiska epoker och kulturella skillnader spelar roll i vad som betraktas som psykisk 
hälsa och ohälsa (Hydén, 2002). För hundra år sedan kunde det som idag definieras 
som psykisk ohälsa, till exempel depression, utbrändhet och psykiatriska störningar, 
uppfattas som en naturlig del av livet och benämnas annorlunda eller inte alls (Ågren, 
2002). Hydén (2002) menar vidare att dagens moderna liv och dess påfrestningar 
utpekas som orsaken till stress och olyckliga människor. Dåtidens samhälle, det 
traditionella livet, glorifieras ofta trots att människor var utsatta för mycket svåra 
omständigheter, till exempel fattigdom, dödliga sjukdomar och svält. Dagens 
diskussion kring psykisk ohälsa har vissa likheter med diskussionen som fördes för 
cirka hundra år sedan, trots stora skillnader i sociala och kulturella sammanhang 
(Hydén, 2002). Tydligt är att det då inte gjordes samma skarpa och ideologiska 
skillnader som görs idag mellan biologiska och psykologiska teorier beträffande 
psykisk ohälsa.  
 
Föreställningen av det som idag kallas för psykisk ohälsa har växt fram ur den urbana 
och moderna världen under sent 1800-tal och början av 1900-talet (Hydén, 2002). 
Under 1900-talet har massmedia haft en avgörande betydelse för den spridning och 
diskussion som utvecklats kring olika föreställningar om psykisk ohälsa och hälsa. 
Den vetenskapliga forskningens genombrott och utveckling av kunskapen, främst 
inom medicin och psykologi, ger ämne åt den offentliga diskussionen och leder till att 
föreställningar sprids i samhället. Forskning gällande trötthet och utmattning från 
slutet av 1800-talet, psykoanalysens framåtskridande under 1920-talet, den 
farmakologiska utvecklingen på 1950-talet och den genmolekylära forskningen idag, 
är exempel. Vetenskapliga teorier blir del av vardagens föreställningar, tankemönster 
och sätt att förhålla sig till psykiskt mående, främst genom massmedia. Den offentliga 
debatten förflyttar omedvetet begrepp gällande psykisk ohälsa eller avvikelse in i 
människors vardagliga samtal (Hydén, 2002). Exempel på detta är begrepp som 
neuros, psykos och borderline som blivit allt mer närvarande i vardagens mediedebatt.  
 
2.2.1. Psykiatrireformens början och betydelse 
Under 60-talet startade den revolution och det ifrågasättande av den psykiatriska 
vården som senare kom att resultera i psykiatrireformen, vilken trädde i kraft år 1995 
(Börjeson, 2010). Psykiatrireformen innebar att institutionerna, ”mentalsjukhusen”, 
stängdes ner och ersattes av vård i öppnare former (Börjeson, 2010). Antalet 
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psykiatriska slutenvårdsplatser i Sverige minskade kraftigt under 1970- och 1980-
talet, något som påverkade de allmänna uppfattningarna och skapade en större 
öppenhet gällande psykisk ohälsa (Hydén, 2002). Psykiatrins ansvar innefattar 
utveckling av behandlingsmetoder, att förebygga psykisk ohälsa och behandla svåra 
störningar. Utöver en tydlig uppdelning mellan socialtjänst och psykiatri betonar 
psykiatrireformen att en god samverkan mellan kommun och landsting är avgörande 
för att nå målen med reformen. Denna samverkan anses bristande än idag, då 
gränsdragningen mellan de olika aktörernas ansvar är problematisk, samt hur 
samarbetet ska organiseras (Bülow, 2004).  
 
2.3. Tidigare forskning – ”Psykisk ohälsa i media” 
Följande teman har upptäckts i tidigare forskning: Farlighet och stigmatisering, Den 
drabbade i skuggan av experten, Journalistens komplexa uppgift samt Psykisk ohälsa 
som nyhetsvärde. Dessa presenteras efter en övergripande introduktion, vilken ger en 
bild av den internationella och nationella forskningen samt kort redovisning av de 
litteraturöversikter som gjorts om psykisk ohälsa i media. De funna forskningsstudier 
som presenteras i följande avsnitt är genomförda i olika tidsepoker. Oavsett ålder 
anses forskningen vara relevant för denna studie, då en del av syftet är att se på 
utvecklingen som skett av skapandet och omskapandet av bilden som förmedlats och 
förmedlas gällande psykisk ohälsa i nyhetsmedia.  
 
2.3.1. Introduktion av tidigare forskning 
Ett flertal vetenskapliga verk, såsom artiklar, litteraturöversikter, diskurs- och 
framinganalyser 2  fokuserar specifikt på psykisk ohälsa i media. De flesta är 
internationella studier baserade på kvalitativ metod, ett mindre antal med kvantitativ 
metod. Det finns även ett fåtal nationella studier genomförda med både kvalitativ och 
kvantitativ metod. Den tidigare forskningen utgör en viktig källa i förståelsen av hur 
media, och i synnerhet nyhetsmedia för denna studie, påverkar och skapar begreppet 
psykisk ohälsa. Genom olika analysmetoder visar de på genomförande och 
tillvägagångssätt för att förstå ordens betydelse och mening i olika samhällskontexter. 
Exempelvis skildras studier gjorda med metodval av framinganalys, då man använder 
ramar som medel genom vilka mediainformation är organiserad, presenterad och 
tolkad (Sieff, 2003). Även om den internationella forskningen inte direkt kan jämföras 
med den svenska kontexten och de nationella forskningsresultaten, så finns likheter i 
hur journalister konstruerar psykisk ohälsa i media utifrån nyhetsvärde, 
stigmatisering, farlighet och betoningen på expertutlåtande.  
 
Under tidigt 90-tal gjordes en litteraturöversikt (Wahl, 1992) som behandlade 
effekterna av den massmediala bild som gavs av psykisk sjukdom. Dittills hade inte 
mycket forskning gjorts, men fortsatt forskning efterfrågades för att visa på de 
långvariga effekterna och den övergripande inverkan av medias skildringar. Studien 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Framinganalys: En metod för att utgöra ett ramverk för en tematisk analys av kvalitativ data, ett sätt 
att tänka gällande teman och data (Bryman, 2008). 	  
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utgick från oron av att massmedia bidrar till att stigmatisera människor med psykisk 
sjukdom. Slutsatsen visade på empiriskt stöd gällande massmedias information om 
psykisk ohälsa till allmänheten, samt att dessa skildringar oftast är felaktiga och 
ofördelaktiga i tillskrivandet av egenskaper och status. År 2004 gjordes en 
uppföljande litteraturöversikt (Stout, Villegas & Jennings) med syfte att hitta fortsatta 
kunskapsluckor i forskningen samt öka kunskapen om hur psykisk ohälsa skildras i 
media. Översiktens slutsatser visade på behov av mer forskning gällande olika 
mediers påverkan, samt skillnad dem emellan. Författarna menar att den största 
kunskapsluckan finns gällande hur medias bilder kan minska stigmatiseringen av 
människor med psykisk sjukdom.  
 
2.3.2. Farlighet och stigmatisering  
De mest återkommande teman i forskningen gällande medias skildring av psykisk 
ohälsa är det förmedlande sättet av negativa bilder gällande människor med psykisk 
sjukdom (Wahl, 1992; March, 1999; Huang & Priebe, 2003; Sieff, 2003; Wahl, 2003; 
Bilić & Georgaca, 2007). I forskningen framgår att media ofta skildrar våld och 
kriminalitet i relation till psykisk sjukdom (Day & Page, 1986; March, 1999; Wahl, 
Wood & Richards, 2002; Rowe, et.al, 2003; Wahl, 2003; Sieff, 2003; Stout, Villegas 
& Jennings, 2004; Nairn & Coverdale, 2005; Nairn, 2007; Hjärnkoll, 2014b). En 
effekt av medias stereotypa rapportering av psykisk sjukdom anses vara att det bidrar 
till stigmatisering, det vill säga att människor med allvarlig psykisk sjukdom 
framställs som farliga (Wahl, 1992; March, 1999; Rowe, et.al, 2003; Huang & Priebe, 
2003; Wahl, 2003; Stout, Villegas & Jennings, 2004; Nairn & Coverdale, 2005; Sieff, 
2003; Bilić & Georgaca, 2007; Nairn, 2007; Vilhelmsson, 2014). Den fördomsfulla 
skildring media ger gällande farlighet hos personer med psykisk sjukdom kan leda till 
isolering och en negativ inverkan på deras självbild (Bilić & Georgaca, 2007). 
Människor med psykisk sjukdom framställs vara farliga för sig själva, andra och 
samhället, eller som barnsliga och inte kapabla att ta hand om sig själva (Sieff, 2003).  
 
Myndigheten för delaktighet (MFD) och organisationsnätverket Nationell Samverkan 
för Psykisk Hälsa (NSPH) fick år 2009 uppdrag av Sveriges regering att försöka 
minska stigmat kring psykisk ohälsa. Kampanjen, som fick namnet Hjärnkoll, var 
fram till 2014 med och förändrade attityden kring psykisk ohälsa i Sverige. Hjärnkoll 
har gjort ett antal studier som visar på att det kan finnas ett samband mellan psykisk 
sjukdom och våldsbenägenhet, men att det oftast kan förklaras med fler faktorer än 
sjukdomen i sig. En faktor som ofta nämns är missbruk, vilket sällan nämns i media. 
Däremot förmedlas en bild av psykiatriska diagnoser som förklaring till brottet 
(Hjärnkoll, 2014b). Enligt Hjärnkolls forskning kopplas ofta rollkaraktären ”skurk” 
samman med begreppet psykisk sjukdom. Både internationell (Sieff, 2003) och 
Hjärnkolls forskning visar på att skurkens motsats, offret, är en vanligt förekommande 
roll för personer med psykisk sjukdom, som också finns med i nyhetsrapportering 
(Hellquist, 2014).  
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2.3.3. Den drabbade i skuggan av experten  
Ytterligare ett dominerande tema i hur psykisk ohälsa förmedlas i media är att 
personer med psykisk ohälsa sällan själva får komma till tals (Wahl & Harman, 1989; 
Stout, Villegas & Jennings, 2004; Vaughan & Hansen, 2004; MIND, 2005; Nairn & 
Coverdale, 2005; Bilić & Georgaca, 2007; Hjärnkoll, 2014b). Vanligast är att 
experter, exempelvis psykiatriker, uttalar sig och får det mesta utrymmet gällande hur 
bilden av psykisk ohälsa förmedlas (Nairn, 2007; Wahl, 2003). Detta ger tydliga 
exempel på den medikalisering som sker kring psykisk ohälsa. Den medicinska 
professionen har fått ett allt större inflytande då beroendet av experter blivit allt större 
och andra faktorer, likt psykosociala och samhälleliga, blivit allt mindre 
betydelsefulla (Illich, 1975). Den drabbades erfarenheter är sällan med och skapar 
bilden som läsaren får förmedlad till sig, därmed upplevs experter äga sanningen och 
deras kunskap uppfattas som den objektiva i samhället (Bilić & Georgaca, 2007). 
Hjärnkoll (2014) hänvisar till en amerikansk forskargrupp som undersökt 300 artiklar 
från olika tidningar i USA, där enbart 7 % av artiklarna inkluderar den drabbades 
egna erfarenheter. Enligt en australiensk studie framkom experters utlåtande i 45 av 
49 artiklar (Rowe et.al, 2003). Dessa exempelstudier visar på att det är experter, som 
med stor majoritet skapar och omskapar den förmedlade bilden av psykisk ohälsa för 
läsaren. Samma år skriver Wahl (2003) att journalistiken bör lägga mer fokus på den 
psykosociala- och samhälleliga vården, inte enbart ge läsaren den medicinska 
professionens expertis inom området.  
 
2.3.4. Journalistens komplexa uppgift 
Det tredje dominerande temat, gällande hur psykisk ohälsa förmedlas genom 
journalistiken handlar om de många val och beslut professionen ställs inför. Wahl 
(2003) rekommenderar journalistprofessionen att minska betoningen på dysfunktion 
och brottslighet kopplat till psykisk sjukdom och istället nyansera bilden. 
Professionen bör också betona det positiva, såsom återhämtning och exempel av 
människor som kommit ur psykisk ohälsa. I funnen forskning kan sällan läsas om 
återhämtning från psykisk ohälsa, vilket kan ge sken av en svår väg tillbaka. Många 
människor, inklusive beslutsfattare och politiker, kan fortsätta tro att människor med 
allvarlig psykisk störning troligtvis inte kan återhämta sig (Wahl, et. al, 2002).  
 
Författaren föreslår också journalister att ta ansvar för att lyfta de drabbades 
perspektiv, genom att prata med personer och familjer med psykisk ohälsa (Wahl, 
2003). Precis som människor i allmänhet, är journalister inte heller immuna mot 
effekterna av medias ramar, utan kan vara lika mottagliga för de negativa 
skildringarna som läsarna (Sieff, 2003; Nairn & Coverdale, 2005). Det kan dock vara 
svårt för journalister att ändra på dessa ramar, då medias publik är van vid deras 
formulering och uttryckssätt (Sieff, 2003). Pressen är stor att skriva sensationellt, 
vilket gör det svårt för journalister att skriva om personer med psykisk sjukdom som 
produktiva samhällsmedborgare (Sieff, 2003; Wahl, 2003). Utifrån studiens syfte är 
journalistens roll och makt i förmedlandet av psykisk ohälsa i media avgörande.  
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2.3.5. Psykisk ohälsa som nyhetsvärde 
Sista återkommande temat i forskningen är vikten av medvetenhet kring medias 
strategier gällande nyhetsvärde (Sieff, 2003; Rowe, et.al, 2003; Bilić & Georgaca, 
2007; Nairn, 2007). Då nyhetsmedia ryms inom en vinstdriven verksamhet sätter detta 
krav på journalisten att skapa uppseendeväckande rubriker och artiklar som innehar 
sensationsvärde vilka lockar läsare att konsumera (Nairn, 2007; Svensson, 2007). 
Detta ökar sannolikheten att nyheter innehåller ett negativt fokus, eftersom ”de goda 
och bra nyheterna” inte påkallar lika stor uppmärksamhet. Människor behöver ha 
ramar för att förstå, associera och minnas. Media måste därför ”hänga upp” sina 
nyheter på något, likt stereotypa bilder av psykisk sjukdom (Sieff, 2003). Dessa 
argument stöder varför påverkan av negativa artiklar om psykisk ohälsa är så stark.  
 
Wahl (2003) bekräftar nyhetstidningarnas inverkan på det allmänna tänkandet och 
politiken utifrån åtskilliga artiklar genom åren. I en litteraturöversikt, gjord av Nairn 
(2007) återges skribenters gynnande av de stigmatiserade skildringarna media ger, 
samt hur det kommer sig att dessa är så motståndskraftiga för förändring. Centralt för 
socialkonstruktionistisk forskning är distinktionen mellan våra erfarenheter och den 
mening (tolkning) som ges till de erfarenheterna, samt erkännandet att det är dessa 
tolkningar som utgör verkligheten (Nairn, 2007). Denna tidigare forskning blir 
intressant för vår studie för att skapa medvetenhet gällande journalistens krav att 
producera sensationella nyheter, vilket kommer att påverka den text och de 
förmedlade bilder läsaren får i sin hand samt i relation till personliga erfarenheter.  
 
2.4 Journalisten som förmedlare  
De senaste åren har det skett en förändring gällande nyhetsförmedling, från att vara i 
pappers- och TV-format till att innefatta nyheter online (Tewksbury & Rittenberg, 
2012). Även om nyheternas innehåll, i pappersform och online, inte skiljer sig åt kan 
nyhetsleverantörerna online dra nytta av teknologin på internet. Information kan 
lättillgängligt spridas samt att läsaren snabbt och smidigt kan klicka sig vidare via 
länkar. Detta gör att utbudet av nyhetsinformation online blir större för läsaren då 
nyheten kan kompletteras med länkade nyhetsreportage.  
 
En central del i yrket som journalist och redaktör är att sovra i material till nyheter 
som ska publiceras. I denna process bestäms vilka artiklar som får vara med och hur 
framträdande de blir (Tewksbury & Rittenberg, 2012). Texter är kommunikativa och 
förmedlar budskap. Vid textanalys är det därför viktigt att veta vilken genre texten 
tillhör, för att veta syftet med innehållet som ska publiceras (Ahrne & Svensson, 
2011). Genren nyhetsartiklar är tänkta att vara objektiva (Tewksbury & Rittenberg, 
2012), men ur en socialkonstruktionistisk synvinkel finns det ingen objektiv sanning 
(Burr, 2003). Det anses alltså inte finnas några objektivt skapade nyheter, mottagaren 
gör istället sin tolkning utifrån sin egen referensram, kunskap och förförståelse 
(Røkenes & Hanssen, 2007).  
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2.4.1. Nyhetsläsarens perspektiv 
I studiet av massmedia studeras ideologins roll i samhället, vilket innebär den 
påverkan som idéer har på hur människor tänker och handlar (Giddens, 2007). I linje 
med socialkonstruktionismen förmedlar, skapar och omskapar journalisten bilder och 
påverkar läsarens syn på världen (Burr, 2003), vilket i Aftonbladets fall sker utifrån 
en vänsterliberal ideologi. Människor väljer aktivt och målmedvetet media och 
därmed vilket innehåll de vill ta till sig. Det en ser, hör och kan läsa avgör vad 
individen kommer att tro på och känna om världen (Tewksbury & Rittenberg, 2012). 
En effekt av nyhetsläsandet på internet är att läsaren kan vara mer aktiv och 
lättillgängligt dela nyheter vidare, via sociala medier, bloggar etc. Detta innebär en 
chans till inflytande över andra personer online (Tewksbury & Rittenberg, 2012) och 
medverkar till att medias bilder och innehållet i dessa ständigt omskapas i den sociala 
interaktionen (Burr, 2003). 
 
Att i informationsflöde och i social interaktion hantera källor på ett bra sätt innebär att 
kunna bedöma trovärdigheten i det som läses, samt att kunna analysera från vilket 
perspektiv och position skribenten skriver (Bergström & Boréus, 2012). Det kan 
också handla om att bedöma källans äkthet samt avgöra om det är första-, andra- eller 
tredjehands-information. Oavsett om en individ har utbildning och förmåga att vara 
källkritisk går det inte att veta vad som är sant och inte, vad som vinklats, överdrivits 
eller underbetonats av skribenterna. Alla människor gör subjektiva tolkningar av 
information och nyheter, vilka kommuniceras i den sociala interaktionen (Burr, 2003).  
 
2.4.2. Om Aftonbladet  
Aftonbladet grundades år 1830 av Lars Johan Hierta och har sedan dess haft sitt 
huvudsäte i Stockholm (Aftonbladet, 2015a). Tidningen är inte Sveriges första, men 
dock landets äldsta (Aftonbladet, 2015b). Under hela sin livstid har Aftonbladet visat 
på en vänsterliberal hållning. Vi är medvetna om Aftonbladets politiska hållning och 
är därför kritiskt reflekterande i vår granskning och vårt analyserande av empirin.  
 
Aftonbladet bedriver kommersiell verksamhet, främst i form av papperstidningen men 
även via deras webbsida som startades år 1994. Utvecklingen har bidragit till webb-
TV, mobil-upplaga och nu även i Ipad-upplaga (Aftonbladet, 2015c). I februari 2015 
nådde tidningens räckvidd upp till 3 411 000 läsare per dag, fördelade på 1 896 000 i 
mobilen, 1 724 000 på webbsidan, 811 000 på Webb-Tv:n och 662 000 i 
papperstidningen. 45,4 % av befolkningen nås av Aftonbladets nyheter varje dag, 
vilket gör Aftonbladet till Sveriges största tidning (Dagens analys, 2014).  
 
2.5. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt kommer de olika teorier som studien grundar sig på att presenteras; 
socialkonstruktionism och common-sense-kunskaper. Utöver dessa presenteras de 
teoretiska analysverktyg som används i diskussionen av resultatet; intrycksstyrning, 
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spegel-jaget samt performativitet. De olika teorierna kommer även återkopplas till 
den socialkonstruktionistiska ansats studien utgår ifrån.  
 
2.6.1. Socialkonstruktionism  
Studien utgår ifrån en socialkonstruktionistisk kunskapssyn, vilken innebär att den 
sociala verkligheten ständigt formas av individerna i samhället (Burr, 2003). 
Skapandet av den sociala verkligheten sker utifrån ord som används och hur individer 
tolkar omvärlden, exempelvis det som förmedlas genom medias rapportering. 
Förståelserna framförhandlas ständigt och därmed finns åtskilliga möjliga sociala 
konstruktioner av världen (Burr, 2003; Giddens, 2007).  
	  
2.6.2. Common-sense-kunskaper  
Kunskaper som alla outtalat förstår och har kallas common-sense-kunskaper 
(förgivettagna kunskaper) (Garfinkel, 1967; Payne, 2008). Dessa kunskaper har sin 
grund i etnometodologin, vilken innehåller metoder som människor använder för att 
skapa mening i det andra gör och säger (Tholander, 2013). Ordning skapas hela tiden, 
oberoende av om det rör sig om hälsningsfraser eller informationsbyte i interaktion 
mellan människor, eller i det som förmedlas genom exempelvis medias 
nyhetsrapportering. Dessa ordningar är en stor del av hur människor uppfattar och tar 
emot information, därför anses medvetenheten om aspekter av common-sense viktiga 
för aktuell studie. Likt socialkonstruktionismen, anses betydelsen finnas i orden, samt 
i hur den sociala kontexten skapas (Burr, 2003).  
 
2.6.3. Intrycksstyrning  
Utifrån denna studie tas rollteorin till vara i mening gällande hur individers 
förväntningar och tolkningar föranleder reaktioner på ett karaktäristiskt sätt 
(Goffman, 2009). Roller utgör socialt definierade förväntningar som styr vad en 
person med en viss status, eller i en viss position, förväntas göra och vara. Generellt 
är en individ mycket vaksam över hur andra uppfattar en. Individen använder sig 
därför av olika typer av intrycksstyrning, för att vara säker på att andra ska uppfatta 
och reagera på tänkt och förväntat sätt (Goffman, 2009) i den sociala interaktionen.  
Denna teori är ett av de tre teoretiska verktyg som används i studiens diskussion, då 
förväntade roller och individens sätt att uppfattas är centralt för studiens tolkning. 
Begreppet intrycksstyrning används för att diskutera främst hur de förmedlare 
bilderna kan tänkas påverka individen. Detta blir relevant eftersom Aftonbladets 
skapade bilder tolkas och omskapas i den sociala interaktionen mellan individer. Hur 
människor framställer sig i olika roller efter att ha tagit emot och påverkats av 
Aftonbladets skapade bilder om psykisk ohälsa gör denna teori relevant för studien.  
 
2.6.4. Spegeljaget  
Som individ finns behov av att känna sig trygg, värdefull och uppskattad i andras 
ögon och i ett socialt samspel (Starrin, 2011). Enligt tesen om spegeljaget är skam och 
stolthet känslor som kan uppstå som en följd av att man ser sig själv utifrån den 
andres perspektiv. Andra människor används som en spegel, vilken en betraktar sig 
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själv i (Cooley, 1983). Den andra människans reaktioner blir därför avgörande för hur 
en kan uppfatta sig själv. Även om det bara sker i fantasin riktar skammen andra 
människors kritiska blickar mot det egna självet. Därför kan en säga som Sartre 
(1983); ”Jag skäms över mig inför den andre”, då en stor del av människans sociala 
liv och interaktion påverkar självbilden (Starrin, 2011). Denna teori är ytterligare ett 
av de tre teoretiska verktyg som används i studiens diskussion av resultatet, då 
individen tycks använda den andra människan att spegla sin egen psykiska hälsa och 
ohälsa i och igenom, vilket blir centralt för studiens tolkning. Hur Aftonbladet valt att 
förmedla ”sanningarna” om psykisk ohälsa påverkar sannolikt mottagarens självbild, 
då det i den sociala interaktionen sker ett utbyte av tankar och tolkningar grundade i 
hur individen har speglat sig själv i de skapade bilderna. Det kan därmed innebära att 
känslor av antingen skam eller stolthet blir konsekvenserna av denna spegling. Det 
vill säga att även mediabilder kan ”införlivas” i detta spegeljag.  
 
2.6.5. Performativitet (genusteori)  
Är könet en konstruktion eller konstitution? Forskare menar att den sociala miljön bör 
erkännas som primär över den biologiska då det gäller förklaringar till hur kvinnor 
och mäns beteenden formas (Kullberg, 2012). Socialkonstruktionister ställer sig 
frågande till om det finns oberoende kunskap gällande man och kvinna, som i sig inte 
är färgade av kulturella föreställningar. De förespråkar därför att begreppen förstås 
utifrån ett ständigt pågående användande gällande de föreställningar som finns kring 
män och kvinnors varande. Butler (1999) menar att det inte finns någon given biologi, 
det som i dagligt tal anses vara man och kvinna. Istället menar forskaren att det är 
handlingar, normer, maktrelationer och värderingar som föreskriver vad könen är; 
performativitet. Performativa handlingar är alla de sätt på vilka vi skapar förståelse av 
det som vi uppfattar vara könets sanna identitet (Kullberg, 2012). Denna teori är ett av 
de tre teoretiska verktyg som används i studiens diskussion, då konstruktionerna man 
och kvinna framställs olika i relation till psykisk ohälsa, och därmed blir centralt för 
studiens tolkning.  
 

3. Metod  
I detta avsnitt redogörs för hur vi genomfört vår studie. Då syftet är att synliggöra hur 
psykisk ohälsa har skapats och omskapats i Aftonbladets artiklar under åren 2004 och 
2014, utgår studien från en socialkonstruktionistisk ansats med metodologiska 
analysverktyg. Detta för att öka medvetenhet och förståelse kring de förmedlade 
bilder, exempelvis i form av modalitet och metaforer, som ges av psykisk ohälsa 
utifrån vår förförståelse och tolkning av empirin. Ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv finns inga objektiva sanningar, därmed inte heller objektiva nyheter, vilket 
innebär att journalisten och läsaren ser och tolkar nyhetstexten på olika sätt (Burr, 
2003). Valet av datakällan Aftonbladet är gjort utifrån att det är Sveriges största 
tidning, som når 45,4 % av Sveriges befolkning per dag (Dagens analys, 2014). 
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3.1. Socialkonstruktionistisk metodansats 
I samhällsvetenskap studeras texter inte i första hand för att förstå texten, utan för att 
förstå någonting i samhället som texten är ett uttryck för eller kan påverka (Ahrne & 
Svensson, 2011). Denna studie syftar till att göra detsamma samt studera viktiga 
aspekter av det som bygger upp människors föreställningar om samhället. Precis som 
socialkonstruktionismen anser att verkligheten är konstruktioner skapade av de som 
betraktar den och verkar i den (Burr, 2003), är denna studie uppbyggd på samma 
antagande. En socialkonstruktionistisk metodansats innebär ifrågasättande mot de 
antaganden vi har om hur världen förefaller vara och menar att det inte finns objektiv 
och opartisk kunskap (Burr, 2003). Detta innebär att de kategorier som vi människor 
utgår ifrån inte nödvändigtvis behöver vara ”verkliga”. I mötet med andra tas mycket 
efter av de redan existerande kategorierna och ramarna (Burr, 2003). Dessa omskapas 
sedan dagligen och ramarna som en människa utgår ifrån för att skapa mening blir 
alltså till i och med det använda språket. Via språket avgörs vad som är accepterat och 
inte. Det som tidigare varit tabu kanske inte är det idag och tvärtom. Den sociala 
verkligheten skapas och omskapas ständigt och utgångpunkten är inte en, utan flera 
sanningar (Giddens, 2007). Allt beroende på det historiska och kulturella 
sammanhanget; hur något uppfattas och förstås beror på de historiska, kulturella och 
sociala sammanhang som vi människor befinner oss i (Burr, 2003). I förhållande till 
studien innebär det att nyhetsmedia och journalistik är och blir till i ett visst socialt 
sammanhang. 
 
3.2. Datainsamling, urval och dataanalys  
I detta avsnitt beskriver vi hur vi samlade in data med hjälp av målstyrt urval, därefter 
följer en beskrivning av vår dataanalys. Vi började vår urvalsprocess genom att 
utifrån datakällan - Aftonbladets webbartiklar - bestämma vilka artiklar vi skulle 
samla vår empiri ifrån. Med hjälp av sökfunktionen på Aftonbladets hemsida sökte vi 
på orden psykisk ohälsa (Aftonbladet, 2015d) och fick då en överblick över hur 
många webbartiklar som återfanns under åren 2001-2015 (se tabell 1). Efter denna 
överblick och utforskande av innehållet i de olika årens artiklar valde vi åren 2004 
och 2014. Det sistnämnda året då det är närmaste helåret som är möjligt att studera, 
samt att vi ville undersöka varför det fanns en tydlig topp i antal publikationer. År 
2004 valde vi för att kunna jämföra och undersöka likheter och skillnader i 
förmedlade bilder, metaforer och modalitet av psykisk ohälsa sedan en tid tillbaka. 
Ytterligare en anledning var att åren innan (2001-2003) skulle generera för lite data 
till jämförelsen i resultat och diskussion. Valet av åren 2004 och 2014 gjordes även då 
antalet artiklar skiljde sig så markant; 18 artiklar publicerades 2004 respektive 159 
2014 (se tabell 1).  
 
Socialkonstruktionismen betonar att vi måste se till den historiska och kulturella 
kontexten, då språket ständigt omskapas i olika tider och sammanhang, vilket 
motiverar vår studie av jämförande analys (Burr, 2003; Payne, 2008). Det är troligt att 
något har skett med bilden av psykisk ohälsa i nyhetsmedia, då internetanvändningen 
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har ökat (Tewksbury & Rittenberg, 2012) från 2004 till 2014 och att den mediala 
spridningen därmed ökat. Detta stärker vår hypotes och egna upplevelse av att det ofta 
talas om psykisk ohälsa och dess ökning idag.  
 

 
 
 
Tabell 1: Antalet för år 2015, fram tills 2015-05-27, visar på 42 publikationer, vilket 
indikerar liknande utveckling av antal artiklar om psykisk ohälsa, då det vid samma datum 
2014 hade publicerats 41 artiklar. 
 
Vår urvalsprocess fortsatte sedan genom att vi delade upp artiklarna från 2004 och 
2014 emellan oss för att få överblick, granska innehållet och ytterligare undersöka 
webbartiklarnas relevans för vår studie. Vi formade varsitt Word-dokument där vi 
kategoriserade och påbörjade analysen av artiklarna (hälften var), utifrån en 
granskningsmall (se bilaga 1). Granskningsmallen, som formade vår första överblick, 
innehöll följande aspekter: typ, huvudämne, underkategorier, relevans för vår studie 
samt övrigt/reflektioner. Valet att dela upp artiklarna mellan oss var tidseffektivt och 
stärkte validiteten då vi inte gemensamt konstruerade empirin, utan sedan fick 
argumentera för våra tolkningar gentemot den andre. Vi gick alltså tillsammans 
igenom samtliga artiklar och analyserade innehållet och diskuterade relevansen för 
studien, reviderade och lade till analyser i dokumentet utifrån granskningsmallen (se 
bilaga 1). Detta målstyrda urval och analys utgick ifrån kriterier, grundade på 
studiens syfte och frågeställningar, vilket gav förutsättningar för vår jämförande 
analys (Bryman, 2011). Kriterierna var att; artikeln ska innehålla förmedlade bilder, 
beskrivningar eller metaforer av psykisk ohälsa, där åsikter, tankar och värderingar 
får ett stort utrymme. Detta dels för att ha tillräckligt med material att analysera, men 
också för att artiklarna på något sätt skulle kunna komma att påverka läsaren. Vi var 
noga med att studera om något gavs särskilt stort utrymme eller väckte stor 
uppmärksamhet under en specifik tid, för att i så fall undersöka orsaken och undvika 
att ge en missvisande bild av antal artiklar från respektive år. Med utgångspunkt i hur 
artiklarna skildrar psykisk ohälsa var detta ett första steg i att utforska hur, när och 
från vem uttalanden gjorts. Med andra ord började dataanalysen redan under 
urvalsprocessen (Bryman, 2011). 
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Efter samtliga urval och genomgång utifrån kriterierna med hjälp av 
granskningsmallen resulterade antalet artiklar i 16 (av 18) från 2004 och 73 (av 159) 
från 2014. Vidare sammanställde vi teman och antal för de båda åren i en summering, 
som sedan uppdaterades efter hand (se bilaga 2). Summeringen visade att 2014 års 
publikations-topp delvis berodde på olika kampanjer som genomförts i Aftonbladets 
regi. Under kampanjen ”#Otillräcklig” återfanns 13 artiklar med syfte att lyfta 
psykisk ohälsa i samhället och bryta tabut. Ytterligare en artikelserie var ”Självmord 
bland unga”, vilken publicerades under en veckas tid. Den kampanj som fick störst 
utrymme under 2014 var ”Medberoende” (27 st.), vilken valdes bort då kampanjen 
relateras till området missbruk som vi ansåg allt för omfattande för vår studie. Vi 
valde även att ta bort de artiklar som enbart bestod av kontaktuppgifter och länkar till 
olika typer av hjälpinstanser, då de inte heller har fokus på att förmedla en bild av 
psykisk ohälsa. Alla artiklar som publicerats på Aftonbladets PLUS-sida (13 st.) 
valdes bort, eftersom enbart betalande prenumeranter har tillgång till dessa och vi 
önskar analysera data som alla läsare har tillgång till. Till sist togs också Aftonbladets 
blogginlägg (10 st.) bort, då de inte är nyhetsartiklar utan snarare personliga tankar 
och reflektioner; ett slags dagböcker på nätet (Sveningson, Lövheim & Bergquist, 
2003).  
 
Då alla urval var gjorda och sammanställda i Word-dokument utifrån våra 
gemensamma tolkningar och diskussioner, fortsatte analysarbetet genom att vi ställde 
analytiska frågor till kvarvarande relevanta artiklar (se bilaga 3). De analytiska 
frågorna rörde tabu och trend kopplat till psykisk ohälsa, då åtskilliga artiklar 
handlade om tabu. Frågan om trend tog vi med då vi tolkade in tendenser till detta 
gällande psykisk ohälsa utifrån genomgången med granskningsmallen och därför ville 
undersöka det mer noga. Vi ställde oss även frågorna: Vem skriver? Vad skrivs? Hur 
beskrivs psykisk ohälsa? Vad skrivs inte? Vilka åldrar handlar artikeln om? Övriga 
reflektioner? Med hjälp av de analytiska frågorna gick vi, på varsitt håll, igenom alla 
artiklar, vilket sedan blev grunden för resultatet. Sedan läste vi åtskilliga gånger 
tillsammans igenom vår empiri för att urskilja teman och underteman. Vi tematiserade 
empirin i form av att i ett Word-dokument skriva vilka artiklar som handlade om vad, 
och klistrade in talande citat (se bilaga 4). Utifrån detta formade vi vårt resultat, 
genom att hitta övergripande konstruktioner och variationer av förmedlade bilder. 
Genom att varva egen tid av analys med gemensam fick vi, liksom under urvalet, 
argumentera för våra analyser och tolkningar. Vi arbetade mycket med att få ihop 
resultatet och samtalade parallellt med detta om vilka aspekter som var intressant att 
diskutera vidare i diskussionsavsnittet. 
 
Vi sökte efter hur skribenten förmedlat en bild av psykisk ohälsa genom talande 
beskrivningar och lade därför stor vikt vid ordval samt åsikter, tankar och värderingar 
som tolkades fram. Bilderna förmedlades delvis i form av metaforer, vilkas syfte är att 
skapa förutsättning för förståelse (Carlander, 2008). Trots att inte alla artiklar nämnde 
orden psykisk ohälsa valde vi att ta med dem, då de berörde ämnet, bland annat i form 
av talande metaforer samt uppfyllde kriterierna.  
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I resultatet använde vi oss av två metodologiska analysverktyg; metaforer samt 
modalitet. Metaforer skapar en interaktion mellan olika associationsfält och hjälper på 
så sätt individer att förstå vad skribenten vill förmedla (Carlander, 2008), vilket vi 
använde oss av för att förtydliga och förklara skapade bilder av psykisk ohälsa. 
Analysverktyget modalitet användes för att förklara hur skribenten uttryckt sig och 
innebörden i orden, genom att studera med vilken grad av ”sanning” som texten 
förmedlats samt för att tolka dess innehåll (Fairclough, 2003). Modalitet handlar om 
graden av visshet i ett omdöme, alltså om med vilken säkerhet ett uttalande sägs. 
Detta blir i denna studie viktigt, då syftet är att granska hur psykisk ohälsa framställs, 
skapas och omskapas. Graden av ”sannings”-modalitet visar på skribentens subjektiva 
förmedlade "sanning”, vilken sedan når och påverkar läsarens uppfattning. Modalitet 
kan också handla om hur pass auktoritärt ett påstående är och om vilken 
genomslagskraft innebörden i orden får, eftersom det är avgörande vem som uttalar 
sig (Fairclough, 2003).  
 
För att undvika att styras av teoretiska perspektiv och riskera leta efter empiri som 
passar inom ramen för dessa, utgick vi inte ifrån någon teori (Bryman, 2011; 
Szklarski, 2015). Dock hade vi en socialkonstruktionistisk ansats som utgångspunkt, 
genom att kritiskt granska vår förgivettagna förståelse av vår omgivning samt utgå 
från antagandet att objektiv sanning och kunskap inte existerar (Burr, 2003). 
Efterhand sammanförde vi empiri med teori för att hitta tydliga kopplingar och hjälp 
till att göra våra tolkningar i diskussionen (Bryman, 2011). De teoretiska verktyg vi 
använde för att tolka empirin i diskussion var intrycksstyrning, spegeljaget samt 
performativitet, vilka kom att bli centrala i studiens slutsatser.  
 
3.3. Studiens kvalitet  
Socialkonstruktionistisk forskning handlar inte om att identifiera objektiva fakta eller 
att göra sanningsanspråk (Burr, 2003). All kunskap är provisorisk och omtvistbar, och 
redogörelser är historiskt och kulturellt specifika. Koncepten reliabilitet och validitet, 
som de normalt förstås, är därför olämpliga för att bedöma kvalitet i 
socialkonstruktionistiskt material (Burr, 2003).  
 
Inom kvalitativ forskning handlar stor del av resultatets trovärdighet om forskarens 
metodologiska färdigheter (Fejes & Thornberg, 2015). Det främsta redskapet är 
forskaren själv, som ska samla in och analysera insamlad data. Som forskare lyfts 
vikten av att bära ett kritiskt och kreativt tänkande, vilket vi försökt framhålla genom 
hela vår studie. Det kritiska tänkandet kan sammanfattas i ett systematiskt 
intellektuellt arbete med uppmärksamhet på detaljer inom ramen för en helhet, vilket 
vårt sätt att göra urval och granska steg för steg skapat förutsättningar för. Vi har, ur 
ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kritiskt granskat hur Aftonbladet valt att 
förmedla psykisk ohälsa, för att uppmärksamma hur detta påverka läsaren. Det 
kreativa tänkandet innebär att upptäcka och pröva sig fram; ”Mejsla fram olika 
metaforer, vara djärv och samtidigt ha förmågan att instinktsfullt meningsskapa 
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kreativa kopplingar” (Fejes & Thornberg, 2015, s.260). Föregående citat är en 
beskrivning av det vi försökt åstadkomma i vår analys av empirin, att se bakom orden 
som är skrivna och tolka hur det skrivs och varför. Att som forskare använda sin 
kunskap om hur verkligheten konstrueras, reflektera och arbeta kritiskt på ett 
transparent sätt, visar på reflexivitet som ett validitetsverktyg (Jacobsen, 2012). Detta 
har vi eftersträvat då vi under hela analysprocessen kritiskt har granskat empirin, först 
på tu man hand, och sedan tillsammans, för att då argumentera för de upptäckter en 
tycker sig ha sett. Detta stärker studiens validitet och trovärdighet. Den kunskap vi 
utvecklar och producerar är inte enbart ett resultat av förhållanden vi ser, den visar 
även på vår referensram och vårt sätt att uppfatta världen. Reflexivitet är också ett sätt 
att visa perspektivmedvetenhet, redovisa förståelse genom att inkludera tidigare 
forskning, teoretiskt ramverk och erfarenheter (Jacobsen, 2012).  
 
I vår studie har vi därför lagt stor vikt vid att utförligt presentera hur urvalsprocess, 
metod och analys gått tillväga. Målet är att läsaren ska kunna skapa sig en tydlig bild 
av de olika moment som utförts och därmed lättare förstå vägen fram till resultatet. Vi 
vill genom att på ett fördjupat sätt ange stegen i analysens tillvägagångssätt, ge 
läsaren möjlighet att avgöra studiens giltighet och trovärdighet (Burr, 2003). Vi väljer 
att anta ett öppet förhållande i presentationen, vilket är ytterligare validitetsverktyg 
som stärker studiens process. Detta kan bland annat synas då det i resultatet 
exemplifieras utdrag från citat ur empirin. 
 
3.4. Etiska överväganden  
De data som studien utgår ifrån har hämtats från offentliga nyhetsartiklar, vilket gör 
att samtycke oftast inte krävs (Sveningson, Lövheim & Bergquist, 2003). Vi utgår 
ifrån att de intervjuade, såsom drabbade, anhöriga och experter, har gett sitt samtycke 
till Aftonbladet och därmed är medvetna om att deras åsikter och ord publiceras. 
Forskaren har ändå ett etiskt ansvar att inte använda information som kan vara 
känslig, och som kan komma personen till skada enligt personuppgiftslagen (SFS 
1998:204). Dock är frågan om vad som är känsligt och inte en omdiskuterad fråga. 
Vem ska avgöra vad som är accepterat att använda i forskning, oavsett om data är 
offentliga publikationer som inte kräver lösenord? (Bryman, 2011; Sveningson, 
Lövheim och Bergquist, 2003). Denna studie utgår från material som bedöms vara 
etiskt godtagbart att använda, då det når så många läsare, vilket de medverkande bör 
vara medvetna om. 
 
Inom det så kallade individsskyddskravet ryms fyra riktlinjer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Sveningson, Lövheim 
& Bergquist, 2003; Bryman, 2008). För aktuell studie är nyttjandekravet relevant, 
vilket innebär att insamlad data enbart får användas till forskningsändamål. 
Informationskravet och samtyckeskravet är inte nödvändiga då materialet består av 
offentliga publikationer samt att det är praktiskt omöjligt att informera och fråga alla 
medverkande om samtycke (Sveningson, Lövheim och Bergquist, 2003). Kravet på 



	   23	  

individskydd väger mindre tungt i forskning där individer inte kan identifieras, men 
en forskningsetisk känslighet krävs alltid (Sveningson, Lövheim och Bergquist, 
2003). Utifrån konfidentialitetskravet har studien inte röjt någon identitet, då vi 
hänvisat till skribenten utifrån titel, såsom debattören, politikern, krönikören. 
Undantagsvis nämner vi kändisars namn på grund av igenkänningsfaktorn samt för att 
styrka och ge tyngd åt vårt resultat och diskussionen. Därmed erkänner vi som 
forskningsskribenter att vi, liksom journalister, dragit nytta av sensationsvärdet. Det 
blev särskilt viktigt att uttrycka oss på ett etiskt och respektfullt sätt i de fall vi angav 
vem som stod bakom texten.  
 

4. Resultat 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat av Aftonbladets artiklar (benämns 
vidare i referens som AB följt av publikationsdatum) utifrån två övergripande 
konstruktioner; Sverige mår allt sämre psykiskt samt Hysch-hyschläge kring den 
psykiska ohälsan. Likheter, skillnader och variationer studeras i skapandet och 
omskapandet av psykisk ohälsa för 2004 och 2014. Sammanfattningsvis kan sägas att 
den största delen av empirin från de båda åren liknar varandra. Trots skillnad i antalet 
artiklar mellan åren visar resultatet främst på likheter i sättet att skapa och omskapa 
förmedling av den psykiska ohälsan. Ett antal variationer och skillnader kan dock 
märkas i de förmedlade bilderna. Den psykiska ohälsan förmedlas mer alarmerande i 
artiklarna från 2014 än från 2004, då 2014 års artiklar kan märkas ha en högre grad av 
modalitet. I artiklarna från år 2014 tillkommer nya konstruktioner, då den förmedlade 
bilden blir något mer personbunden samt att den moderna människans stressade 
tillvaro förmedlas orsaka ökningen av den psykiska ohälsan. Den största delen av 
artiklarna i empirin är skrivna av journalister, som kommer bli analysens prioriterade 
skribenter. Utöver dessa hörs röster från krönikörer, politiker samt debattörer, varav 
de flesta är kända profiler.  
 
4.1. Sverige mår allt sämre psykiskt  
Den första av de två övergripande konstruktionerna som framträder genom empirin 
och som presenteras i följande avsnitt är den förmedlade bilden av att Sverige mår allt 
sämre psykiskt. I artiklarna syns olika variationer av detta, såsom; den demokratiska 
psykiska ohälsan, allt fler drabbas, det är inte lätt att vara ung idag, manlig och 
kvinnlig psykisk ohälsa, den stressade och pressade nutidsmänniskan samt en tumme 
upp på Facebook.  
 
4.1.1. Den demokratiska psykiska ohälsan  
En av de största likheterna i artiklarna från 2004 och 2014 är den förmedlade bilden 
av att den psykiska ohälsan kan drabba vem som helst, vilket exemplifieras av 
följande citat; ”det är ju en sjukdom, vem som helst kan drabbas” (AB, 2004-11-21), 
”ingen går säker” (AB, 2014-08-25), ”psykisk ohälsa är väldigt demokratisk, den kan 
drabba oss alla” (AB, 2014-08-19) och ”ingen av oss är vaccinerad” (AB, 2014-02-
06). Aftonbladet förmedlar och skapar en bild av att psykisk ohälsa är en demokratisk 
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sjukdom som kan drabba vem som helst. Den förmedlade bilden förstärks då 
Hjärnkolls ambassadör som själv drabbats av psykisk ohälsa, i en debattartikel 
skriver; ”Idag kunde jag varit tiggaren på gatan. Jag kunde varit A-lagaren på 
bänken, narkomanen som rånar, eller – död” (AB, 2014-08-10). Debattören likställer 
psykisk ohälsa med några av de mest talande stereotyperna i samhället. Människor 
med psykisk sjukdom förmedlas vara farliga både för sig själva, andra och samhället 
samt inte kapabla att ta hand om sig själva (Sieff, 2003). Debattören kopplar samman 
psykisk ohälsa med de ofta negativa bilder som förekommer i skapandet och 
omskapandet av psykisk ohälsa (Wahl, 1992; March, 1999; Huang & Priebe, 2003; 
Sieff, 2003; Wahl, 2003; Bilić & Georgaca, 2007). Skribenten skapar en metafor hur 
den psykiska ohälsan kunde blivit en säker väg till hemlöshet, missbruk eller död. I 
likhet med hur missbruk förmedlats, en demokratisk sjukdom som alla kan drabbas av 
oavsett social position, förmedlas bilden av den psykiska ohälsan på liknande sätt.  
 
4.1.2. Allt fler drabbas 
Utöver bilden att vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa förmedlas 
”sanningen” att allt fler drabbas, det vill säga att den psykiska ohälsan ökar i Sverige 
och att Sverige mår allt sämre psykiskt. I artiklarna förmedlas bilder av ökningen 
bland annat genom citaten; ”sedan 90-talet har den psykiska ohälsan ökat i Sverige” 
(AB, 2014-02-05) samt att psykisk ohälsa har ”blivit vår tids folksjukdom” (AB, 
2014-08-19). Empirin förmedlar en folksjukdom som täcker över generationer och har 
stor prevalens hos befolkningen. I artiklarna förmedlas olika målgrupper representera 
den psykiska ohälsans ökning. År 2004 förmedlas bilden av ökningen främst finnas 
bland målgruppen barn och unga;  
 

Nästan alla Bup-mottagningar i landet brottas med samma problem: ett 
stadigt ökande antal barn och ungdomar som behöver hjälp (AB, 2004-
04-17).  

 
Påståendet i citatet uttrycker hög grad av modalitet gällande sanningsåtagande 
(Fairclough, 2003), då det ökande antalet hjälpsökande barn och ungdomar beskrivs 
som stadigt, vilket indikerar en negativ trend gällande den psykiska ohälsan. Påvisad 
trend hos målgruppen förmedlas fortsatt öka, då liknande bild förmedlas år 2014 men 
då i bilder av ökat antal självmord bland unga. Ytterligare representanter för den 
psykiska ohälsans ökning förmedlas vara målgruppen kvinnor. De skildras vara de 
som drabbas hårdast och stå för den tydligaste ökningen gällande sjukskrivningar i 
Sverige år 2014, samt att den vanligaste diagnosen då är psykisk ohälsa;   
  

När Försäkringskassan rapporterat att sjukskrivningarna ökar så får vi 
veta att kvinnor står för den största ökningen och att den vanligaste 
diagnosen är just psykisk ohälsa. Enligt regeringskansliets siffror så har 
andelen sjuka med psykiska diagnoser gått upp från 29 procent till 37 
procent på knappt tio år (AB, 2014-02-19).  
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4.1.3. Det är inte lätt att vara ung idag 
En annan variation som förmedlar hur Sverige mår allt sämre psykiskt och som 
förstärker bilden av den ökande psykiska ohälsan i befolkningen görs genom att 
betona hur framförallt den yngre generationen är extra utsatt för psykisk ohälsa. 
Exempelvis skapas genom rubriken ”Unga mår sämre än någonsin” (AB, 2014-08-
20) en bild av det aktuella läget som alarmerande, där svårigheterna med att vara ung 
betonas.  
 
År 2004 skildrar journalister att: ”alla rapporter just nu talar om en ökad psykisk 
ohälsa bland våra unga” (AB, 2004-04-17) och år 2014 att: ”mest ökar den psykiska 
ohälsan bland ungdomar. Och sämst mår unga tjejer” (AB, 2014-02-05). I empirin 
kan utläsas olika hög grad av modalitet som skribenter, medvetet eller omedvetet, 
använder för att skildra tolkningar av fakta och händelser (Fairclough, 2003). Citatet 
från 2004 påvisar en antydan i form av rapporter om den psykiska ohälsans ökning 
bland unga, medan citatet från 2014 snarare fastslår ökning av psykisk ohälsa bland 
ungdomar med en högre modalitetsgrad av sanningsåtagande (Fairclough, 2003). Den 
sammantaget förmedlade bilden är att 2004 års skribenter ville förmedla en ”varning” 
för ett eventuellt kommande samhällsproblem, medan 2014 års skribenter tydligt vill 
förmedla klar fakta och skapa en tankeställare och handlingskraft till förändring.  
 
4.1.4. Manlig och kvinnlig psykisk ohälsa 
Bilden av att Sverige mår sämre psykiskt förmedlas också finnas i den manliga 
respektive kvinnliga utsattheten. År 2004 skapas bilden av att ”Psykisk ohälsa slår 
mot unga kvinnor” (AB, 2004-12-15). Långtidssjukskrivningar relateras oftast till en 
kvinna med höga ambitioner och lyckad karriär, men det kan också förmedla och 
skapa en bild av kvinnan som offer och svag i samhället. Speciellt utsatta påvisas 
kvinnor i fertil ålder att vara; 
 

Framförallt är det kvinnorna mitt i livet som drabbas. Kvinnor i 
barnalstrande ålder är sjukskrivna dubbelt så mycket som män i samma 
livsskede (AB, 2014-01-24). 

 
År 2014 nyanseras bilden av att unga kvinnor drabbas hårt i förhållande till 
förmedlade bilder av idealmannen; ”Han ska ha jobb, vara högpresterande, tjäna bra, 
ha familj med fru och barn, vara heterosexuell och i gott fysisk och psykiskt skick” 
(AB, 2014-09-11). De båda förmedlade bilderna visar att både kvinnor och män mår 
psykiskt dåligt då de är stressade och pressade, om än på olika sätt och av olika 
anledningar. Trots att vissa målgrupper; speciellt unga och kvinnor samt 
kombinationen av ung och kvinna, får ett tydligare fokus och utrymme i de mediala 
konstruktionerna så är den moderna nutidsmänniskan, gammal som ung, man som 
kvinna, de som drabbas av psykisk ohälsa. Ingen kan helt undkomma den och alla, 
antingen drabbas eller de facto har drabbats, av den psykiska ohälsan.  
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4.1.5. Den stressade och pressade nutidsmänniskan 
Att Sverige mår allt sämre psykiskt och kan drabba vem som helst, som indikerades 
ovan, framställs genom skapandet av ”den stressade och pressade nutidsmänniskan”. 
Som tidigare uppmärksammats påvisas psykisk ohälsa år 2004 finnas i relation till 
sjukskrivningar, då kartläggningar visar på en ökning främst bland gruppen unga 
kvinnor (AB, 2004-12-15). År 2014 nyanseras den stressade och pressade 
nutidsmänniskan i och med tillkomsten av begreppet utbrändhet, vilket inte alls nämns 
2004. Komikern Annika Andersson beskriver det såhär;  
 

Jag kände mig otillräcklig, hann inte allt jag ville och tillslut lade hjärnan 
mer eller mindre av. Hade jag varit mer uppmärksam hade jag kanske 
dragit i handbromsen tidigare. Jag är uppvuxen med ”bit ihop och kör”, 
att man inte ska gnälla, så därför tog det längre tid (AB, 2014-08-19). 

 
Citatet förmedlar en jargong som läsaren förväntas känna igen, likt common-sense-
kunskap; ”bit ihop och kör”. Utbrändheten och den psykiska ohälsan normaliseras 
med andra ord genom att hur en talar om och förstår fenomen relateras så tydligt till 
en modern livsstil, den stressade och pressade människan som många förväntas att 
känna igen sig i. Kända profiler, likt Annika Andersson, som ger en förmedlad bild av 
sin verklighet, sitt liv och bräcklighet kan komma att påverka den allmänne svenskens 
uppfattning av sin situation genom det som förmedlas i skapandet och omskapandet 
av psykisk ohälsa.  
 

Psykisk ohälsa av olika slag är det vanligaste hälsoproblemet och den 
överlägset största orsaken till sjukskrivningar i Sverige idag. Fyra av tio 
svenskar har någon gång lidit av eller känner någon som drabbats av, 
stressrelaterade tillstånd som ångest, oro, depressioner eller utbrändhet 
(AB, 2014-08-19). 
 

Journalister förstärker bilden av att Sverige mår allt sämre psykiskt, att allt fler 
drabbas samt att vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa, genom förmedling av 
psykisk ohälsa som ”det vanligaste hälsoproblemet”. Även genom denna konstruktion 
kan den förmedlade bilden bidra till att psykisk ohälsa i viss mening omskapas och 
normaliseras. Den moderna människan idag förväntas bli psykiskt sjuk med tanke på 
vilken stress och press hon lever i. Det finns en intressant förskjutning i betydelsen år 
2014 mot år 2004, nämligen att skribenterna då uppmanar läsare till att se sig omkring 
och märka att det alltid finns någon som lider av psykisk ohälsa. Detta kan ta sig 
uttryck i den sociala interaktionen, exempelvis på sociala medier likt Facebook, 
Twitter eller Instagram.  
 
4.1.6. En tumme upp på Facebook  
Ett tydligt inslag i skapandet och omskapandet av psykisk ohälsa som förmedlades år 
2014, till skillnad från år 2004, är de sociala mediernas inverkan på samhället. Det 
kan tyckas vara rimligt. Då en stor del av många människors sociala liv ”levs” genom 
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sociala medier (Findahl, 2014), formas och påverkas sannolikt mångas uppfattning av 
psykisk ohälsa här. En journalist beskriver exempelvis att det är ett problem att 
svensken börjar värdera sin lycka och sitt mående utifrån antalet ’likes’ på sociala 
medier.  
 

Antalet likes på en selfie har blivit likställt med hur vi värderar oss själva. 
Hur vi ser ut, vad vi gör, vilken karriär vi har, var och hur vi bor – våra 
prestationer har tagit över (AB, 2014-08-19). 
 

Sociala medier, såsom exempelvis Facebook, kopplas samman med psykisk ohälsa 
såtillvida att det påverkar människans sätt att värdera sig själv i förhållande till andra. 
Detta framställs som en ökad stress och press på människor.  
 
4.2. Hysch-hyschläge kring den psykiska ohälsan 
Den andra av de två övergripande konstruktionerna som framträder i Aftonbladets 
artiklar är att det (fortfarande) existerar ett hysch-hyschläge kring den psykiska 
ohälsan. Detta, trots det som påpekades tidigare att Aftonbladet samtidigt är med och 
normaliserar den psykiska ohälsan. I artiklarna skapas olika varianter av detta, såsom; 
okunskap orsak till tabu, den otillräckliga individen, fysiskt vs psykiskt samt tabut är 
brutet.  
	  
4.2.1. Okunskap orsak till tabu 
En av de mest framträdande bilderna av den psykiska ohälsan skildrar det tabu, 
hysch-hyschläget, som menas finnas kring psykisk ohälsa. Tabun framställs bland 
annat bero på det omgivande samhället och människors bristande kunskap om den 
psykiska ohälsan. År 2014 förmedlas detta i termer av att;  

 
Kunskapsbristen är stor och i samhället råder någon slags totalt hysch-
hyschläge. Det är tabu att prata om självmord. Tabu att prata om hur det 
är att må dåligt. Om hur det är att känna sig så ledsen och orolig att man 
ser döden som en befrielse. Som en utväg (AB, 2014-11-28).  

 
Kolumnistens ordval och förmedlade metafor av ett totalt hysch-hyschläge skildrar 
självmord och psykisk ohälsa som tabubelagt och kopplar detta till att det finns en 
kunskapsbrist bland samhällets medborgare. Ordet totalt, antyder hög modalitetsgrad 
av sanningsåtagande (Fairclough, 2003) och kan uppfattas som utan undantag samt 
indikera att tabut är starkt etablerat gällande den psykiska ohälsan. En kolumnist 
skapar samma år en förmedlad bild av att det starka tabut beror på den psykiska 
ohälsans koppling till skam och okunskap, människan ”isolerar” sig hellre än att tala 
om att själen värker.   
 

Vi pratar helst inte om hur vi egentligen mår, att själen värker, att orken 
är slut, att lusten för länge sen har försvunnit. Det är nämligen så 
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omgärdat av skam och okunskap att vi hellre isolerar oss och håller 
käften (AB 2014-01-24). 
 

Då okunskap förmedlas vara en orsak till det rådande tabut, skapas en bild av att tabut 
funnits under en längre tid. Om den psykiska ohälsan hade varit mer tillåten att tala 
om förr hade kunskapen kunnat vara större idag. En professor och expert inom 
psykiatri och suicidologi bekräftar precis detta, då han redan 2004 förmedlar bilden av 
att det rådande tabut kring psykisk ohälsa funnits tidigare samt att vi inte skulle haft 
samma problematik idag om man pratat om det som mer naturligt förr.  

 
Att man mår dåligt sopades under mattan tidigare. Skulle vi vara vana 
sedan 40-50 år att tala om det skulle vi inte ha de problemen vi har i dag. 
(…) Vi måste diskutera den tabu som finns kring självmord och skuld. Vi 
måste lära oss och våra barn hur vi kan hantera det (AB, 2004-11-20). 
 

Att skribenten först skriver i imperfekt och sedan i presens förstärker intensiteten i 
budskapet. Det förmedlar att problematiken inte tidigare tagits på allvar, utan att 
något istället nu måste ske gällande det rådande tabut. Skribenten förmedlar en 
uppmaning till läsarna att diskutera det tabu som finns kring psykisk ohälsa, 
självmord specifikt. Uppmaningen visar även på behovet som finns av att diskutera 
redan i tidig ålder, då för att kunna minimera effekterna av tabut i senare ålder.  
	  
4.2.2. Alla är vi lika 
År 2014 ges kändisar stort utrymme att i krönikor eller intervjuer delge sina 
upplevelser av psykisk ohälsa. Detta märks inte alls i lika stor utsträckning år 2004. 
Då Aftonbladet är en kvällstidning som utgår från sensationsvärde och försäljning är 
presentationer av kända personer något som har betydelse för detta, dock är det inte 
bara tidningar utan även organisationer som exempelvis Hjärnkoll som använder sig 
av kändisar. Återkommande skildras kändisars egna erfarenheter av psykisk ohälsa, 
samt att de ges utrymme att skriva och uppmana till att bryta det rådande tabu, det 
rådande hysch-hyschläge, som finns kring psykisk ohälsa. Kändisar förväntas leva 
lyckligt och må bra, som om bekräftelsen vore en sjö av lycka, men ”(…) det spelar 
ingen roll vilka framgångar man har om ens själ är i oordning” (AB, 2014-05-14). 
Genom att låta kändisar ta och få utrymme omskapar Aftonbladet bilden av den 
psykiska ohälsan samt betonar att vem som helst kan drabbas. Tidningen visar på en 
önskan om att eliminera myten om den felfria människan, då de förmedlade bilderna 
pekar på att ingen människa är felfri, oavsett kändisskap eller inte.  
 
Aktuella kändisar önskar bryta det rådande tabut, hysch-hyschläget, som återkommer 
i Aftonbladets förmedling av psykisk ohälsa. De flesta uttalanden handlar om att våga 
prata om sin psykiska ohälsa och otillräcklighet, trots rådande tabunorm. 
Programledaren Martin Timell som själv lider av panikångest, skriver;  
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(…) det finns något skamfullt med att prata om den. Helt onödigt. Det blir 
dubbel bestraffning, man mår skit och så ska man skämmas över det också 
(AB, 2014-08-19).  

 
Aftonbladet ger Timell utrymme att avdramatisera den psykiska ohälsan, då han vill 
lyfta bort skammen och betona det mänskliga i att må psykiskt dåligt. Då kändisar 
förmedlar bilder av psykisk ohälsa ges innebörden i orden en hög grad av modalitet 
och auktoritet (Fairclough, 2003). Att i Aftonbladets artiklar kunna läsa att de som 
verkar vara starka och lyckliga i samhället också visar sig svaga, kan omskapa bilden 
av att alla kan drabbas av psykisk ohälsa samt att alla känner samma skam.  
 
Under 2014 valde Aftonbladet att starta kampanjen #Otillräcklig med syfte att bryta 
tabut och hysch-hyschläget kring psykisk ohälsa. Utifrån initiativtagarna Cecilia Forss 
och Paul Jerndals egna berättelser och erfarenheter skildras allas vår otillräcklighet, 
allas lika förhållande till de mänskliga villkoren vilket stärker Aftonbladets 
förmedlade bild av att vi alla är lika sårbara och kan drabbas.  
 

(…) att inte prata om det är att göra tabu av någonting som tillhör 
mänsklighetens villkor. För alla är otillräckliga, och för att må bättre 
måste vi acceptera det (AB, 2014-08-21).  

 
I citatet ges kändisarna utrymme till ett tydligt försök att normalisera och ändra 
attityden kring psykisk ohälsa till något allmänmänskligt samt förändra de 
föreställningar människor har. I artiklar ges exempel som läsarna enkelt kan relatera 
till, exempelvis fikarummet på jobbet. Det anses inte konstigt om någon tar upp en 
insulinpump, men det blir en stor sak om någon i samma situation tar antidepressiva 
läkemedel; ”Folk kan undra om jag är farlig eller oberäknelig. Det finns en 
föreställning om att den som äter tabletter är misslyckad” (AB, 2014-08-21). 
Kampanjen berör den återkommande förmedlade bilden gällande enkelheten att tala 
om och visa på den fysiska ohälsan, till skillnad från den psykiska ohälsan, som 
skildras förväntas relatera till stereotypa bilder och fördomar i samhället.  
	  
4.2.3. Fysiskt vs psykiskt 
Som tidigare nämnts i resultatet utläses en återkommande bild av att den fysiska 
ohälsan är lättare att tala om, än den psykiska. Flertalet skribenter är med och 
omskapar psykiska ohälsan som något mer eller mindre okej att prata om, trots det 
hysch-hyschläge som förmedlas råda.  
 

2002 tog 318 kvinnor och 862 män livet av sig. Det är mer än dubbelt så 
många som dog i trafiken samma år. Men när det gäller vägar och bilar 
så kampanjas det och talas om nollvisioner. Självmord har det varit 
väldigt tyst om. Med andra ord är det tydligen okej att dö av yttre 
omständigheter, men inte av inre. Det är så himla dumt, som om kropp 
och själ vore separerade i två olika enheter (AB, 2004-11-21).  
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Citatet förmedlar en bild av större legitimitet gällande fysisk ohälsa och död, än 
psykisk ohälsa och död. I artiklarna från båda åren förmedlas ytterligare uppmaning 
från skribenter om att legitimiteten gällande den psykiska ohälsan behöver bli lika 
stor som kring den fysiska ohälsan, vilket den därmed inte förmedlas vara. Likt 
tidigare i resultatet förmedlas behovet av att redan som barn lära sig tala om hur en 
mår, men varieras i artiklar från 2014 till termer av den återkommande okunskapen i 
relation till tidig ålder.  
 

(…) alla barn får lära sig vad de ska göra om brandlarmet går […] men 
var får man kunskapen om vad man ska göra när man mår så dåligt att 
man inte vill leva längre? (AB, 2014-11-28).  

 
Citatet bekräftar och förmedlar en bild av att rådande tabunorm skapat konsekvenser 
långt ner i åldrarna, då barn inte förväntas veta var de ska gå om de mår så dåligt att 
de inte vill leva längre. Den fysiska ohälsan återskapas till mer accepterad i 
skolmiljöer än vad den psykiska anses vara. Genom hela empirin uttrycker skribenter 
en önskan om att förändra och låta den psykiska ohälsan få plats i vardagliga samtal, 
även i ungas skolmiljö, genom att bryta hysch-hyschläget redan i tidig ålder.  
	  
4.2.4. Tabut är brutet	  
Ett fåtal artiklar från båda åren förmedlar en motberättelse till hysch-hyschläget; tabut 
gällande psykisk ohälsa är brutet. En kolumnist som 2004 skrev ”Äntligen” och ”Ett 
tabu är brutet” (AB, 2004-11-21), förmedlar att det numera är självklart att prata om 
psykisk ohälsa och depression. År 2014 gavs följande bild:  
 

(…) jag tycker inte att det är tyst längre. Alla vet att depression är en 
dödlig sjukdom. Alla tar det på allvar, det är snarare resurser som saknas 
(AB, 2014-08-25).  

 
Dessa bilder av tabut kring psykisk ohälsa står i motsats till de flesta andra 
publikationer i empirin som berör ämnet tabu och psykisk ohälsa och kan tolkas som 
en förenklad bild av den problematik som råder, då tabut utifrån empirin tolkas vara 
mer komplext än så. Citatet från 2014 lägger ansvaret för tabut på samhället i form av 
bristande resurser, istället för på människan, något som återkommer genom empirin.  
 
5. Diskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur bilden av psykisk ohälsa har skapats och 
omskapats i Aftonbladet under åren 2004 och 2014, samt öka medvetenheten och 
förståelsen för hur förmedlade bilder av psykisk ohälsa i nyhetsmedia kan komma att 
påverka individen. I resultatet framträder framför allt två övergripande konstruktioner 
av psykisk ohälsa, Sverige mår allt sämre psykiskt och Hysch-hyschläge kring den 
psykiska ohälsan. Dessa kommer att diskuteras i följande avsnitt med tillhörande 
variationer och tolkningar under rubrikerna Vem som helst kan drabbas samt Råder 
något slags totalt hysch-hyschläge? Variationerna av de övergripande 
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konstruktionerna nyanserar delvis bilderna som förmedlas i Aftonbladet under de 
olika åren. Även då innehållet i konstruktionerna mestadels är lika, omskapas bilden 
av den psykiska ohälsan i viss mån vad gäller var tyngdpunkten förläggs, exempelvis 
i förhållande till målgrupp och hur det presenteras samt i grad av modalitet.  
 
5.1. Vem som helst kan drabbas  
Att Sverige mår allt sämre psykiskt förmedlas i bilder av att vem som helst kan 
drabbas samt i bilder av att allt fler drabbas. Genom bilder likt dessa kan Aftonbladets 
läsare bli medvetna om sin egen skörhet, då vi alla presenteras stå lika inför risken att 
drabbas av den ”demokratiska sjukdomen” psykisk ohälsa. Aftonbladets skribenter 
använder olika slags metaforer vars betydelse – som de verkar ta för givet att läsaren 
är införstådd med - innebär en slags förgivettagen kunskap om psykisk ohälsa 
(Garfinkel, 1967; Payne, 2008). Bilden av att alla kan drabbas av psykisk ohälsa 
framläggs som självklar och kan möjligen bidra till att människor börjar se sig själva 
som potentiella ”offer”. Om sanningen om psykisk ohälsa presenteras som; att oavsett 
vem du är, din sociala position/roll eller hur din livssituation ser ut kan du 
närsomhelst drabbas, finns möjlighet att ens tillvaro upplevs mer otrygg och osäker än 
vad den kanske är. På så sätt kan förmedlade bilder i media, ”sanningarna”, påverka 
individens självbild och ontologiska trygghet (Giddens, 2007; Bilić & Georgaca, 
2007). Som socionom kan detta vara en viktig reflektion att göra, då människans hälsa 
och ohälsa ofta är det primära i mötet med en klient.  
 
Ytterligare ”sanningar” som förmedlas år 2014 är att den unga generationen mår 
sämre än någonsin, då man nyanserar ett alarmerande läge. Bilden som skribenter 
lyfter fram är att unga anses extra utsatta för psykisk ohälsa, vilket indikerar att det 
inte är lätt att vara ung idag. Likt tidigare forskning visar kan förmedlade bilder 
komma att skapa en offerkänsla och offerbild (Sieff, 2003; Hjärnkoll, 2014b), som om 
unga vore utsatta för ett hårt samhälle. Resultatet visar inte på att den förmedlade 
”offerbilden” nyanseras märkbart i artiklarna. I resultatet kan istället märkas likt en 
”varning” år 2004 gällande önskan att signalera att unga mår sämre, medan mer klar 
fakta läggs fram i artiklarna år 2014. Modalitetsgraden av sanningsåtagande stärks 
från 2004 till 2014, vilket visar på vilja till att förmedla ett större allvar, samt en 
eventuell ökning, gällande psykisk ohälsa bland ungdomar idag. Socionomer tillhör 
de yrkesprofessioner som möter dessa ungdomar med psykisk ohälsa. Viktigt är att 
hjälpa ungdomar på rätt sätt i den stora mängden av påverkans effekter från samhället.  
 
Skribenters förmedlade bild av att vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa ges 
likt ovan i relation till en ung generation, men också till manligt och kvinnligt. Som 
resultatet visar på ges vissa målgrupper, speciellt unga och kvinnor samt dessa i 
kombination, ett större fokus i publikationer. Dock visar bilderna på att oavsett ålder 
och kön undgår inte den psykiska ohälsan någon, den kan drabba alla. Gällande 
kvinnligt och manligt skiljer sig beskrivningar delvis åt, främst i kategorisering och 
ordval. Butler menar att det inte finns någon given biologi för manligt och kvinnligt, 
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istället är det handlingar, normer, maktrelationer och värderingar som föreskriver och 
skapar uppfattning om vad kön är, performativitet (Kullberg, 2012). Den psykiska 
ohälsan förmedlas slå mot kvinnor, vilket kan indikera att de drabbas ofrivilligt, det 
vill säga att kvinnan själv inte orsakar sin ohälsa utan att det är någonting utanför som 
slår mot henne. Även här finns en tydlig offergestaltning i bilden av den unga 
kvinnan, att hon både är oskyldig och svag. Metaforen att ”slå mot” en person skapar 
en passiv feminiserad bild (Kullberg, 2012). Kvinnan som inte kan stå emot det hon 
blir utsatt för, något utanför henne som hon inte kan värja sig mot, därför blir svaghet 
och utsatthet egenskaper som ofta tillskrivs just kvinnan (Butler, 1999). Socionomer 
kan vara en profession som hjälper kvinnan att inte hamna i en offermentalitet, utan 
istället se styrkan i att vara den hon är.  
 
Den manliga psykiska ohälsan förmedlas istället till begreppet av idealmannen, där 
fokus läggs på mannens eget handlande, status och sociala roll. Konsekvensen av 
mannens oförmåga att leva upp till det rådande mansidealet, alltså vad han gör eller 
inte gör, förmedlas kunna resultera i utveckling av psykisk ohälsa om han misslyckas. 
Journalister förmedlar bilder av att om mannen mister kontrollen mister han också sin 
sociala roll, vilket kan förstärka och omskapa den redan existerande mansnormen. 
Forskare menar att den sociala miljön bör erkännas som primär över den biologiska 
då det gäller förklaringar till hur kvinnor och mäns beteenden formas (Kullberg, 
2012). Socialkonstruktionismen ställer sig frågande till om det finns oberoende 
kunskap gällande manligt och kvinnligt, som i sig inte är färgade av kulturella 
frågeställningar. Likt mediabilderna som förändras förespråkas begreppen också 
förstås utifrån ett ständigt pågående gällande föreställningar kring män och kvinnors 
psykiska ohälsa. Butler (1999) menar att genus inte är en fast kategori utan en 
flytande, som kommer till uttryck mer i vad människor gör än vad de är.  
 
Likt tidigare forskning visar blir det tydligt, även i studiens resultat att nyhetsmedias 
sätt att förmedla och påverka skapandet och omskapandet av den psykiska ohälsan 
spelar stor roll, då allmänheten kan tolka dessa som sann fakta (Hydén, 2002; Sieff, 
2003; Wahl, 2003). Då den psykiska ohälsans ökning exponeras och rapporteras i allt 
större utsträckning blir det mer aktuellt i samhällsdebatten och människors vardagsliv, 
vilket kan skapa uppfattning av en ökning. Den fråga som ställs i inledningens andra 
rad (s.7) - om den psykiska ohälsans ökning kan anses vara reell - skulle kunna 
besvaras utifrån den första funna konstruktionen; då den psykiska ohälsans ökning 
förmedlas likt en sanning i media kan det få effekten av att också bli till sanning för 
allmänheten (Bilić & Georgaca, 2007). Aftonbladets skribenter, främst bland de 
kända profilerna som ges utrymme att tala om sin psykiska ohälsa, förmedlar bilder 
av att det är en ”normal frisk reaktion på andan som råder i samhället”. Samhället 
förmedlas premiera perfektion och ett lyckat hälsosamt liv, vilket skapar och 
omskapar ett ideal för hur människan bör vara. Den förmedlade bilden av ideal står i 
kontrast till bilden av psykisk ohälsa, vilket förmedlas kunna synas krocka i de sociala 
medierna.  
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Sociala medier förmedlas vara en viktig social arena för många människor idag, vilket 
återkommer i artiklarna från 2014, till skillnad från 2004. Det ideal som efterfrågas i 
dagens samhälle förmedlas skapa en uppvisningshysteri, som människor förväntas 
leva upp till både i sociala medier och i verkligheten. Bilden av uppvisningshysteri 
påvisas vara en bidragande orsak till den psykiska ohälsans ökning. Skribenter 
skildrar att ångest kan komma då människan försöker leva upp till idealet, den 
perfekta bilden av sig själv, på Instagram, istället för att utgå ifrån vad som känns 
rimligt utifrån den människa hon är, i verkligheten. Drivkraften förmedlas vara 
vaksamhet på hur vi som personer och vår hälsa uppfattas av andra. Våra 
bedömningar sker omedvetet utifrån spegeljaget, i speglingen av oss själva i andra 
(Cooley, 1983) samt då vi i enlighet med teorin om intrycksstyrning vill framstå så 
bra som möjligt inför andra (Goffman, 2009). Bilden av den ”stressade och pressade 
nutidsmänniskan” förmedlar normalisera den psykiska ohälsan till en naturlig del av 
en modern livsstil, då psykisk ohälsa påstås vara det vanligaste folkhälsoproblemet. 
Även här använder skribenter metaforer som läsaren förväntas känna igen sig i, likt 
common-sense-kunskap, och relatera till för att förstå det som förmedlas. Bilden av 
den stressade och pressade nutidsmänniskan stärker den skapade bilden av att psykisk 
ohälsa kan drabba vem som helst, då människan förväntas bli psykiskt sjuk med tanke 
på den stress och press hon lever i. Som socionom möter en ofta människor då de 
upplever att livet håller på att rasa eller redan har rasat. I samtalen kring varför eller 
hur det kunde bli på ett eller annat sätt kan det vara viktigt att bära med sig kunskap 
gällande den uppvisningshysteri som råder samt hur det kan komma att påverka 
klienten. Viktigt är att hjälpa människor ”klä av” sanningarna och se hur de påverkar.  
 
5.2. Råder något slags totalt hysch-hyschläge? 
Konstruktionen Hysch-hyschläge kring den psykiska ohälsan är återkommande 
förmedlad genom empirin, framförallt under 2014, vilket i stor utsträckning kopplas 
samman till ett antal kända profiler som ges plats på den mediala scenen för att berätta 
om erfarenheter av psykisk ohälsa. Främst förmedlas att det fortfarande tycks finnas 
ett utbrett tabu kring psykisk ohälsa samt att prata om det. Aftonbladets skribenter 
skapar en bild av att det rådande tabut funnits under lång tid, då psykisk ohälsa annars 
hade varit mer accepterat idag. Återkommande skildrar skribenter betydelsen av 
kunskap kring psykisk ohälsa för att bryta tabut och normalisera. Liksom tidigare 
redogjorts för i resultatet förmedlas kunskapsbristen i samhället vara total, ordvalet 
visar på en hög modalitetsgrad av sanningsåtagande (Fairclough, 2003) vilket ger 
tyngd åt bilden av kunskapsbristen som stor. 
 
Forskning visar på att den drabbades egna upplevelser om psykisk ohälsa sällan ges 
utrymme i nyhetsmedia, istället är det experter som tillåts ”äga sanningen” (Nairn & 
Coverdale, 2005). I resultat kan märkas att Aftonbladet väljer att använda kända 
profiler och därmed lyfta in mer upplevda erfarenheter i debatten försöker 
Aftonbladet göra den psykiska ohälsan till något mer normaliserat. Kända personer 
används som frontfigurer för att visa på att psykisk ohälsa finns samt för att föra fram 
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vikten av att tabun skall brytas. Många människor kan leva med en föreställning av att 
framgång innebär lycka och frånvaro av psykisk ohälsa. Empirin visar något helt 
annat, att framgång inte är en garanti för att må bra. Aftonbladet låter kända personer 
”gå ut” med sin psykiska ohälsa för att bidra till att tabut bryts. Allmänhetens respons 
är enorm och visar på igenkänning samt aktualitet av tabut kring psykisk ohälsa. Att 
använda kändisar är en medial strategi som blir tydligare och används mer under 
2014. Detta sammanfaller också med den ökade internetanvändningen och 
förmodligen de sociala medierna. De kända profilerna som intervjuas eller själva är 
skribenter bidrar till igenkänning och normalisering av den psykiska ohälsan. 
Reflektion görs om kändisars uttalanden av psykisk ohälsa enbart skapar positiv 
igenkänning och normalisering eller om det kan bidra till att skapa ett trendliknande 
tillstånd; kan dem visa sig svaga så kan vi? Trend kan betyda riktning, tendens av, 
tendera och anses vara en långsiktig förändring i olika avseenden i samhället 
(Nationalencyklopedin, 2015). Kanske att kändisars uttalanden om psykisk ohälsa i 
media och sociala medier kan utveckla en trend som gör att det skapas en social status 
gällande psykisk ohälsa. Som redan diskuterats är det viktigt att som socionom vara 
medveten om hur samhällsandan och det rådande klimatet påverkar individen. Om det 
anses utvecklas en trend att ha psykisk ohälsa är socionomer en av de professioner 
som kan möjliggöra en förändring i den sociala kultur som råder.  
 
Likt tidigare presenterad förmedlad bild av att det starka tabut kan relateras till 
okunskap, varieras bilden av tabu till människans vilja att hellre ”isolera” sig än att 
tala om hur en mår. I det moderna samhället tyder det på underlägsenhet att visa sig 
svag och skylla på sociala omständigheter inför sin omgivning, istället eftersträvas en 
kontrollerad framställning av sig själv (Starrin, 2011) med vilja att skapa ett gott 
intryck (Goffman, 2009). Individens självkänsla styrs i hög grad vid speglingen av sig 
själv i andra (Cooley, 1983). I individualismens anda står individen själv ansvarig för 
sina handlingar och val. Vid visad skamkänsla erkänner individen att den ser sig själv 
på ett negativt sätt (Starrin, 2011), och det kräver mod för att möta sin och andras 
skam på grund av obehaget i skammen (Beck-Friis, 2009). Detta påverkar och 
omskapar sannolikt tabut kring psykisk ohälsa i hög grad. Inför varandra vågar vi inte 
vara oss själva, då vi skäms över det som finns på insidan. I enlighet med spegeljaget 
önskar vi inte spegla, eller speglas, i varandras svaga sidor eftersom det speglar 
individens identitet, oavsett om ens uppfattade spegling av sig själv är sann eller inte 
(Cooley, 1983). Detta förmedlas vara en del av de krafter det rådande tabut har att 
arbeta emot. Mycket behöver normaliseras innan samhället helt har dämpat tabut kring 
den psykiska ohälsan. Här kan socionomer vara med och skapa en tillåtande miljö att 
visa sig svag. Som profession behöver vi ställa krav på våra klienter, men vi kan också 
skapa en miljö där det är tillåtet att misslyckas.  
 
Bilden som förmedlas av den psykiska ohälsan som en ”normal frisk reaktion” på den 
uppvisningshysteri som råder, blir viktig då bilden normaliserar och kan lyfta av skuld 
och skam samt skapa större medvetenhet och förståelse hos Aftonbladets läsare. 
Normaliseringen av psykisk ohälsa kan komma att underlätta för individen i 
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intrycksstyrningen (Goffman, 2009), då många människor strävar efter att framställa 
sig så bra som möjligt. Men om bilden av psykisk ohälsa, dess orsaker samt tabut kan 
modifieras skulle kanske också idealen och skammen kunna modifieras. Aftonbladets 
förmedlade bilder kan därmed bidra till att läsare i speglingen av sig själv i andra kan 
känna att det inte är något konstigt eller skamfyllt att må psykiskt dåligt (Cooley, 
1983), vilket är den önskvärda konsekvensen av empirins budskap. 
 
Individen har enligt flertalet artiklar lättare för att prata om sina fysiska än psykiska 
besvär, kanske för att de tydligare går att ”ta på” och definiera i annan utsträckning än 
de psykiska och därmed inte anses lika skamliga. Kanske att det också finns en rädsla 
för att påverka en individ negativt och bidra till försämrat tillstånd eller förstöra något 
i relationen, genom att ställa frågor och prata om psykisk ohälsa. I empirin skapas 
bilden av att individen är sin ohälsa, vilket kan uppfattas i förmedlade bilder såsom; 
”Våld är vardag för psyksjuka kvinnor”, ”Psykiskt sjuka barn behöver en vårdlots” 
kan tolkas som att kvinnan är psyksjuk, och inte har en psykisk sjukdom. Eller att 
barnen har psykisk sjukdom och inte är psykiskt sjuka. En säger ju exempelvis inte att 
en är cancer, eller är stroke eller brutet ben, men en uttrycker att man är bipolär, 
psyksjuk eller schizofren. Vad gör det med identiteten att, även oreflekterat, läsa att 
individen är sin sjukdom istället för har en sjukdom? En möjlig effekt är att 
självbilden på grund av detta får törnar och nedsätts, vilket ytterligare kan försämra 
individens psykiska mående. Detta generar frågor kring psykisk och fysisk 
sjukdom/ohälsa, eftersom det i empirin förmedlas att den psykiska ohälsan är 
tabubelagd, till skillnad från den fysiska.  
 
5.3. Socionomens roll  
Tidigt under vår uppsatsprocess såg vi socionomens roll som en viktig del i den 
sociala förändring som behöver ske i samhället gällande den psykiska ohälsans 
”grepp” om många människor. Inom den sociala professionen märks den odefinierade 
psykiska ohälsan i stor utsträckning (Wahl, 2003), då socionomer är utspridda inom 
många professionsområden. Psykisk ohälsa kan vara kärnan och den utlösande 
faktorn men gestaltas och visar sig i andra former, exempelvis relationsproblem, 
familjeförhållanden, arbetslöshet och ekonomiska problem som vi inom den sociala 
professionen ser konsekvenserna av. Människor kan leva med psykisk ohälsa utan att 
egentligen vara medvetna om vad det skapar för konsekvenser i deras liv. Hur kan vi 
som socionomer vara med och öka medvetenheten kring medias skildringar av 
psykisk ohälsa, de föreställningar som råder i samhället samt hur det påverkar den 
enskilde individen? 
 
I vår sökning av tidigare forskning hittar vi ingen forskning på hur medias förmedlade 
bilder påverkar det direkta sociala arbetet. Dock menar forskare att socionomer kan 
välja att agera passivt i frågan med motiv av att det inte tillhör yrkesrollen eller ta ett 
aktivt ställningstagande till att vara med och förändra de negativa bilder media ger av 
psykisk ohälsa (March, 1999). Socionomer, såväl som andra professioner som bär på 
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kunskap gällande den psykiska ohälsan, kan anses bära ett ansvar i att möta media i 
dessa frågor och vara med och bidra till att minska den stigmatisering som pågår av 
personer med psykisk ohälsa. Som socionom bör en sträva efter att utveckla sin 
professionalitet och därför ständigt söka efter ny forskning och ny kunskap. Enligt 
empirin uppmuntras forskare till att fokusera forskningen på de bakomliggande 
faktorerna till psykisk ohälsa, vilket förhoppningsvis kan innebära att det finns mer 
svar och mer kunskap inom loppet av ett antal år. Det är en svår resa att ändra 
stereotypa uppfattningar och fördomar, men om beslutsfattare, politiker och 
brukarorganisationer tar sitt ansvar, likt empirin förmedlar; ”att psykisk ohälsa är 
allas problem”, kanske resultat kan ske? 
 
5.4. Vidare forskning  
Som tydliggjordes i inledningen anses psykisk ohälsa vara ett aktuellt globalt 
folkhälsoproblem och bör därför vara ett prioriterat forskningsområde och 
forskningsproblem. Vilhelmsson (2014) menar att forskare bör ta ett samlat grepp 
kring frågan för att strukturerat se vad som föranleder denna globala utmaning. 
 
Utifrån socialkonstruktionismens synsätt kan den psykiska ohälsans ökning ses som 
ett socialt problem, genom det att nyhetsmedias skildringar framställer det likt 
problematiskt och något som kräver en insats (Payne, 2008). Samhällets sociala 
struktur kan förklara varifrån sociala problem likt den psykiska ohälsan och 
frågeställningar kommer ifrån, vilket betyder att det primärt inte behöver ha sin grund 
i handlingsförmåga hos individer. Sociala problem finns inbyggda i nuvarande sociala 
ordningar. Förändringsfokus och aktuell forskning bör därför röra sociala strukturer, 
inte enbart fokuseras på att förstå individen själv. En komplicerande faktor för 
forskning gällande social problematik, till skillnad från exempelvis naturvetenskapen, 
är förändringen som sker i språk och kunskap (Payne, 2008). Det är därför svårt att 
bygga upp en struktur av kunskap, då det är svårt att generalisera över tid, plats och 
sammanhang.  
 
En del i samhällets sociala struktur är faktorn som nyhetsmedia ger allmänheten. Som 
tidigare sagts har nyhetsmedia visat sig vara den mest frekvent använda källan av 
information och därmed störst påverkan, gällande psykisk ohälsa för allmänheten 
(Nawková, et. al, 2012). Resultatet av studiens sökande efter tidigare forskning visar 
på att forskning har gjorts, men efter genomförd studie kan synas vidare behov av 
forskning som ger en bild av de konsekvenser som formas av nyhetsmedias 
skildringar i samhället. Forskningen skulle också behöva följa med i trenden som de 
sociala medierna innebär samt hur det påverkar olika generationers psykiska ohälsa. 
Tidningen Aftonbladet bedriver kommersiell verksamhet, främst i form av 
papperstidningen men även via deras webbsida. Reflektion görs kring frågan om det 
existerar någon skillnad mellan webbversionen och papperstidningens konstruktioner 
och nyhetsinnehåll, då pappersbilagan är kommersiellt driven i högre utsträckning? 
Även detta skulle kunna vara ämne för vidare forskning. 
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5.5. Metoddiskussion  
Denna studie begränsas av att Aftonbladets webbpublikationer troligtvis inte lästes i 
samma utsträckning 2004 som 2014, då tillgång till internet inte fanns i lika hög grad. 
Detta ifrågasätter jämförbarheten och relevansen i vårt resultat, något som kunde 
avgränsats med hjälp av frågeställning och syfte. Differensen i antal artiklar, 18 
(2004) och 159 (2014), legitimerade dock valt tillvägagångssätt. Det ska också 
förtydligas att artiklarna inte analyserats och diskuterats proportionerligt mellan åren i 
resultatet, vilket kan ha gett en missvisande bild. Förtydligande bör även ske gällande 
att antalet artiklar som publicerades om psykisk ohälsa i pappersformat de båda åren 
är oklar, därmed visar inte studien hur många läsare som nåddes av publikationerna 
samt om vad som förmedlades kring ämnet. Men webbversioner anses ha möjlighet 
att nå fler, då inte lika många har tillgång till papperstidningen som till 
webbpublikationen online (Tewksbury & Rittenberg, 2012). Detta gäller främst 2014, 
då internets tillgänglighet inte var lika utbredd 2004. Kontakt togs med Aftonbladets 
redaktion för att utreda saken men det genererade inget konkret svar, annat än att; det 
kan ha funnits ytterligare artiklar om psykisk ohälsa i pappersformat 2004. 
Sannolikheten är stor att så var fallet, men studiens omfattning rymde inte att 
inkludera även dessa. I samtalet gavs inte heller svar på om artiklarna i pappersformat 
var längre eller lika långa som webbpublikationerna, vilket ger en obesvarad fråga om 
de förmedlade bilderna i webbversion och pappersformat förmedlat olika stereotypa 
bilder av den psykiska ohälsan. I empirin kan inte märkas någon större skillnad i 
artiklarnas längd, det finns korta och längre artiklar under båda åren och 
webbversionen upplevs se likadan ut 2004 som 2014.  
 
Ytterligare ett tillvägagångssätt som hade ökat studiens överförbarhet, hade varit att 
välja ut en annan empirikälla (såsom annan kvällstidning eller dagstidning) för att 
kunna jämföra och utforska konstruktion i nyhetsartiklar med annan politisk grund 
och agenda. Valet av Aftonbladets nätbilaga grundade sig i att den når flest läsare per 
dag.  
 
I efterhand ser vi att en diskursanalys kanske skulle fyllt sin funktion utifrån vårt 
material, då det förenklat innebär; ”ett bestämt sätt att tala om och förstå […] ett 
utsnitt av världen” (Winther, Jørgensen & Phillips, 2000). Då vår studie utgår ifrån 
begreppet psykisk ohälsa, vilket är svårdefinierbart för olika tider och situationer då 
det är knutet till sitt historiska och kulturella sammanhang (Hydén, 2002; Burr, 2003), 
valde vi att kreativt och förutsättningslöst analysera de förmedlade bilder som 
framträdde utifrån en socialkonstruktionistisk ansats. Vi var medvetna om att vi inte 
helt förutsättningslöst gick in i analysdelen utan styrdes av teorier, modeller och 
perspektiv vi har med oss i form av förväntningar, utbildning och livserfarenhet. 
 

6. Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka hur bilden av psykisk ohälsa har skapats och 
omskapats i Aftonbladet under åren 2004 och 2014, samt öka medvetenheten och 
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förståelsen för hur förmedlade bilder av psykisk ohälsa i nyhetsmedia kan komma att 
påverka individen. I studiens resultat framkommer två konstruktioner som anses 
övergripande för hur den psykiska ohälsan förmedlats; Sverige mår allt sämre 
psykiskt samt Hysch-hyschläge kring den psykiska ohälsan. Dessa två innehåller 
främst likheter i omskapandet, men även en del variationer och skillnader i 
förmedlandet exempelvis vad gäller var tyngdpunkten förläggs. Resultatet visar på att 
den psykiska ohälsan förmedlas mer alarmerande i artiklarna från 2014 än från 2004, 
då 2014 års artiklar anses ha en högre grad av modalitet. Det som också anses är att 
artiklarna 2014 blir mer personbundna samt att den moderna människans stressade 
tillvaro förmedlas som en av orsakerna till den uppfattade ökningen av psykisk 
ohälsa.  
 
Är då den psykiska ohälsans ökning reell? Eller är det snarare som Mia Skäringer 
förmedlar; att dagens läge av psykisk ohälsa är en normal frisk reaktion på andan 
som råder? Då Aftonbladets förmedlade bilder av psykisk ohälsa inom flera områden 
antyder en ökning leder det sannolikt till att läsaren uppfattar ökningen som reell. 
Detta trots att vi inte funnit forskningsstöd för denna ökning. Denna analys, samt 
betydelsen av det rådande samhällets anda och normer blir denna studies primära 
slutsats.  
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8. Bilagor 
	  
8.1. Bilaga 1: Utdrag ur Första överblick, utifrån granskningmall 
	  
2004 

Maria granskar à artikel 1-9  
Matilda granskar à artikel 10-18  
 
1) Psykisk ohälsa slår mot unga kvinnor 
• Typ: Artikel 
• Huvudämne: Långtidssjukskrivna, unga kvinnor, psykiska besvär  
• Underkategorier: 16-29 år, 54 % diagnos 
• Relevans för vår studie: JA 
• Övrigt/reflektion: ”Bilden av psykisk ohälsa oförändrad” 

 
2) Självmord – dubbelt så vanligt som trafikdöden 
• Typ: Kolumn  
• Huvudämne: Självmord 
• Underkategorier: Kontra trafikolycka. Tabu äntligen brutet. Motverka skamligt.     
• Relevans för vår studie: JA 
• Övrigt/reflektion: Kolumnisten vill normalisera psykisk ohälsa. Tycker det är vansinnigt att saker 

som rör depression och psykisk ohälsa skulle anses skamligt. ”Det är ju en sjukdom, vem som 
helst kan drabbas. Självklart ska man öppet tala om det”. 
Mikael Ljungberg. 

 
3) Två procent har tankar om självmord 
• Typ: Sportbladet  
• Huvudämne: Självmord 
• Underkategorier: Kontra trafikolycka. Lyfter tabut      
• Relevans för vår studie: JA 
• Övrigt/reflektion: Hur man ska bemöta självmordsbenägen. ”Vi måste tänka på alla unga 

människor”. 
Mikael Ljungberg. 

 
4) Satsa mer pengar och kräv resultat 
• Typ: Debatt 
• Huvudämne: Psykiatrisk vård - bristande. 
• Underkategorier: Mord     
• Relevans för vår studie: JA 
• Övrigt/reflektion: ”… mycket få av alla psykiskt sjuka personer som överhuvudtaget begår svåra 

våldsbrott. Men…” 
Utifrån de drabbades perspektiv 
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8.2 Bilaga 2: Summering av ämne och antal  
	  

2004 – HUVUDÄMNE (Uppdelat utifrån huvudämne, om en artikel passar under flera 
kategorier är de placerade där det största innehållet ryms) 
 
Psykisk ohälsa  
1, 5, 10, 12 = 4 st  
 
Självmord  
2, 3, 14, 15, 16, 17 = 6 st  
 
Psykiatri 
4, 6, 7, 8, 13, 18 = 6 st 
 
TOTALT = 16 st 
 
Inte relevant 
9, 11 = 2 st 
 

2014 - HUVUDÄMNE (Uppdelat utifrån huvudämne, om en artikel passar under flera 
kategorier är de placerade där det största innehållet ryms)  
 
Psykisk ohälsa  
2, 3, 18, 19, 37, 41, 64, 70, 77, 100, 101, 116, 121, 122, 124, 125, 130, 133, 135, 141 = 20 st  
 
Tilia 
5, 6, 66 = 3 st 
 
Arbetsmiljö/arbetslivet/långtidssjukskrivning 
7, 68, 73, 103, 131, 158 = 6 st 
 
Psykiatri  
16, 20, 21, 123, 129, 144, 148 = 7 st 
 
Självmord  
1, 10, 15, 24, 35, 38, 67, 69, 79, 104, 109, 118, 128, 137, 139 = 15 st 
 
Självmord bland unga 
146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 = 7 st 
 
#Otillräcklig  
81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97 = 13 st 
 
TOTALT = 73 st 
 
Inte relevant 
4, 8, 11, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 43, 63, 71, 72, 75, 76, 80, 84, 86, 90, 95, 98, 106, 110, 111, 112, 119, 
120, 126, 127, 132, 136, 138, 142, 156, 157, 159 = 36 st   
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Medberoende 
27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 = 
27 st  
  
Plus  
9, 14, 39, 44, 78, 99, 102, 105, 107, 108, 114, 140, 143 = 13 st  
 
Blogg  
12, 13, 17, 65, 74, 113, 115, 117, 134, 145 = 10 st 
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8.3. Bilaga 3: Utdrag ur Analys av Aftonbladets artiklar utifrån 
analytiska frågor till texten 	  
	  
2004 (utdrag av artikel 1 och 2) 
1. Psykisk ohälsa slår mot unga kvinnor 
• Vem skriver? Journalist 
• Vad skrivs? ”Hälften av alla långtidssjukskrivna unga kvinnor lider av psykisk ohälsa”.  
• Kategori? Psykisk ohälsa  
• Hur beskrivs psykisk ohälsa? ”Trots att det totala antalet sjukfall minskat kraftigt jämfört med 

förra året, så är bilden av psykisk ohälsa oförändrad. Andelen sjukfall är lika stor som tidigare.” 
På vilket sätt är bilden av psykisk ohälsa oförändrat? Psykisk ohälsa slår mot unga kvinnor, 
antyder att kvinnor drabbas, och inte själva orsakar sin ohälsa.  

• Vad skrivs inte? Som ung kvinna kan du få en diagnos av psykisk ohälsa, om du är mellan 16-29 
år löper du störst risk.  

• Något om tabu? ”Bilden av psykisk ohälsa oförändrad”. 
• Något om trend? Långtidssjukskrivningar kan antyda höga ambitioner och lyckad karriär från de 

unga kvinnorna, men också överbelastad och orimlig arbetssituation. Att satsa på sin karriär kan 
anses trendigt!  

• Vilka åldrar handlar artikeln om? Unga kvinnor, 16-29 år 
• Övriga reflektioner 

 
2. Självmord – dubbelt så vanligt som trafikdöden 
• Vem skriver? Kolumnist  
• Vad skrivs? Självmord kontra trafikdöden. ”Dubbelt så vanligt som trafikdöden” – stor indikator 

på hur vanligt problematiken är.  
• Kategori? Självmord 

• Hur beskrivs psykisk ohälsa? Kan anses skamligt, ”Det är ju en sjukdom, vem som helst kan 
drabbas”. Önskan om att normalisera, uppmana att lyfta bort skamstämpeln.  

• Vad skrivs inte?  
• Något om tabu? ”Ett tabu är brutet”. ”Äntligen”. Kolumnisten menar att det är självklart att man 

ska prata om det. ”Självmord har det varit väldigt tyst om. Med andra ord är det tydligen okej att 
dö av yttre omständigheter, men inte av inre. Det är så himla dumt, som om kropp och själ vore 
separerade i två olika enheter” 
”För nog är det vansinnigt att saker som rör depression och psykisk ohälsa skulle anses skamligt. 
Det är ju en sjukdom, vem som helst kan drabbas. Självklart ska man öppet tala om det.” 

• Något om trend? Lyfter exemplet Susanne Gunnarsson, som talat ut om sin depression och 
självmordstankar. 
”Det behövs fler som vågar berätta om hur det verkligen är, livet bortom framgång och fasader. 
Förebilder, som vågar vara mänskliga med allt vad det innebär, på gott och ont. Vem vet, blir de 
tillräckligt många så slipper vi kanske myten om den starka felfria människan. Och det vore 
verkligen en befrielse.” 
Att felfria kändisar ”kommer ut” med sin psykiska ohälsa kan skapa en trend som människor sedan 
eftersträvar, i sökande efter bekräftelse och uppmärksamhet, och kanske också en samhörighet 
med kändisar. 
Kolumnisten skriver att medierna öppet bör skriva sanningen om vad som hänt, istället för att linda 
in det i fina ord. Men vad gör det med trenden?  

• Vilka åldrar handlar artikeln om?  
• Övriga reflektioner: Bra artikel! 
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2014 (utdrag av artikel 1 och 2) 
1. Vi måste satsa mer på att få ner självmorden 
• Vem skriver? Riksdagsledamot, KD (debatt) 
• Vad skrivs? Fyra åtgärder för att fånga upp unga som mår dåligt. Ökning från 2013 mot 2014 års 

siffror. Forskningen bör studera vad som föreligger självmorden. Utforma handlingsplaner, inför 
en elevhälsogaranti, förbättra information till föräldrar och skapa trygga miljöer särskilt för män. 
Aldrig ge upp! Jämför med trafikolyckor.  
Föräldrar behöver ha större kunskap om psykisk ohälsa. 
Unga som mår dåligt, 1606 pers. självmord 2013, jämfört med trafikolyckor, forskningen – hitta 
bakomliggande orsakerna. 

• Kategori? Självmord  
• Hur beskrivs psykisk ohälsa? En av faktorerna som behöver tas på stort allvar. ”Vi måste ta itu 

med problemen och se de utsatta i tid, innan tragedin är ett faktum. Ingen människa ska behöva 
må så dåligt att de inte ser någon annan utväg än att avsluta sitt eget liv. Vi måste alla se våra 
medmänniskor och vi måste skapa ett samhälle som ser och hjälper de personer som befinner sig i 
detta mörker. Vi får aldrig ge upp om att det går att komma ur detta lidande” 

• Vad skrivs inte?  
• Något om tabu? Det behövs åtgärder för att fånga upp de som mår dåligt, vilket innebär att ett 

tabu råder. Finns inslag av tabu, mellan raderna. 
• Något om trend? Visar ökningen på en trend? Eller vad beror det på? Självmord kan spridas 

bland unga.  
• Vilka åldrar handlar artikeln om? Unga, generellt 
• Övriga reflektioner 

 
2. Postade likdelar, dömd för styckmord 
• Vem skriver? Journalist (TT-Reuters) 
• Vad skrivs? En man som styckmördat, förklaring sker med hänvisning till psykisk ohälsa.  
• Kategori? Psykisk ohälsa (styckmord) 
• Hur beskrivs psykisk ohälsa? Skapar någon form av ”ursäkt”, om du har psykisk ohälsa, går det 

alltid att skylla på det. Konstruerar psykisk ohälsa genom att det relaterar till/sammankopplar med 
våldsamt mord. Nyhetsvärde!  

• Vad skrivs inte? Vad för slags psykisk ohälsa? 
• Något om tabu?  
• Något om trend? Åter till våldsbegreppet.  
• Vilka åldrar handlar artikeln om? 32-åring (offret), 33-åring (mördaren).  
• Övriga reflektioner 
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8.4. Bilaga 4: Utdrag ur Tematisering & Analystrådar 	  
 
Huvudgrupper 
Psykiatri 
Självmord (Självmord bland unga) 
Psykisk ohälsa (arbetsliv, Tilia) 
#Otillräcklig 
Inte relevant  
 
TEMATISERING  
”Psykisk ohälsa ökar?”  
2004: 13 
2014: 1, 18, 68, 69, 87, 96, 100, 135, 147, 150, 152, 155 
 
(2004) 
Den psykiska ohälsan ökar främst bland unga.  
 
(2014) 
”Socialstyrelsen har också kunnat se att det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk otrygghet och 
psykisk ohälsa. Den som inte har en stabil inkomst mår dåligt. 
Självmorden ökar. Inte sedan 1989 har så många unga tagit livet av sig som i dag. Varför människor 
begår självmord har många orsaker. Men att det i vissa fall kan bottna i ekonomisk otrygghet är inte 
värdigt Sverige. Framförallt för att det går att motverka ekonomisk otryggheten via politiska beslut. 
Sverige är ett rikt land, vi har råd att låta sjuka bli friska.”  
 
”Se dig omkring. Alla känner någon som lider av psykisk ohälsa.” 
 
”Ibland kan det utlösande vara sådant som vi ser som banalt men är väldigt allvarligt för dem. Det kan 
handla om relationer som spricker eller att man misslyckas med ett prov i skolan för andra gången. 
Andra orsaker kan vara graviditet, övergrepp eller mobbning.” 
 
Fysisk vs psykisk ohälsa 
2004: 2, 4 
2014: 7, 10, 88, 116, 125, 144, 158 
 
(2004)  
”Självmord har det varit väldigt tyst om. Med andra ord är det tydligen okej att dö av yttre 
omständigheter, men inte av inre. Det är så himla dumt, som om kropp och själ vore separerade i två 
olika enheter” 
 
”Jag anser att förändringsarbetet inom den psykiatriska vården måste ske utifrån de drabbades 
perspektiv och med målet att psykisk sjukdom får lika hög prioritet som kroppsliga sjukdomar inom 
sjukvården.” 
 
 
 


