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“Words have power. They have the power to hurt or soothe, to honour or insult, to inform or 
misinform. Words reflect and shape prevailing attitudes, attitudes that in turn shape social 
behaviour. Words both mirror and influence the way we treat people and the way they view 
themselves. And words-disparaging and disrespectful labels in particular–inflict emotional 
pain on those to whom they are applied. The words used by mass media to refer to mental 
illnesses and to the people who suffer from mental illnesses have such power, making it 
important to consider those words and the way they are typically used-and misused.” 

Otto F Wahl, Media Madness 2003  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur porträtteringen av personer med diagnosen 

schizofreni såg ut i fyra av Sveriges största dags- och kvällstidningar. Kan den bilden vara 

stigmatiserande för denna grupp, samt skapa underlag för en moralpanik? 

 

     Vår studie utgår ifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, då denna intresserar sig för vad som 

konstrueras, vem som konstruerar, och hur det går till, vårt intresse ligger i att se hur stigma 

och moralpanik kan konstrueras i ett samhälle. Vi har som undersökningsmetod använt oss av 

innehållsanalys, som möjliggjorde för oss att arbeta med materialet systematiskt, för att 

beskriva textinnehållet. I vårt resultat kan vi se att en mycket stor del av artiklarna beskrev 

våldsbrott i samband med diagnosen schizofreni. Många av artiklarnas beskrivningar av 

förövarna med schizofreni ville påvisa hur farliga personerna var, deras oberäknelighet, och 

även vad dessa var kapabla att göra bara på grund av sin diagnos. 

 

Nyckelord: massmedia, schizofreni, stigmatisering, moralpanik 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine how the portrayal of persons with a diagnosis of 

schizophrenia was done in four of Sweden's largest daily and evening newspapers. Can the 

image that the newspapers give, be stigmatizing for this group and create a basis for a moral 

panic? 

     Our study assumes a constructivistic perspective witch focus is to study what is 

constructed, who is constructing it and how it is constructed. The interest for us was to study 

how stigma and moralpanic is constructed in a society. Our method for this survey was 

content analysis witch gives us the possibility to work with the material in a systematic way to 

describe the content of the texts. We can see in the result of our study that a large number of 

the articles dealt with the subject of violent crimes and the diagnose schizophrenia. Manny of 

the articles descriptions of persons with schizophrenia was made to show how dangerous the 

individuals where, their unpredictability and what they where capable of doing just by being 

schizophrenic. 

 

Keyword: Mass Media, schizophrenia, stigmatisation, moralpanics 
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Förord 

 

Alla delar i denna uppsats har skrivits gemensamt av uppsatsförfattarna och vi ansvarar även 

gemensamt för samtliga delar i uppsatsen. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare My Lilja. För hennes engagemang, tips och goda 

råd under arbetet med uppsatsen. 

 

Gävle 4 januari 2011 

Eleonore Nyberg och Johan Sahlsten   
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Kapitel 1. Introduktion 

1.1 Inledning 
 

Enligt Världshälsoorganisationen WHO, är hälsa ett tillstånd, som präglas inte endast av 

frånvaro av sjukdom utan också av ett psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande (Blume m fl, 

2006, s. 9f). Några viktiga faktorer för en människas psykiska hälsa är, kunna klara sig själv, 

förverkliga sig inom något område, utvecklas som människa, kunna hantera med- och 

motgångar, ha ett nätverk, ha en livsåskådning och kanske inte minst, kunna visa och ta emot 

kärlek och vänskap (ibid). Psykisk störning eller psykisk sjukdom kan beskrivas som ett 

tillstånd där en person uppenbart har förändrat sitt sätt att fungera både psykiskt och socialt, 

så starkt att hela hans livssituation har påverkats.  Våra normala mänskliga egenskaper och 

beteenden har antingen kraftigt förstärkts eller kraftigt försvagats och då utvecklats till 

symtom (Blume m fl, 2006, s.34). Psykoser utgör en stor grupp inom psykiska störningar, 

schizofrena syndrom är ett samlingsnamn för vissa psykoser med en del gemensamma 

drag/symtom (Blume m fl, 2006, s. 128). Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom, som i 

många fall medför stora psykiska och sociala konsekvenser. Risken att insjukna i schizofreni 

ligger på kring 0,8 procent, det innebär att ungefär 70 000 personer i Sverige någon gång 

under sin livstid kommer att insjukna (Socialstyrelsen, 2010, s. 10). I dag behöver ungefär 

30 000 – 40 000 personer samhällets insatser till följd av sjukdomen (ibid).   

 

     Massmedierna är en mycket viktig källa för oss människor när det gäller psykisk sjukdom 

(Magnusson, 2006, s. 11). Forskning om mediernas bild av psykisk sjukdom, visar att den 

bilden har stor påverkan på allmänhetens synsätt. Ofta är bilden som medierna visar av 

psykisk sjukdom den om våld, kriminalitet eller misär (Magnusson, 2006, s. 9ff). 

Massmedierna är en viktig maktresurs i vårt samhälle. Massmedia har en stor betydelse både 

när det gäller vad som skall ses som problem och hur problemen skall uppfattas (Pettersson & 

Carlberg i Blomberg m fl, 2004, s.26). 

 

     Sociala problem skapas i ett samhälle då individerna definierar ett fenomen som 

problematiskt, stötande, besvärande, oönskat och i behov av en lösning (Goode & Ben-

Yehuda, 2009, s. 151). I Norden betraktas ofta sociala problem som en brist i välfärden i 

vilket även psykologisk hälsa och omvårdnad är inräknad (Ejrnæs & Kristiansen i Meeuwisse 

& Swärd, 2002, s. 81f). De sociala problem som relateras till välfärdens brister kan benämnas 
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som ofärd istället för välfärd. Detta innebär att människor på grund av politiska beslut 

och/eller neddragningar, hamnar utanför det skyddsnät som skall fungera, ge goda 

levnadsvillkor och ge ett skydd för alla medborgare (Ejrnæs & Kristiansen i Meeuwisse & 

Swärd, (red), s.81f). Den danske samhällsvetaren Søren Juul sammankopplar samhällets 

mekanism och psykisk sårbarhet (Ejrnæs & Kristiansen i Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 83). 

Det kan ses som relationen mellan brister i den vård människor med schizofreni erhåller 

(samhällets mekanism) och vilka följder detta kan få för individer med schizofreni (psykisk 

sårbarhet). 

 

     Arbetet med utsatta grupper ställer höga krav på de professionella inom området. För att 

kunna göra ett bra arbete då det kommer till preventivt arbete med dessa marginaliserade 

grupper krävs en förståelse för hur sociala problem konstrueras i ett samhälle och de följder 

det kan få för individer inom dessa marginaliserade grupper. Det är därför intressant att 

undersöka medias bild av schizofreni, vilken information som sprids om schizofreni, på vilket 

sätt man sprider denna information, vilken eventuell påverkan det kan ha för personer med 

diagnosen schizofreni?  

 

1.2   Förförståelse 
 

I våra inledande diskussioner rörande ämnet vi valt till uppsatsen, stod det klart för oss två att 

vi tidigare inte kommit i kontakt med personer som har en schizofreni diagnos, varken privat 

eller i arbetslivet. Det innebär att den förförståelse vi har i stor utsträckning har formats utav 

den information om schizofreni som massmedia förmedlat, då ingen av oss tidigare studerat 

vetenskapligt material/litteratur rörande diagnosen schizofreni. Vår uppfattning om personer 

med schizofreni upplevde vi var något mer nyanserad än massmediernas bild. Vi delade inte 

helt deras uppfattning att personer med diagnosen schizofreni är oberäkneliga och kan 

attackera för dem helt okända människor, vart som helst, när som helst. Vi trodde dock att 

personer med diagnosen schizofreni var mer våldsbenägna och begår betydligt fler grova 

våldsbrott än gemene man. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna C-uppsats är att studera hur personer med schizofreni porträtteras i svensk 

dags- och kvällspress, om bilden är stigmatiserande, och om rapporteringen kan skapa en 

moralpanik. 

1. Hur porträtteras personer med schizofreni i dags- och kvällspress? 

2. På vilket sätt kan dags- och kvällspressens rapportering om personer med schizofreni vara 

stigmatiserande för gruppen?  

3. Hur kan dags- och kvällspressens rapportering om personer med schizofreni vara ett 

underlag för konstruktionen av en moralpanik?  

 

1.4 Centrala begreppsdefinitioner 
 

Stigma är varje form av fysisk eller social egenskap som förmodas vara djupt 

misskrediterande (Giddens, 2003, s.567, Goffman, 2007, s.12). 

 

Stereotyp är en benägenhet att utifrån en språklig etikett ge en beskrivning av en kategori 

som exempelvis invandrare, åldring eller psykiskt sjuk. En stereotyp uppfattning är ofta mer 

eller mindre falsk (Tornstam, 2009, s.104f). 

 

Massmedia är medier som vänder sig till en stor publik och sprider information till större 

eller mindre grupper. Massmedia kan delas in i fyra olika grupper, tryckta medier, ljud – 

bildmedier, medier på internet, butik – massmedier (Petersson & Pettersson, 2007, s.10f). 

 

Schizofreni är ett samlingsnamn för vissa psykoser med en del gemensamma symtom. 

Symtomen kan vara positiva (vanföreställningar och hallucinationer), negativa (stänger av 

yttervärlden och drar sig undan), desorienterade (uppvisa ett avvikande beteende, pratar 

konstigt och fungerar dåligt socialt) (Blume m fl, 2006, s.129).  

För att kunna ställa diagnosen schizofreni krävs minst två av ovanstående symtom (ibid).  

 

Moralpanik kan beskrivas som överdrivna reaktioner på verkliga eller inbillade problem, där grupper 

målas upp som ansvariga för ett upplevt hot då oron är oproportionerlig till den verkliga händelsen 

(Cohen, 2002). 
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1.5 Disposition 

 

Vår studie är indelad i sju kapitel. I kapitel ett introduceras läsaren i ämnet, med en kort 

presentation av grundstenarna för uppsatsen. Vi redogör för vår förförståelse, beskriver syftet 

med uppsatsen tillsammans med våra frågeställningar. Slutligen görs en begreppsförklaring 

som kortfattat redogör för hur begreppen används i uppsatsen. I kapitel två redogörs för ett 

urval av tidigare rapporter som vi ansåg relevanta för vår uppsats. I kapitel tre redogörs för de 

teorier som kommer att användas för att analysera resultatet i studien. Dessa teorier har 

dessutom varit inspirationen till hela uppsatsen. I kapitel fyra beskrivs metoden för uppsatsen. 

I kapitel fem redovisas det resultat som framkommit av vår studie. I kapitel sex återfinns den 

teoretiska diskussionen om vårt resultat. I kapitel sju är slutdiskussion vi för.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Kapitel 2. Tidigare forskning 
 

2.1 Mediebilden av psykisk sjukdom 
 

Rasmussen och Höijer (2005) skriver i sin rapport att dramatiska och sensationella berättelser 

alltid väckt allmänhetens intresse, speciellt när det gäller våldsbrott, där man vill få förståelse 

för varför det hände, och vad som kan ligga bakom. Inom media är avståndet inte särskilt 

långt till spekulation (Rasmussen & Höijer, 2005, s.3). Signorielli (1993) menar att medierna 

allt sedan 1880-talet visat ett ökat intresse för psykisk sjukdom i relation till brottslighet. 

Rapporteringen från medierna när det gäller psykisk sjukdom enligt Signorielli är den att de 

ofta betonar farlighet och plötslighet. Signorielli menar vidare att de mediebilderna har varit 

snarlika de negativa stereotyper av psykisk sjukdom som funnits i vårt samhälle länge 

(Signorielli i Rasmussen & Höijer, 2005, s.3). Enligt Seale (2002)  karaktäriseras psykisk 

sjukdom i medierna ofta av en ”livsfarlig galning” (Seale i Rasmussen & Höijer, 2005, s.3). I 

Philos (1999) undersökning av tv-nyheter, tidningsjournalistik och fiktion, såg han en 

prioritering av materiel som relaterade psykisk sjukdom till våld. Det blev stora nyheter och 

ofta löpsedelsmaterial. Han såg sällan sympatiska beskrivningar av personer med psykisk 

sjukdom (Philos i Rasmussen & Höijer, 2005, s.3). Nairn m fl,(2001) såg efter en jämförelse 

mellan nyheter och källmaterialet att nyheterna generellt sett konstruerades så att de blev mer 

negativa än själva källmaterialet (Nairn et al i Rasmussen & Höijer, 2005, s.3). Flera 

medieforskare är överens om att människors attityder skapas och behålls av en selektiv 

medierapportering, om den ofta uppmärksammar både bisarra och atypiska fall, och där även 

förövarens psykiska ohälsa står i centrum. Det har visat sig att attityderna mot personer med 

psykiska problem inte bara förvärras av den här sortens rapportering utan även att attityderna 

kan bli långlivade (Steadman & Cocozza, Angemeyer & Matchinger, Philo i Rasmussen & 

Höijer, 2005, s.3).     

 

2.2 Konsekvenser av medias rapportering om psykiska sjukdomar  
 

Ljuslinder, m fl, (2009) menar i sin studie att massmedia anses vara den största källan till 

sociokultur, det vill säga den uppfattning man har om sig själv och andra, i hela vårt samhälle 

(Ljuslinder m fl, 2009, s. 4). De menar att om bilden som massmedia ger av psykisk sjukdom 

är en negativ sådan och om personer med en psykisk sjukdom framställs som aggressiva och 
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farliga, då påverkar det inte bara befolkningen utan även politiken. Det kan få till följd olika 

former av restriktioner och begränsningar genom lagstiftning inom området. Det kan leda till 

exkludering och även ett utanförskap för gruppen med schizofreni (jmf ibid). Författarna 

menar att massmedia i egenskap av den stora informationskälla de är, har stora möjligheter att 

avstigmatisera psykisk sjukdom (jmf ibid). Om informationen från massmedierna skulle 

lämnas på ett etiskt sätt skulle det kunna bidra till att utmana befintliga stereotyper och 

fördomar mot gruppen med schizofreni (jmf ibid). Wahl (i Ljuslinder m fl, 2009, s. 5) menar 

att den kännedom personer har om psykisk sjukdom har de fått genom massmedia. Wahl 

menar att detta mycket väl kan påverka den allmänna bilden av psykisk sjukdom och då även 

stigmatisera gruppen med psykisk sjukdom. Coverdale m fl. (i Ljuslinder m fl, 2009, s. 7) 

påvisar i sin studie av skriven press detsamma, nämligen att negativa avbildningar av 

psykiska sjukdomar är de dominerande, och att de skapar stereotypa bilder som är 

stigmatiserande för denna grupp (Coverdale, m fl, 2009, s.7). Ljuslinder m fl, (2002)  visar i 

sin studie av SVT, att fysiskt sjuka personer var osynliga i alla medier utom nyhetsmedierna, 

medans psykiskt sjuka förekom frekvent inom fiktionen, TV-serier och dramer, och då 

framställdes de för det mesta som kriminella (Ljuslinder m fl, 2009, s. 6f).  I Ljuslinder m 

fl,(2009) studie visar de att det vanligaste ämnet som massmedia rapporterade om när det 

gäller psykisk sjukdom var brottslighet, hela 62 % av artiklarna behandlade brottslighet och 

då framför allt i kvällspressen. I 73 % av artiklarna där kön på den psykiskt sjuke nämns, är 

det en man och i 52 % av artiklarna då det handlar om en psykiskt sjuk person, skriver man ut 

både namn och ålder på personen (Ljuslinder m fl, 2009, s. 24ff). 

 

2.3  Våld och psykisk sjukdom 

  
I Magnussons rapport (2006, s. 9) av nyhetsrapporteringen, mellan åren 1980-2006  ser hon 

en inte allt för inkännande skildring av psykisk sjukdom.  Hon menar att inte minst i fiktionen 

möter vi psykisk sjukdom när det handlar om bisarra beteenden hos den misstänkte, eller när 

människor är galna och farliga. Magnusson påvisar också att medierna är en mycket viktig 

källa när det gäller bilden av psykisk sjukdom (Magnusson, 2006, s. 11). En undersökning 

från Storbritannien visade att genom medierapporteringen såg man en koppling mellan 

schizofreni och farlighet. Det har framförts kritik mot mediebevakningen när det gäller 

psykisk sjukdom, då man menat att mediernas fokus riktats mot våldsbrott eller 

eländesbeskrivningar av denna grupp (ibid).  En vanlig uppfattning menar Magnusson är att 
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journalister bara tar upp psykisk sjukdom när det handlar om våld eller misär, och att ofta 

efter ett våldsbrott spekuleras det i om det begåtts av någon som är psykiskt sjuk (Magnusson, 

2006, s. 12).  Sammanfattningsvis menar Magnusson att det kan sägas att människor med 

psykiska sjukdomar frekvent förekommer i medier, och i olika genrer, hur de förekommer 

skiljer sig dock åt mellan genrer. Vanligaste bilden av människor med psykiska sjukdomar är 

att de är farliga, underliga eller i behov av hjälp. Dessa negativa mediebilder menar 

Magnusson inte beror på negativa inställningar hos journalisterna, utan istället behovet av att 

skapa något sensationellt och säljande (Magnusson, 2006, s. 30).  

 

2.4 Mediernas dagordningsfunktion 
 

Medieforskare menar att medierna har en dagordningsfunktion (agenda-setting), vilket 

innebär att medierna har stora möjligheter i att avgöra vad som skall tas upp till diskussion, 

och även inom vilka ramar diskussionen skall föras. En konsekvens av detta kan vara att 

medierna själva lanserar nya problem, driver politiska kampanjer, men även bidrar till en ökad 

känslighet för vissa beteenden, genom att ofta rapportera om dem (Blomberg m fl, 2004, s. 

13). Blomberg, m fl, (2004) menar att mediernas skildring av exempelvis sociala problem 

påverkar befolkningens attityder (Blomberg m fl, 2004, s.17). Pressen är en viktig maktresurs 

i samhället på grund av sin ställning mellan allmänheten och de samhälliga institutionerna då 

de har stor betydelse för vad som ses som problem, och även hur problemen ska uppfattas 

(ibid). Journalistikforskaren Allern (i Blomberg m fl, 2004, s. 71) menar att för 

kommunikation mellan samhällets olika makthavare, är nyhetsmedierna den viktigaste arenan 

för information, påverkan och debatt. Mediernas makt ligger inte i att bestämma vad 

människor ska tänka, men däremot ligger makten i att bestämma om vad människor ska tänka, 

det vill säga, vilka frågor vi ska tänka om (McCombs & Shaw i Blomberg m fl, 2004, s.72). 

Mediernas betydelse enligt Pollack (2001) är både den som arena och aktör i konstruktionen 

av verklighetsbilder, och även för kunskapsspridning (Pollack, 2001, s. 79). Pollack menar att 

både social avvikelse, och brottslighet väl fyller kraven på mediedramaturgi (Pollack, 2001, 

s.13). Pollack menar att medierna kan ha betydelse för förändringar i lagstiftningen och även 

för tillkomsten av nya lagar (ibid). Mediernas medverkan i lagstiftningsprocessen är möjlig 

genom att de framdriver en opinion, en moralpanik skapas (Pollack, 2001, s.22). Medierna 

kan även ingripa i rättsmaskineriet, då både före, efter och under en rättegång, där följden kan 

bli en påverkan av händelseutvecklingen (Pollack 2001 s.13). Pollack menar vidare att 
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medierna kan exploatera och även iscensätta brottsliga händelser och har även en förmåga att 

förvandla tragiska händelser till mediespektakel (ibid).  
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Kapitel 3. Teoretiska perspektiv 
 

3.1 Stigmateori  
 

Valet av stigmateori gjordes då vi var intresserade av att se eventuella konsekvenser av dags- 

och kvällspressens porträttering av individer med schizofreni. Stigmateorin kan ge en 

förståelse för hur dags- och kvällspressens rapportering om enskilda individer med schizofreni 

marginaliserar hela gruppen och de följder denna rapportering kan ge. Goffman (2007) skriver 

att i ett samhälle finns alltid människor som kan betecknas som avvikare. Avvikelse i sig kan 

enligt Goffman både vara frivillig, ofrivillig, inomgruppslig och social (Goffman, 2007, 

s.145f). Goffman ville med sin stigmateori ge en förklaring till just avvikelser och den 

avvikandes roll, samt identitet. Termen stigma använder Goffman som ”en egenskap som är 

djupt misskrediterande” (Goffman, 2007, s. 12) och kommer att ligga personen till last genom 

det bemötande han får av ”de normala” (Goffman, 2007, s. 14). Goffman beskriver hur den 

stigmatiserade blir direkt kategoriserad och tillskriven en social identitet viken kan delas upp i 

två delar. Den första är den virtuella sociala identiteten, som alltid kommer att vara den 

uppfattningen folk har om personens karaktär. Den andra är den faktiska sociala identiteten, 

som bara kommer att komma fram om personen bestrider den virtuella sociala identiteten, och 

bevisar att dennes karaktär är annorlunda än vad stigmat berättar (Goffman, 2007, s. 12). 

Goffman diskuterar senare vikten av information runt stigma och informationskontroll, 

Goffman beskriver detta genom hur en person kan undanhålla information om sig själv för att 

undvika att få sitt stigma avslöjat (Goffman, 2007, s. 50f). Huruvida detta lyckas handlar dock 

om visibiliteten av stigmat (Goffman, 2007, s. 55f) och hur väl man kan dölja denna. Inom 

stigmateorin om avvikaren är identiteter den röda tråden och Goffman sammanfattar 

identitetsbegreppet i teorin, som den sociala identiteten vilken behandlar personens stigma i 

sociala sammanhang där stigmat blir bekräftat, den personliga identiteten, som innefattar hur 

personen kontrollerar informationen om sitt stigma, och jag identiteten, som är de subjektiva 

känslor personen har till sitt stigma (Goffman, 2007,s. 112 ff).      
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3.2 Teorin om moralpanik 
 

Enligt Cohen (2002) uppstår moralpanik till och från i ett samhälle då ett fenomen, incident, 

person eller grupp identifieras som ett hot. Detta hot mot samhället målas upp stereotypiskt av 

massmedia och bilden stöttas och förstärks av bland annat politiker och andra personer som 

anser sig ”tänka rätt”. Dessa personer diagnostiserar problemet och ger förslag på hur man 

skall lösa eller hantera det (Cohen, 2002, s.1). Medias roll i skapandet av moralpanik är stor, 

då detta är en verksamhet som sprider ”fakta” som kan bidra till oro, rädsla och panik (Cohen, 

2002, s. 7). I och med att massmedia är en form av ”moralentreprenörer” kommer deras 

”fakta” att forma människors moraliska syn på händelser och individer. Moralpanik startar om 

medias rapportering överdrivs och vrids på ett sätt som får ett problem att hamna ur 

proportion, och skapar oro, rädsla och panik. I denna moralpanik med alla ”intressenter” som 

påstår saker och hävdar sina åsikter kan fokuset från originalhandlingen lätt tappas, eller helt 

gå förlorat (Cohen, 2002, s. xv).  

 

     Vi lever idag i ett risksamhälle där det är lätt att införliva oro, rädsla och skräck (Cohen, 

2002, s. xxv). Detta risksamhälle för med sig att om ”fakta” rörande risker som förmedlas inte 

är korrekta, kan det lätt skapas en moralpanik som snabbt kan få starkt fotfäste. Cohen 

beskriver tre element som behövs för att konstruera en framgångsrik moralpanik. Det ska 

finnas en passande fiende, som inte är kapabel att försvara sig mot påståenden om denne, ett 

passande offer, som det är lätt att identifiera sig med, och slutligen ska det finnas en känsla av 

att detta inte ska vara en isolerad händelse, utan kunna hända igen, på flera ställen, om inte 

åtgärder vidtas (Cohen, 2002, s. xi).       

 

3.3 Teori om det idealiska offret 
 

Christie (2007) beskriver i sin teori om det idealiska offret hur det finns en skillnad mellan ett 

verkligt offer och ett idealiskt offer. Det idealiska offret är en individ som när denne blir utsatt 

för brott har legitim status som offer, vilket inte behöver vara fallet för individer som är 

verkliga offer (Christie, 2007, s. 47). Christie beskriver fem egenskaper som ett idealiskt offer 

skall ha. Offret ska vara svagt, vilket innefattar äldre, sjuka och mycket unga människor. 

Offret är upptaget med ett respektabelt projekt, vilket innebär att denne exempelvis hjälper en 

anhörig eller besöker en sjuk vän. Offret är på en plats denne inte kan bli klandrad för att vara 

på, till exempel på väg hem från skolan, jobbet eller på väg hem från det ovan nämnda 
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besöket hos den sjuke vännen. För att skapa det idealiska offret så ska gärningsmannen vara 

stor och ond, samt sakna personlig relation till offret (Christie, 2007, s. 48). Med dessa 

egenskaper blir individen ett idealiskt offer om det från allmänheten saknas förståelse för hur 

gärningsmannen kunde utsätta offret för det han gjorde, och att det finns en allmän sympati 

för offret (Christie, 2007, s. 51).  

 

     För att kunna skapa ett idealiskt offer, och ge denne legitimitet, beskriver Christie den 

idealiska gärningsmannen, som en motsats till det idealiska offret, och ur moralisk synpunkt 

svart, till skillnad från det vita offret (Christie, 2007, s. 55). Gärningsmannen ska vara farlig 

och ju mindre mänsklig denne är desto bättre, han skall nästan vara en ”icke-person” som 

skapar ängsla (Christie, 2007, s. 59). Med detta menar Christie att ett idealiskt offer inte 

behöver vara någon med hög risk för att bli utsatt för brott, men det idealiska offret medför 

däremot skrämda offer vilket är personer som fått denna information förmedlad genom 

massmedia och inte har kontroll över denna information. Utan information om den verkliga 

risken, kommer skrämda offer hela tiden skapas utifrån missuppfattningen vad som är ett 

verkligt offer (Christie, 2007, s. 57f). 
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Kapitel 4. Metod 

 

4.1 Vetenskapsfilosofisk position 
 

Vår studie kommer att utgå ifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. Vi valde detta då vi är 

intresserade av att se hur stigma och moralpanik kan konstrueras i ett samhälle. Vi som 

enskilda individer kan inte åstadkomma sociala konstruktioner, utan det finns ett aktivt 

element av design, där någon vill åstadkomma något med konstruktionen. Valet av 

vetenskapsfilosofisk position gjordes för att denna intresserar sig för vad som konstrueras, 

vem som konstruerar, och hur det går till. Är konstruktionen en avspegling av samhället eller 

är den bara en av många tänkbara (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 248ff). Medias roll i 

konstruktionen av individers uppfattning om omvärlden är betydelsefull och då i synnerlighet 

när det kommer till deras uppfattning om personer med schizofreni (jmf Wahl, 2003, s. xiv). 

 

     Ett stort intresse för konstruktivismen är frågan om vad som upprätthåller och förändrar 

sociala konstruktioner. Konstruktivismen har sina rötter i den socialpsykologiska traditionen 

där resonemanget om sociala identiteter väger starkt. Durkheim menar att varje individ föds in 

i ett samhälle som redan existerar med sina normer och sociala förhållanden. Något vi måste 

anpassa oss till, och vilket kan utmynna i ett socialt tryck på individen (Durkheim i Sohlberg 

& Sohlberg, 2009, s.249 ff).  I stort sett alla sociala konstruktioner är rekonstruktioner då de 

inte föds ur ett tomrum utan alltid förhåller sig till processer i det förflutna (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009, s. 251). Här kan man ställa frågan, vem har makt att konstruera? (ibid). Enligt 

Giddens (2003) skapas den sociala verkligheten genom samspelet mellan människor och 

grupper (Giddens, 2003, s. 566). Giddens fortsätter att beskriva perspektivet genom hur 

människor agerar på ett kreativt sätt för att forma verkligheten där socialt beteende kan styras 

av faktorer som normer, roller och gemensamma erfarenheter (Giddens, 2003, s. 89).  

Giddens beskriver även hur vi människor upplever världen på olika sätt beroende av vår 

bakgrund, intressen och mål i livet. Detta betyder att vi människor kan handla kreativt och det 

möjliggör för oss att kontinuerligt forma vår verklighet genom beslut och handling. 

Verkligheten är inte statisk eller fast utan formas genom människors samspel med varandra 

(ibid). 
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4.2 Konstruktivistisk syn på sociala problem 

  
Enligt den konstruktivistiska vetenskapsfilosofins syn på ett socialt problem ligger tyngden i 

det subjektiva och inte det objektiva (Goode & Ben-Yehuda, 2009, s. 151). Ett socialt 

problem skapas av ett samhälle där människor interagerar, och därigenom subjektivt 

konstruerar något. För att kunna vara ett socialt problem måste samhället där fenomenet 

existerar identifiera det som ett sådant. Om samhället definierar fenomenet som 

problematiskt, störande, besvärande, oönskat och i behov av en lösning då har samhället 

genom subjektiv interaktion, konstruerat ett socialt problem (ibid). Om inte samhället 

uppfattar något som ett socialt problem spelar det inger roll hur katastrofalt fenomenet 

egentligen är, det blir fortfarande inte ett socialt problem, och på samma sätt kan ett fenomen 

som inte existerar eller är näst intill obefintligt bli ett socialt problem om samhället subjektivt 

uppfattar det som ett problem (ibid).  

 

4.3 Innehållsanalys 
 

Genom vårt val av nyhetsartiklar som grund för uppsatsen, var innehållsanalys det logiska 

valet av analysverktyg. Vi kan med innehållsanalysen som verktyg på olika sätt systematiskt 

beskriva textinnehållet för att komma till ett resultat som är mest lämpat för att få svar på våra 

frågeställningar i uppsatsen. Det är vanligt att man gör en skillnad mellan ”kvalitativ” och 

”kvantitativ” innehållsanalys. Med innehållsanalysen kan man göra kvantifierande jämförelser 

av olika element i texter, vilket kan vara av intresse när man vill studera förändringar över tid 

(Bergström & Boréus, 2005, s.18). Med den kvantitativa innehållsanalysen av texter kan man 

analysera något inslag i texter utifrån ett specifikt forskningssyfte. Detta tillvägagångssätt är 

lämpligt för att finna mönster i lite större materiel för kategoriseringar och jämförelser. Vi har 

i uppsatsen använt oss av den kvantitativa innehållsanalysen för att få svar på våra 

frågeställningar. Vid manuellt genomförda innehållsanalyser kan mer avancerade 

bedömningar och tolkningar göras. Rent praktiskt bör materialurvalet göras med hänsyn till 

forskningsfrågan (Bergström & Boréus, 2005, s.84f). Den kvalitativa innehållsanalysen är 

enligt Bergström & Boréus (2005) främst en textanalytisk metod, där man inte mäter eller 

räknar något.  Det kan även vara analyser där innehållet kvantifieras, men där analyserna 

består av mer komplicerade tolkningar som även är mer kvalitativt grundade än vid 

kvantitativa analyser (Bergström & Boréus, 2005, s.44).   
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4.4 Artiklar och urvalsförfarande 
 

Vår uppsats omfattar 104 nyhetsartiklar som berör och handlar om schizofreni. Dessa 104 

artiklar valdes ur de tre största dags- och kvällstidningarna Aftonbladet, Expressen och 

Dagens Nyheter, åren 2004-2010, enligt en ORVESTO rapport om räckvidd och 

upplageutveckling mellan år 2000-2010 där vi såg till åren 2004-2010 (www.tns-sifo.se). 

Valet av den fjärde dagstidningen gjordes mellan Göteborgs Posten och Svenska Dagbladet, 

då de låg nära varandra i upplagor. Valet föll på Svenska Dagbladet, då deras webbplats hade 

dubbelt så många besökare som Göteborgs Postens webbplats, enligt en KIA-index rapport 

från vecka 48, 2010 (www.kiaindex.net). För sökningen användes den svenska versionen av 

artikelsökningsmotorn ”Retriever” vid Högskolan i Gävles databas. Sökordet som användes 

var ”Schizo*” då vi var ute efter många olika former och betydelser av diagnosen schizofreni. 

För analysen behövde vi ett underlag på cirka 100 tidningsartiklar, då vi ansåg att detta var en 

hanterbar mängd. Detta gjorde att vi sållade bort alla artiklar som inte låg under kategorin 

nyheter då nyhetsartiklar är de artiklar i tidningarna som har flest läsare. Artiklar som bara 

använde ordet schizofreni som ett slangord för något, utan att referera till individer med 

diagnosen, sållades bort, och även artiklar som inte berörde svenska personer eller händelser 

som inte inträffat i Sverige. För att ta fram de 100 artiklarna vi behövde, började vi sökningen 

2010-10-13 och gick bakåt i tiden helår för helår. Efter sex år, nämligen 2004-10-13 hade vi 

ett underlag på 104 artiklar vilket ganska exakt motsvarade våra krav. Dessa var fördelade 

enligt följande; Aftonbladet 43 artiklar, Expressen 40 artiklar, Dagens Nyheter 11 artiklar och 

Svenska Dagbladet 10 artiklar. 

 

4.5 Validitet 
 

Enligt Elofsson i Larsson (2005, s.66) beskrivs hög validitet i forskning med att, så nära som 

möjligt lyckas att mäta det vi avser att mäta.  Validitet är således, om den använda metoden 

undersöker det som den skulle undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264).  I vår uppsats 

som innehåller tydliga frågeställningar, upplever vi validiteten som ganska hög, då de svar vi 

fått på våra frågeställningar, kommer utifrån analys av tidningsartiklar där vi inte har kunnat 

påverka artiklarnas diskussion, argumentation eller ståndpunkt i ämnet.  
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4.6 Reliabilitet 
 

Enligt Elofsson i Larsson (2005, s.66) beskrivs hög reliabilitet med att, måttet är stabilt och 

inte påverkas av variationer i tid, plats och intervjuare. Reliabiliteten kopplas samman med 

forskningsresultatens konsistens, tillförlitlighet och om resultatet kan reproduceras vid en 

annan tidpunkt och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009, s.263). För att resultaten i 

en undersökning skall bli tillförlitliga krävs både hög validitet och reliabilitet (Larsson, 2005, 

s. 66). I vår studie där vi i form av innehållsanalys med utgångspunkt i fyra teman har 

granskat texten i de 104 artiklarna, tror vi att reliabiliteten är ganska hög, då varken 

tidpunkten, platsen eller enligt oss om granskningen skulle ha gjorts av någon annan med 

samma förutsättningar som vi haft, spelar någon större roll för resultatet, artiklarna talar för 

sig själva. För att öka reliabiliteten har även triangulering används, nämligen en 

metodtriangulering, då vi använt både kvalitativ och kvantitativ metod för att få fram 

resultatet. Vi har använt oss av teoritriangulering genom valet av tre teorier för att analysera 

resultatet. Vi anser även att vi gjort en undersökartriangulering då vi varit två personer som 

arbetat med uppsatsen, där vi först enskilt analyserat data för att därefter jämföra och 

diskutrera de resultat vi kommit fram till.     
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Kapitel 5. Resultat och analys 

 

5.1 Schizofrena personer från artiklarna enligt kön- och åldersindelning 
 

Ur de 104 artiklarna som vi valt för uppsatsen har 29 individer med schizofreni kunnat 

urskiljas som huvudfokus i artiklarna. Med huvudfokus syftar vi på att det inte var en samling 

av olika personer som beskrevs i artikeln utan det var en händelse involverande en person som 

låg till grund för artikeln. Av dessa 29 personer var 22 män och 7 kvinnor. De artiklar som 

involverande dessa 29 personer var sammanlagt 82 stycken av de 104 artiklarna. Männen 

återfanns i 60 stycken av dessa artiklar och kvinnorna återfanns i 22 stycken. Detta resultat 

påvisar att det inte rapporteras om många olika personer med schizofreni per år.  

 

Figur 1. Fördelning av antal personer i artiklarna efter kön- och ålder 

 

5.2 Rubriksättning på artiklarna 
 

Rubrikerna till de 104 artiklarna sorterades utifrån kategorierna, överdrivet laddade, 

stigmatiserande, skuldbeläggande och övriga. Detta för att dessa kategorier var de tydligaste 

och de som var intressanta att undersöka för vår frågeställning. Överdrivet laddade innefattade 

rubriker som tog laddade citat ur sitt sammanhang, beskrev handlingen på ett kort grafiskt 

sätt, där man mycket tydligt och målande beskrev handlingen, exempelvis ”Han åt upp sin 

kompis – Robert greps med blod kring munnen”. I andra använde man sig av provocerande, 

spektakulära ord eller målade upp en hotbild som inte stämde överens med vad artikeln senare 

innehöll, just för att fånga läsaren. Det kunde exempelvis handla om våldsmän som var 

sjukligt besatta av någon känd person, inte för att skada vederbörande, utan där fanns en 

fascination, då skrev man i rubrikerna exempelvis, ”höjd säkerhet” eller ”han hotar”. I denna 

kategori sorterade vi in 21 stycken rubriker. Stigmatiserande innefattade rubriker som på 
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något sätt kunde ses som misskrediterande för gruppen schizofrena. Dessa rubriker var 10 

stycken. Skuldbeläggande innefattade rubriker som på något sätt lade ansvaret på den 

enskilde, vården och staten, för det som hände, dessa var 26 stycken. Övrigt var de rubriker 

som faktiskt kortfattat beskrev vad artiklarna som följde handlade om, utan att värdera eller 

försöka skapa sensation. Rubrikerna kunde vara exempelvis ”Han kastade sin 79-åriga 

mamma från balkongen” då artikeln handlade om en man som kastat ut sin 79-åriga mor från 

en balkong. Dessa 47 rubriker kunde därför inte sorteras in i någon av de ovannämnda 

kategorierna. 

 

Figur 2. Rubriksättningen för artiklarna i antal och rubrikskategori  

 

5.2.1 Rubriker om skuldbeläggande 
 

Förutom kategorin övrigt, hamnade de flesta av våra artiklar när det gäller rubriksättning in i 

kategorin skuldbeläggande. I den kategorin sorterades rubriker som direkt eller indirekt lägger 

skulden på det som inträffat i artikeln på personen, vården eller staten. Det var framför allt 

psykiatrivården, som man lade skulden på för det inträffade. Här var både närstående och 

professionella samstämmiga. Många hade sökt vård men antingen nekats vård på grund av 

platsbrist, eller skrivits ut från den psykiatriska vården, i ett alldeles för tidigt skeende. 

”Sabinas mamma - Jag känner mest ilska mot läkarna” (Expressen, 2006-06-21) 

”De nekades psykhjälp - begick våldsbrott” (Dagens Nyheter, 2007-01-27) 

”Brister i psykvård föregick Ölandsmord” (Dagens Nyheter, 2007-02-06) 

”Psykiatrin funkar inte - och ingen tycks veta varför” (Aftonbladet, 2008-08-28) 

”Släpptes från psyket - högg sin expojkvän” (Aftonbladet, 2010-02-14) 

 

5.2.2  Överdrivet laddade rubriker 
 

I kategorin laddade sorterade vi in rubriker som använde sig av morbida citat från en 

gärningsman, ofta taget ur sammanhanget för att spetsa till, och skapa intresse för artikeln. 
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”De elaka ska lida” (Aftonbladet, 2010-06-10) 

”I dag ska du döda” (Aftonbladet, 2007-03-16) 

”Mördaren sa Det är djävulen” (Aftonbladet, 2006-09-12) 

 

I kategorin sorterades även rubriker som benämner förövaren och/eller händelsen med 

spektakulära ord/meningar för att väcka ett intresse för artikeln. 

”Fakta - Vansinnes- dåden som Chockat hela Sverige” (Aftonbladet, 2010-10-12) 

”LEVONA VILLE BLI TRIPPELMÖRDARE” (Expressen, 2010-06-15) 

”Här grips kannibalen” (Expressen, 2007-04-25) 

”Skulle äta upp ögonen” (Expressen, 2007-03-12) 

 

I kategorin sorterades även rubriker som utmålade en hotbild som var överdriven, i jämförelse 

med vad artikeln egentligen tog upp. Hotbilden som rubrikerna beskrev var i vissa fall 

dessutom nästan helt obefintlig. 

”Victoria, vi är förlovade. Psyksjuk rymde jagar kronprinsessan” (Aftonbladet, 2005-07-27) 

”Bilattacken mot Victoria. 28-åring förälskad i kronprinsessan” (Expressen, 2005-09-08) 

”Kannibalen ute i frihet” (Aftonbladet, 2006-11-18) 

”Nästan alla mördare är psykiskt sjuka” (Dagens Nyheter, 2005-05-11) 

 

Vi kan se att kvällstidningarna är de som har de flest laddade rubrikerna. Fördelningen av 

rubriksättningen mellan tidningarna var; Aftonbladet hade 10 stycken, Expressen hade 9 

stycken, Dagens Nyheter hade 2 stycken och Svenska dagbladet hade inte någon. I Ljuslinder, 

m fl. (2009) studie som omfattar tre av Sveriges största dags- och kvällstidningar, görs en 

koppling mellan det faktum att kvällstidningarna inte går att prenumerera på, och deras 

benägenhet att därför använda ”braskande” rubriker för att locka läsare (Ljuslinder m fl. 2009, 

s. 24). Även Philo (1999) ser i sin studie att material som relaterar psykisk sjukdom till våld, 

prioriteras i nyheter och på löpsedlar (Philo i Rasmussen & Höijer, 2005, s. 3). Detta kan ses 

som att tidningar som man ej kan prenumerera på, är tvungna att ha rubriker på löpsedeln eller 

i tidningen som intresserar, chockerar eller provocerar den eventuella läsaren tillräckligt 

mycket för att köpa tidningen.   

 

5.2.3 Stigmatiserande rubriker 
 

De stigmatiserande rubrikerna var de minst förekommande och sorterades utifrån om 

rubrikerna har en misskrediterande underton. Vi kunde se att några av artiklarna kopplade 
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ihop gärningen med den psykiska sjukdomen. Rasmussen och Höijer (2005)  såg i sin studie 

att bara själva beteckningen ”psykiskt sjuk”, ofta både på ett ytligt och skenbart sett blir 

orsaken till ett brott (Rasmussen & Höijer, 2005, s. 7).    

”Undersökningen - Dubbelmördaren i Växjö psykiskt sjuk” (Expressen,  
2010-07-16) 

  ”Flickmördaren var psykiskt sjuk” (Aftonbladet, 2008-09-04) 

 

En av rubrikerna beskrev till och med hur de som ska arbeta med denna målgrupp känner en 

osäkerhet och rädsla för dem. 

”Vårdstudenter rädda för psyksjuka” (Svenska Dagbladet, 2007-01-29) 

 

Vi kunde även se att det fanns rubriker som reducerar en person till brottet han begått, och 

därefter värderar honom till mindre värd än ”folk”.  

”Kannibal får rätt att vara ute bland folk” (Aftonbladet, 2006-11-17) 

 

Vi kunde även se att en koppling mellan psykisk sjukdom och okontrollerat beteende fanns. 

Rubriken lade mer tryck i detta påstående med att berätta att det faktiskt var en läkare som 

hade gjort uttalandet, vilket gör påståendet mer legitimt.   

”Så blev han en mördare. Överläkaren - varnade för sjuke läraren. Han kan göra... vad som 

helst” (Expressen, 2006-06-20) 

 

Den sista kategorin var de artiklar som benämndes som övriga, där rubriken utan att anklaga, 

stigmatisera eller överdriva beskrev vad artikeln handlar om. Här finns även rubriker till så 

gott som alla artiklar som beskriver en enskild person, antingen i form av en intervju eller 

genom ett personporträtt från en närstående. 

      

     Sammanfattningsvis kan vi i rubriksättningen se att de näst vanligaste rubrikerna, förutom 

de som återfanns i kategorin övrigt var i kategorin skuldbeläggande, och då lades skulden på 

psykiatrivården i majoriteten av rubrikerna. Under kategorin laddade rubriker, återfanns ofta 

morbida citat från en gärningsman taget ur sitt sammanhang för att spetsa till, och skapa 

intresse för artikeln. Även spektakulära ord/meningar användes för att väcka läsarens intresse. 

Man överdrev även en hotbild i rubriken som sedan i artiklarna visade sig vara näst in till 

obefintlig. 
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5.3 Artiklarnas innehåll 
 

De 104 artiklarna sorterades utifrån kategorierna, våldsbrott, självskadebeteende och övrigt. I 

kategorin våldsbrott inkluderades alla artiklar som beskrev olika former av våldsbrott. Det 

innefattade brottsliga handlingar som mord, dråp, misshandel och våld mot tjänsteman. 

Artiklarna som i huvudsak tog upp incidenter med våldsbrott var 89 stycken. I kategorin 

självskadebeteende inkluderades artiklar som tog upp personer som medvetet orsakat sig själv 

skada genom att exempelvis skära sig med olika tillhyggen som knivar och rakblad.  

Artiklarna som i huvudsak tog upp självskadebeteende var 6 stycken. Övriga artiklar som inte 

kunde direkt kopplas till något av dessa problemområden var 9 stycken. Det kan konstateras 

att en mycket stor del av artiklarna beskrev våldsbrott i samband med schizofreni. Även 

Magnusson (2006)  menar att en vanlig uppfattning är att journalister endast tar upp psykisk 

sjukdom när det handlar om våld eller misär, och att det direkt efter ett våldsbrott spekuleras i 

om det begåtts av någon psykiskt sjuk person. Magnusson menar att den här mediebilden av 

psykisk sjukdom påverkar allmänhetens bild (Magnusson, 2006, s. 12).  

 

     Medierapportering om självskadebeteende och i synnerlighet självmord är låg, vilket kan 

bero på att World Health Organization (2000) har satt riktlinjer för hur rapportering om 

självmord skall göras. Dessa riktlinjer har gjorts för att media har en stor roll i spridning av 

information, och bör därför aktivt arbeta preventivt när det gäller frågor om självmord (World 

Health Organization, 2000, s.5). Då artiklarna hade fokus på självskadebeteende eller 

självmord, var det i samband med en enskild person, antingen i form av en intervju, eller ett 

personporträtt från en närstående. 
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Figur 3. Artiklarnas innehåll fördelade enligt kategori antal och händelse 
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I artiklarna kunde man se en sammankoppling mellan personens diagnos och benägenheten 

till våldsbrott. Artiklarnas rapportering om personer med schizofreni som begår våldsbrott, 

återgavs sällan i någon form av proportion när det gäller risk- och våldsbenägenhet. 

Rasmussen och Höijer (2005) nämner en kausal kedja mellan psykisk sjukdom och våldsbrott. 

De syftar till att psykisk sjukdom och våld har nämnts i samma mening så frekvent i media, 

utan proportion och med sådant genomslag att associationen mellan våldshandlingar och 

psykisk sjukdom näst intill går per automatik hos allmänheten (Rasmussen & Höijer, 2005, 

s.8 ff).  

 

     När artiklarna skall beskriva förövaren med schizofreni vill de påvisa hur farlig personen 

är, oberäkneligheten hos individen/individerna och vad dessa hade gjort, samt var kapabla till 

att göra bara på grund av sin diagnos. I Seales (2002) resumé av området ”mediebilden av 

svåra psykiska problem och psykiatrisk vård i samband med rapporterade våldshändelser”, 

menar han att, alla de skrämmande drag vi förknippar med en ”livsfarlig galning”, väldigt ofta 

får karaktärisera psykisk sjukdom i media (Seale i Rasmussen & Höijer, 2005, s.3). Christie 

menar att medierna har förberett marken genom att nästan dagligen beskriva den fara som de 

socialt mer eller mindre utslagna, och kriminella utgör för samhället (Christie i Pollack, 2001, 

s. 47).  När artiklarna i vår studie beskriver oberäkneligheten hos personer med schizofreni 

vill de påvisa att det kan vara vem som helst som kan råka ut för ett angrepp av någon med 

diagnosen. Ofta beskrivs handlingarna bland annat som ”slumpmässiga”, ”oprovocerade” och 

”utan motiv”.  För att styrka detta användes ibland citat från människor inom psykiatrivården, 

med uttalanden som, ”kan bokstavligen göra vad som helst”. Detta förekom vid flera tillfällen 
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och användes för att stärka de hävdade påståendena i artiklarna. Exempel hur artiklarna 

beskrev detta kunde ses i citat som;         

”Ett ungt par kunde ha blivit 27-åringens offer. Men istället sa rösterna i hans huvud åt honom 

att knivhugga Tobias, 8.” (Aftonbladet, 2007-03-10) 

”Den 33-årige läraren drabbades troligen av det mystiska fenomenet imperativ hallucination – 

inre röster som beordrade honom att döda. Det slumpmässigt utvalda offret blev den 62-åriga 

kvinnan.” (Expressen, 2006-06-23) 

”- Det finns inget motiv. Han har ingen relation till offren, säger Ulf Karlsson. Det är väl ingen 

frisk människa som gör något sådant här.” (Expressen, 2006-06-23) 

”Har gjort sig skyldig till liknande, oprovocerat våld tidigare.” (Expressen, 2006-06-21) 

”Brutaliteten, tillvägagångssättet, det oprovocerade vansinnesvåldet.” (Expressen, 2006-06-21) 

”Väntade på att få skjuts hem från en tjejmiddag när mannen helt oprovocerat attackerade henne 

på gatan.” (Aftonbladet, 2008-08-22) 

 

När artiklarna beskrev det farliga beteendet hos personer med schizofreni nämndes vid ett 

flertal tillfällen hur styrda de var under mordtillfället av inre röster, som gav order om att 

utföra handlingen. För att lägga mer tryck i detta beskrev artiklarna vid ett flertal tillfällen 

även vad rösterna sade, och att rösterna skrek detta. Förekommande var beskrivningar av 

rösternas kommandon så som, ”Gör det!”, ”Döda, döda” :   

”Hon knivhöggs till döds utanför ett dagis av den 23-åriga psykpatienten, som fått tillstånd av 

läkare att lämna sjukhuset. Mannen berättade under rättegången att "rösten bara skrek döda, 

döda".” (Expressen, 2006-06-23) 

”Samtidigt malde en röst i huvudet: - "Gör det, gör det!" Och så hände det.”  

(Expressen, 2009-11-23) 

”Sa han att det var inre röster som styrde honom till att mörda. Tobias, 8, dödades med ett 

fyrtiotal knivhugg på vägen hem från skolan i Norrahammar.” (Expressen, 2009-07-30) 

 

 

Vid några enstaka tillfällen användes även liknelser till fiktiva karaktärer som symboliserar 

klassisk ondska och vansinne.  

”Den ena är helt normal, den andra är ond. Något åt Dr Jekyll och Mr Hyde.” (Expressen,  

2005-03-22) 

”Världens mest kända kannibal, Hannibal Lecter” (Expressen, 2007-03-12) 

 

Artiklarna beskrev även hur personerna med schizofreni efter våldshandling påvisar något av 

ett känslokallt och likgiltigt förhållningssätt till det inträffade. Beskrivningarna målade upp 

personerna med schizofreni som om de hade en avsaknad av emotioner, förutom när 
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beskrivningar gjordes om deras reaktioner till handlingarna de begått. Vid dessa tillfällen 

kunde artiklarna beskriva individen som ”intresserad” och ”njutandes” av det han eller hon 

gjort. 

”När hon satte sig i polisbilen sa hon: Bra musik. Hon berättade sedan för poliserna vad hon 

gjort. - Jag siktade mot hans hals.” (Aftonbladet, 2010-05-28) 

”När änklingen och hans två barn berättade om saknaden efter sin hustru och mor i rätten 

lyssnade 33-åringen intresserat. Annars visade han inga känslor.” (Aftonbladet, 2006-09-12) 

”Hans läkare har gett honom diagnoserna "sexuell sadism" och "paranoid schizofrenisjukdom". 

De skriver också i ett utlåtande att han i fantasin upprepar sina brott och njuter av det.” 

(Expressen, 2005-07-03) 

 

Vi har även kunnat se att artiklarna många gånger utmålade personerna med schizofreni som 

ett hot mot allmänhetens säkerhet. Personerna med schizofreni porträtterades som farliga och 

artiklarna ställde även den moraliskt laddade frågan huruvida de skulle få vistas ute i frihet 

bland ”normala” personer eller om de borde hållas inlåsta för att skydda invånarna i 

samhället.    

”Han var oerhört farlig, det är ingen person som bör befinna sig utanför vården” (Expressen, 

2005-03-22) 

”Det känns djupt tragiskt och man undrar hur många farliga människor som går runt i samhället. 

Det finns en otäck uppfattning att man är rädd för att spärra in människor som inte borde sitta 

där, men man får inte chansa. Säkerhetsmarginalen måste ligga för samhället.” (Expressen, 

2010-04-07) 

”Finns det människor som är så farliga att de måste vara inspärrade hela livet? Ja, säger 

experter.” (Aftonbladet, 2008-03-23) 

”27-åringen utan medicinering blir paranoid och känner sig hotad av omgivningen. För att 

försvara sig själv skulle han då kunna skada andra.” (Aftonbladet, 2007-01-27) 

 

Artiklarna drog många gånger paralleller mellan paranoid schizofreni och våldsamt beteende. 

De beskrev vid dessa tillfällen först handlingen, sedan i direkt följd att personen sedan 

tidigare har diagnosen schizofreni eller nu efter dådet diagnostiserats med schizofreni. Vid ett 

tillfälle så pekade man även ut förövaren som tillhörande den ”välkänd vårdgrupp, de 

schizofrena” vilket skulle kunna ses som en form av skuld genom anknytning (guilt by 

association).  

”27-åringen högg ner Tobias Enroth med 40 knivhugg 25 januari i år. Enligt den 

rättspsykiatriska undersökningen lider han av paranoid schizofreni.” (Expressen, 2007-03-29) 

”Mannen uppger att han var radiostyrd och döms till sluten rättspsykiatrisk vård för mord och 

mordförsök. Får diagnosen paranoid schizofreni.” (Expressen, 2008-02-10) 
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”Mannen led av paranoid schizofreni vid mordtillfället.” (Aftonbladet, 2008-09-04) 

”Mannen som åtalas för mordet lider av paranoid schizofreni” (Aftonbladet, 2008-08-22) 

 

I artiklarna kunde vi även se att man anklagade schizofrenin för det inträffade och man gjorde 

antaganden om att personen i ”friskt” tillstånd aldrig skulle utfört handlingen.    

”Den här flickan, som hon är när hon är frisk, har inte haft något uppsåt att döda den här pojken” 

(Aftonbladet, 2010-02-14) 

”Man får skilja på mördare och mördare. Det här berodde på hans sjukdom” (Expressen, 2009-

11-23) 

 

En person blev även ifrågasatt om varför han inte blivit omyndigförklarad på grund av 

sjukdomen. Detta ger en bild av att sjukdomen gör individen oförmögen att fatta rationella 

beslut och därför bör förlora sin rättshandlingsförmåga.  

”Trots att han varit tvångsintagen hela sitt vuxna liv har han aldrig blivit omyndigförklarad.” 

(Aftonbladet, 2008-03-23) 

 

I några av artiklarna fanns antydningar till att personer med schizofreni under en våldhandling 

besitter egenskaper genom sjukdomen som en frisk människa inte har.   

”Det visar vilken kapacitet hon har. Är det så att det finns dokumenterat i officiella papper att 

hon har en schizofren sjukdom är jag inte förvånad.” (Aftonbladet, 2010-04-07) 

 

”Det är svårt att föreställa sig hur den lilla kroppen lyckats döda två vuxna män” (Aftonbladet, 

2010-06-15) 

 

Det påpekades även att personer med schizofreni utan sin medicinering, var våldsbenägna och 

farliga. Artiklarna lade kraft i detta genom att likna en person med diagnosen schizofreni, utan 

medicinering som ”livsfarlig”.   

”Utan sin medicinering kan han bli livsfarlig” (Expressen, 2007-01-26) 

 

Sammanfattningsvis kan vi i artiklarna se en sammankoppling mellan diagnosen schizofreni 

och benägenheten till våldsbrott. Beskrivningarna av personer med schizofreni var ofta den 

om deras farlighet och oberäknelighet, samt vad de var kapabla att göra enbart på grund av sin 

diagnos. Artiklarna skrev att vem som helst, när som helst, kan råka ut för ett angrepp av 

någon med schizofreni, då handlingen ofta beskrevs som slumpmässig och helt oprovocerad. 

Flera artiklar såg dessa personer som ett hot mot allmänhetens säkerhet.  
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5.4 Artiklarnas beskrivning av ansvar och skuld 
 

Vi ville se på vilket sätt som artiklarna tog upp och beskrev vilka som hade ansvaret för det 

som inträffat och vilka som skuldbelagdes. Vi kom fram till att artiklarna inte skuldbelade 

individen som utfört handlingen i någon större utsträckning. Det man nämnde på individnivå 

var att personen ”saknat sjukdomsinsikt” och trappat ner, eller helt och hållet slutat ta sin 

medicin. Det vi kom fram till var att artiklarna frekvent lade ett stort ansvar på psykiatriska 

vården och staten.  

 

5.4.1 Psykiatriska vårdens brister vid inskrivning och utskrivning  
 

I de flesta fallen där artiklarna tog upp en bakgrund i fallet, påpekas att personerna som 

artiklarna handlar om vid ett flertal tillfällen sökt hjälp för sina psykiska problem. De 

beskrivningar som artiklarna gjorde är att personer med schizofreni själva har insikten om att 

de behöver vård, men inte tagits på allvar, eller på grund av platsbrist, nekats vård. Personerna 

med schizofreni som sökt vård hade gjort det antingen akut eller under en längre tid. 

”26-åringen som mördade sin 12-åriga styvdotter med ett 30-tal knivhugg och våldtog hennes 

13-åriga kompis i Haninge hade nekats psykvård.” (Dagens Nyheter, 2007-01-27) 

”När han drabbades av en psykos och sökte hjälp vid ett flertal tillfällen blev han inte mottagen 

eftersom det inte fanns plats” (Aftonbladet, 2007-02-10) 

”I förhören framgår att han upplevde att problemen inte togs på allvar.” (Expressen, 2007-07-03) 

”Då hade mamman redan slagit larm flera gånger och bett den lokala psykvården att ta kontakt 

med hennes son. - De sa bara: "Vi ringde honom, men han ville inte träffa oss."” (Expressen, 

2008-01-26) 

”En släkting hjälpte honom till sjukhus men därifrån skickades han hem”  

(Aftonbladet, 2010-04-10) 

”Berättar i dag om kontakterna med psykvården och att hon inte fått den hjälp hon har behövt” 

(Expressen, 2010-04-11) 

 

För att i artiklarna styrka sina påståenden om dessa brister beskriver de hur personerna i 

många fall har sökt vård bara någon dag innan de begått våldshandlingarna. Med detta ser vi 

hur artiklarna kritiserar psykiatrins brist på lyhördhet, förståelse och kompetens när det gäller 

att se problem hos de sökande. Den anses så bristfällig, att vården närmast framstår som helt 

oförstående för problematiken, och även ignorerar individerna som söker vård.   

”I det här fallet hade personen sökt akut hjälp i öppenvården vid upprepade tillfällen precis före 

mordet.” (Aftonbladet, 2006-10-25) 
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”Han hade dagarna innan sökt hjälp på psykakuten på Ryhov. Men väntetiden var så lång att 

mannen åkte hem.” (Expressen, 2007-01-26) 

”Hade strax före dådet sökt hjälp på psykmottagning men blivit avvisad”  

(Dagens Nyheter, 2007-01-27) 

”Christer sökte hjälp före mordet. Men skickades i väg” (Aftonbladet, 2009-11-23) 

”Dagarna före ska han ha sökt psykvård vid S:t Görans, men skickats hem. ”  

(Aftonbladet, 2010-02-14) 

”Han hade sökt psykiatrisk hjälp flera gånger, senast samma dag som dådet begås” (Aftonbladet, 

2010-04-10) 

 

Vi kunde även se hur en artikel påpekade att personen i fråga efter våldshandlingen sökt vård 

men även då blivit avvisad. Detta kan ses som en stor brist från vårdens sida då det gäller att 

vara lyhörd, se sjukdomsbilden och de eventuella konsekvenser som den kan ge.  

”Några dagar efter mordet sökte han hjälp på nytt men skickades hem två dagar senare” (Dagens 

Nyheter, 2007-01-27) 

 

 

Artiklarna påstod även att några av de som begått våldsbrott hade blivit utskrivna i förtid. De 

antydde även att vissa av de utskrivna ”släppts ut” med en fortfarande hög risk för våldsamt 

beteende, vilket gått psykiatrin onoterat förbi.  

”På morgonen skrevs 22-åringen ut från psyket vid S:t Görans sjukhus. På kvällen misstänks 

hon ha försökt mörda sin ex-pojkvän” (Aftonbladet, 2010-02-14) 

”För bara ett år sedan tvångsvårdades hon på samma sjukhus - men släpptes i förtid.” 

(Aftonbladet, 2010-04-07) 

 

Vi kunde se att artiklarna beskrev hur psykiatrin vid utskrivning helt lämnat över ansvaret på 

individen utan att ta hänsyn till den utskrivnes eventuella oförmåga till sjukdomsinsikt. Det 

psykiatrin gör beskrivs som att släppa personerna ”vind för våg” utan någon form av stöttning 

eller uppföljning.  

”Hon lämnades vind för våg med lite medicin som hon struntade i att ta.”  

(Aftonbladet, 2010-06-10) 

”Det här hade absolut gått att förhindra. Han bad ju om hjälp, säger Janne. Med Christers 

bakgrund borde han ha lagts in så fort han blev sämre, menar föräldrarna. - Det saknas ett team 

som följer upp när någon mår så dåligt. Man bara lät honom gå ut genom dörren, säger Janne.” 

(Expressen, 2009-11-23) 

”De kan ju inte släppa ut de sjuka vind för våg i ensamheten och förvänta sig att alla ska kunna 

klara av det ansvaret själva” (Aftonbladet, 2007-03-11) 
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”Hon förstod inte när hon skulle ta dem och hon skulle ha hjälp med det men det fick hon 

aldrig” (Expressen, 2010-04-11) 

 

I en artikel så beskrevs även hur en läkare bagatelliserat det som hänt tre syskon, där man 

ansåg att de två pojkarna inte hade behov av stöd och hjälp. Utan fokus lades enbart på flickan 

som fick stöd. Alla syskonen hade under uppväxten varit utsatta för sexuella övergrepp av en 

manlig granne och blivit hotade till livet om de berättade.  

”Min dotter fick hjälp av barnpsyk, men aldrig mina söner. Signalerna som sändes till dem var 

att det som de blivit utsatta för inte spelade någon roll.” (Aftonbladet, 2007-03-15) 

 

5.4.2  Psykiatriska vårdens inkompetens och bristande organisation 
 

Nästan hälften av alla artiklar, det vill säga 50 av de 104 artiklarna som analyserats lade direkt 

eller indirekt ansvar för det inträffade på brister i den psykiatriska vården. I detta stora antal 

artiklar, utmålades en bild av en psykiatri som led av inkompetens och dålig organisation, 

med platsbrist, ouppmärksamhet och med många förtidiga utskrivningar. De hävdade att det 

fanns fel och brister inom alla delar av den psykiatriska vården. I en artikel anklagades 

psykiatrin bokstavligen för felaktig behandling, vilket kan ha lätt till att personen begått en 

våldshandling.  

”Psykiatrins felaktiga behandling, som riktade in sig på öppenvård, egen bostad och utbildning, 

hade bara gjort honom mer stressad och fast i sina våldsamma tvångstankar” (Aftonbladet, 2004-

12-01) 

 

Vi kunde se hur artiklarna vid ett flertal tillfällen beskrev psykiatrin som inkompetent när det 

gäller korrekta utredningar och bedömningar.  

”Finns det någon bov i det här dramat så är det hans läkare som inte tyckte att hans problem var 

så allvarliga” (Aftonbladet, 2006-06-20) 

”Henrik Belfrage, professor i kriminologi vid den rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, 

tycker att det är märkligt att 27-åringens läkare bedömt hans risk för återfall som "obefintlig".” 

(Expressen, 2007-01-27) 

”Visst, alla hade eller hade strax innan haft kontakt med psykiatrin när det ofattbara inträffade. 

Ändå hade vården och de ansvariga experterna inte förstått hur sjuka dessa patienter var och vad 

som kunde vara att vänta.” (Aftonbladet, 2007-01-30) 

”Sten Levander, professor emeritus i psykiatri, anser att det görs för dåliga riskbedömningar av 

patienter med schizofreni” (Svenska Dagbladet, 2010-04-08) 
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Det fanns även beskrivet en inkompetens i utförandet av de arbetsuppgifter som åligger 

psykiatrin. Detta kopplades ihop med en avsaknad av självinsikt inom psykiatrin.  

”Och de blir inte friska, inte ofarliga. Psykiatrin fungerar inte. Ingen kan säga riktigt varför.” 

(Aftonbladet, 2008-08-28) 

 

Vi kunde även se hur artiklarna beskrev psykiatrin som ”slapp” och i vissa fall näst intill 

ointresserad av sina nuvarande och tidigare patienter. Artiklarna beskriver även ett ointresse 

och en slapphet för arbetsuppgifter som ingår i den psykiatriska vården.   

”Uppföljningen av utskrivna psykpatienter är på många håll för sporadisk och för slapp.” 

(Aftonbladet, 2007-01-30) 

”Psykiatrins vårdplan för mannen får också kritik. Den borde uppdateras oftare.” (Svenska 

Dagbladet, 2007-02-06) 

”- Även om de inte gjort något formellt fel känns det som de försöker gömma sig och slippa 

obehagliga arbetsuppgifter. Hur svårt kan det vara att knacka på en dörr och höra hur en sjuk 

människa mår?” (Expressen, 2007-03-10) 

”Att psykvården tappade bort ännu en patient är en tragedi för offren, för henne själv och för 

samhället.” (Expressen, 2010-06-10) 

”Sjukvården måste börja få upp ögonen, det måste börja hända någonting här.” (Expressen, 

2006-06-21) 

De resurser som psykiatrin har till sitt förfogande ansågs vara otillräckliga. Artiklarna beskrev 

det i form av bristande resurser, dåliga instrument för utvärdering, och personalbrist.  

”Ett stort problem för den psykiatriska vården är de bristande resurserna” (Aftonbladet, 2007-02-

10) 

”Då behöver vi framför allt bättre instrument för att fånga upp de här personernas tillstånd” 

(Aftonbladet, 2006-10-25) 

”Min klient är i behov av sin medicin men tyvärr lyckades jag inte nå den läkare som behandlat 

honom. Först efter fem timmar fick jag rätt kontakt, nu hoppas jag att vi snarast får fram 

preparatet” (Aftonbladet, 2007-01-27) 

 

Artiklarna beskrev den psykiatriska vårdens organisation som krånglig och bristfällig. Den 

beskrevs som brister i samarbetet och alldeles för mycket byråkrati.  

”Vården är dessutom så illa organiserad att en tropisk djungel förefaller lättorienterad i 

jämförelse.” (Aftonbladet, 2010-04-10) 

”En psykvård som bara ser det den vill se blir arrogant och farlig. Psykvården måste se det unika 

i varje människa. Det kräver resurser, kompetens och en psykiatri fri från ideologiska låsningar” 

(Aftonbladet 2004-12-01) 

”Grundproblemet är byråkrati och bristande samarbete, enligt en rapport av psykiatriker Tom 

Palmstierna, beställd av Stockholms medicinska råd.” (Aftonbladet, 2006-02-06) 
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Sammanfattningsvis kan vi se att nästan hälften av alla artiklar lade en stor tyngd på brister 

inom den psykiatriska vården för det inträffade. Det påstods vara felaktig behandling, 

inkompetens i bedömningar, avsaknad av självinsikt, ointresse och slapphet inför 

arbetsuppgifter, bristande resurser och en organisation som är allt för byråkratisk och 

krånglig.    

 

5.4.3 Åtgärder från samhället 
 

För att få bukt på den problematik artiklarna ansåg finnas inom den psykiatriska vården, gavs 

förslag på åtgärder som påstods var nödvändiga för att stävja den uppmålade problematiken. I 

så många som 25 % av artiklarna gjorde man dessa påståenden hörda, och artiklarna 

kritiserade staten och politikerna för att vara de som lagt grunden till den bristfälliga vården vi 

har idag. Artiklarna gav bland annat förslag på att ändringar i lagstiftningen var nödvändiga. 

Den nuvarande lagstiftningen ansågs enligt artiklarna allt för mjuk, den borde skärpas till, och 

det vore önskvärt med ny eller hårdare tvångslagstiftning.     

”lagen om psykiatrisk tvångsvård är tandlös” (Svenska Dagbladet, 2010-04-08) 

”Ett nytt tvångsmedel, som innebär att utskrivna som inte följer villkor i fråga om medicinering, 

terapi och drogfrihet snabbt kan tas in i slutenvård, bör införas.” (Aftonbladet, 2010-04-10) 

”Vi förbereder ett lagförslag om öppenvård med särskilda villkor där vårdtagarna bland annat 

ska få hjälp med medicineringen.” (Aftonbladet, 2010-04-10) 

”I teorin hade Miltons lagförslag möjligen kunnat hindra Peter, 38, som dömdes till vård för 

dråpförsök på sin sambo redan för tio år sedan” (Aftonbladet, 2006-10-25) 

”Det var i och för sig rätt att han dömdes till fängelse, tycker jag. Men det var fegt av HD att inte 

gå till regeringen och säga att lagen inte fungerar.” (Dagens Nyheter, 2004-11-13) 

 

I många av artiklarna kunde vi se påståenden som stöttades av en ”ändamålet helgar medlen” 

argumentering, där artiklarna utan problem kunde tänka sig att inskränka de schizofrenas 

frihet, för att då minska risken för att allmänheten skall bli utsatt för våldsbrott från dem.   

”Utskrivna patienter ska infinna sig på givna tider för att få sin medicin. Annars följer 

efterlysning.” (Aftonbladet, 2007-01-30) 

”Frigivningen ska vara villkorlig. Om någon missköter sig ska den kunna tvingas till vård 

direkt.” (Aftonbladet, 2007-02-10) 

 



37 
 

I vissa uttalanden i artiklarna så drevs frågan så hårt med argument som kunde uppfattas som 

att personer med schizofreni borde kollektivt låsas in, för att trygga allmänheten från denna 

farliga grupp.  

”Det känns djupt tragiskt och man undrar hur många farliga människor som går runt i samhället. 

Det finns en otäck uppfattning att man är rädd för att spärra in människor som inte borde sitta 

där, men man får inte chansa. Säkerhetsmarginalen måste ligga för samhället.” (Expressen, 

2010-04-07) 

 

Att personer med schizofreni ska få sköta sin medicinering själv var något som kritiserades i 

artiklarna. Artiklarna gav förslag på att de schizofrenas medicinintag borde styras av 

psykiatrin eller annan myndighet. Artiklarna ansåg att man inte kan låta personer med 

schizofreni styra sitt eget medicinintag. Artiklarna ansåg att det kunde utgöra en risk för 

allmänheten då de schizofrena utmålades som oförmögna att ansvara över sin egen 

medicinering. 

”Men det är inte uteslutet att det inträffade hade förhindrats av ett strängare uppföljningssystem 

där den lokala psykmottagningen hade haft ansvaret för den utskrivna mannens medicinering. 

Det är svårt att förstå varför landsting, kommuner och vårdenheter inte har tagit tag i 

medicineringskontrollen, fastän det farliga med att låta utskrivna patienter sköta denna själva har 

påtalats länge nog.” (Aftonbladet, 2007-01-30) 

 

Det fanns även påståenden som förmedlade hur oacceptabelt det var att personer som dömts 

till rättspsykiatrisk vård begår grova brott efter utskrivning. Artiklarna påpekade även att tiden 

de sitter inne är alldeles för kort. Dessa påståenden målar upp en bild där personerna med 

schizofreni inte ens borde ha samma rättigheter som personer som sitter i vanligt fängelse när 

det gäller permissioner och slutligen frigivning.   

”Vi kan inte acceptera att de som döms till rättspsykiatrisk vård begår grova brott efter att de 

blivit utsläppta. Allmänhetens säkerhet måste alltid stå i första rummet och ha högsta prioritet.” 

(Aftonbladet, 2010-04-10) 

”Redan efter knappt fem år har de fått permissioner - förordade av läkare, godkända av domstol. 

- Det river upp minnena varje gång, säger ett av offren.” (Expressen, 2008-01-26) 

 

Det var vanligt att man kritiserade politiska beslut om nedskärningar, och att det inte förekom 

några nybyggnationer av psykiatrin, och då kunna ge den vård som samhället skall ge till 

dessa personer. Artiklarna ansåg att psykiatrin borde bli tilldelad mer resurser för att kunna 

klara sitt uppdrag. 

”Vansinnesdåden fortsätter - precis som nedskärningarna av psykvården.”  
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(Aftonbladet, 2007-02-10) 

”Psykvården måste byggas ut, få mer platser, så att ingen någonsin ska behöva avvisas” 

(Aftonbladet, 2007-02-10) 

”Den psykiatriska vården måste förstärkas” (Aftonbladet, 2010-04-10) 

 

I några artiklar var det tydligt att det ansågs att problematiken inom den psykiatriska vården 

berodde på en brist på engagemang från politiker, och att dessa inte tycktes bry sig. 

”Socialdemokraternas många års felaktiga politik och brist på visioner och politiskt engagemang 

missgynnar de psykiskt sjuka.” (Aftonbladet, 2010-04-10) 

”Ansvariga politiker är inte intresserade av att uppmärksamma denna patientgrupp och ge dem 

det stöd som torde vara en mänsklig rättighet i ett land som utger sig för att vara ett välfärdsland 

med hög social trygghet!” (Svenska Dagbladet, 2005-07-17) 

”- Vården är vansinnig. Det är äckligt av politikerna att de inte skärper upp psykiatrin.” 

(Expressen, 2005-09-07) 

”Politiker har gett löften och utredningar har tillsatts, men vad har egentligen hänt sedan 

järnspettsmannen i Åkeshov fick Sverige att inse att något var fel inom ... psykvården?” 

(Aftonbladet, 2010-04-10) 

 

Vi kan konstatera att när det gäller artiklar som beskriver ansvar och skuld pekade dessa 

överhänganden på att det var något inom den psykiatriska vården som var direkt eller indirekt 

anledningen till det som inträffat. Individerna skuldbelades inte, då de flesta enligt artiklarna 

sökt vård, men blivit avvisade eller utskrivna i förtid. Den psykiatriska vården anklagades för 

inkompetens och dålig organisation. De åtgärder som artiklarna ansåg var behövliga var 

förtydliganden av lagstiftningen, ändringar i lagstiftningen, hårdare tvångslagstiftning och 

från staten ökade resurser till den psykiatriska vården.   
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Kapitel 6. Teoretisk diskussion 

 

6.1  Analys av resultatet av artiklarna utifrån stigmateori 
 

Goffman beskriver i sin teori om stigma (2007) att i ett samhälle anses varje individ som inte 

rättar sig efter de normer samhället införlivat som en avvikare. Detta kan exempelvis visa sig 

genom ett icke accepterat uppträdande eller personliga attribut som inte ses som tillhörande 

normerna (Goffman, 2007, s. 145). Gruppen psykiskt sjuka och då framförallt personer med 

schizofreni stämmer väl in på denna beskrivning. Vi har sett i flera tidningsartiklar hur man 

målande har beskrivit personernas yttre något udda attribut, ” – strukit runt på bibliotek, 

resecentrum och Erikshjälpen – nästan alltid med en barnvagn fullastad med saker”, I väskan 

bar hon allt från köttbullar och chokladkakor till viktiga papper och hygienartiklar”. I flera 

av artiklarna beskrevs schizofrena som ”ensamvargar” som inte ville ha någon större kontakt 

med sin omgivning. Goffman talar om de sociala avvikarna som ägnar sig åt förnekelse av 

den sociala ordningen (Goffman, 2007, s. 148).  

 

      I vår analys av artiklarna såg vi tydligt en stigmatisering av personer med schizofreni. 

Med stigma menar Goffman någon egenskap hos en individ som är mycket misskrediterande 

(Goffman, 2007, s.12). Artiklarnas beskrivning av personer med schizofreni var genomgående 

väldigt påvisande om farligheten hos denna grupp. Vidare beskrevs i artiklarna hur 

oberäkneliga personer med schizofreni är, vad de gjort, men även spekulerades det i vad 

personen skulle kunna vara kapabel till. Vi har även kunnat se att artiklarna många gånger 

utmålade personerna med schizofreni som ett hot mot allmänhetens säkerhet. Personerna med 

schizofreni porträtterades som farliga och artiklarna ställde även den moraliskt laddade frågan 

huruvida de skulle få vistas ute i frihet bland ”normala” personer eller om de borde hållas 

inlåsta, för att skydda invånarna i samhället. De schizofrenas karaktär blir om och om igen 

ifrågasatt när det gäller frågor exempelvis om deras förmåga att ta sin egen medicin. Man drar 

här alla över en kam med önskan om tvång för hela gruppen, då de inte anses vara förmögna 

att klara sitt eget medicinintag. Diskussionen om hur oacceptabel risken för återfall till grov 

brottslighet efter utskrivning är, samt ifrågasättningen om rätt till permission, kan uppfattas 

som att personer med schizofreni speglas som en klass under ”vanliga” kriminella, där återfall 

och permissioner också existerar för individer. Dessa egenskaper som personer med 
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schizofreni tillskrivs, är något mycket misskrediterande och stigmatiserande för denna grupp 

(jmf Goffman, 2007, s. 12).  Artiklarna beskrev även hur personerna med schizofreni efter 

våldshandling påvisar något av ett känslokallt och likgiltigt förhållningssätt till det inträffade. 

Beskrivningarna målade upp personerna med schizofreni som om de hade en avsaknad av 

emotioner förutom när beskrivningar gjordes om deras reaktioner till handlingarna de begått. 

Vid dessa tillfällen kunde artiklarna beskriva individen som ”intresserad” och ”njutandes” av 

det han eller hon gjort. 

  

     Av artiklarnas innehåll kunde vi klart se exempel på hur den här gruppen direkt blir 

kategoriserade, då ett stort antal artiklar beskrev våldsbrott i samband med schizofreni och 

andra psykiska sjukdomar (Goffman, 2007, s. 12). Artiklarna drog många gånger paralleller 

mellan schizofreni och våldsbrott. De beskrev vid dessa tillfällen först handlingen, sedan i 

direkt följd att personen sedan tidigare har diagnosen schizofreni eller nu efter dådet 

diagnostiserats med schizofreni. Vi kunde även se att några av artiklarna kopplade ihop 

gärningen med den psykiska sjukdomen. Ofta när artiklarna skall beskriva förövaren med 

schizofreni, vill de påvisa hur farlig personen är, även oberäkneligheten hos 

individen/individerna med schizofreni, samt vad dessa hade gjort, men även vad de eventuellt 

kunde vara kapabla till, på grund av att de hade diagnosen schizofreni. 

 

6.2 Analys av artiklar utifrån teori om idealiska offer 
 

Med analysen utifrån Christies (2007) teori om det idealiska offret vill vi här påvisa den 

symboliska roll som den schizofrena gärningsmannen har. Denna analys är av vikt för att 

knyta samman stigmateori med Cohens (2002) teori om moralpanik då den röda tråden ligger 

i offer och gärningsman. Det är genom offer och gärningsmansbeskrivningar i dags- och 

kvällspress som man kan se hur de schizofrena blir stigmatiserade och hur de blir ”hotet” mot 

samhället som behövs för en moralpanik. I och med att våra artiklar i sådan stor utsträckning 

tog upp våldsbrott där förövaren var en person med schizofreni ser vi tydligt hur roller som 

idealiskt offer och idealisk gärningsman kan växa fram. I de artiklar vi analyserat har vi tre 

händelser som fick stort utrymme i tidningarna. Det är fallet med Levona Svensson, hon 

mördade sin sambo och en gammal bekant. Det är fallet med 8-åriga Tobias, som blev mördad 

av en man med schizofreni, och fallet med den schizofrena läraren som mördade en 62-årig 

årig kvinna, och misshandlade hennes make på Öland. Dessa tre följetonger av artiklar 
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utgjorde näst intill hälften av den rapportering som skedde runt individer med schizofreni, och 

alla tre har många beskrivningar av både gärningsman och offer, vilket gör dem lämpliga för 

att se hur bilden av idealiskt offer och idealisk gärningsman ser ut. Offren i alla av dessa 

artiklar har den första egenskapen som Christie (2007) beskriver, den att de är svaga. I fallet 

med Levona Svensson var hennes bekant som mördades 70 år gammal, och hennes sambo 

stod i duschen, vilket kan ses som att han vara i en försvarslös position. Tobias var åtta år 

gammal, och med hans ringa ålder ses han som svag. Kvinnan som mördades på Öland var 

även hon i en ålder som ger henne egenskapen av att vara svag. Den andra och tredje 

egenskapen som Christie beskriver är att offret är upptaget med ett respektabelt projekt, och 

även befinner sig på en plats som de inte kan bli klandrade för att vara på. Detta kan ses i 

fallet med Levona Svensson, där hennes sambo duschade, och befann sig således i sin egen 

lägenhet, den 70-åriga mannen återfanns i sitt eget trapphus. 8-årige Tobias hade avslutat en 

dag i skolan och var på väg hem då han blev mördad, bara några hundra meter från sitt hem, 

kvinnan på Öland satt i sitt eget hem vid ett bord då hon blev mördad. Till synes uppfyller alla 

dessa individer egenskaper för att kunna bli ett idealiskt offer. Det Christie sedan beskriver i 

förhållandet mellan offer och gärningsman är hur gärningsmannen skall vara stor, ond och 

sakna personlig relation till offret (Christie, 2007, s. 48). Christie beskriver vidare den 

idealiska gärningsmannen som ”moraliskt svart” och nästan omänsklig (Christie, 2007 s. 59). 

Det vi kan se av dessa förhållanden mellan idealiskt offer och idealisk gärningsman samt den 

idealiska gärningsmannens egenskaper är i fallet med Tobias, att hans mördare är betydligt 

större än honom, och de saknar helt relation till varandra. Mördaren beskrivs i artiklarna som 

beväpnad, oberäknelig och av sin psykos mycket farlig, då hans röster befaller honom att 

döda. Ölandsmördaren var en ung man som helt saknade relation till den mördade kvinnan, 

han beskrevs som oberäknelig, driven av sin psykos och beväpnad, vilket gjorde honom 

mycket farlig. Levona Svensson är den som inte fysiskt fyllde rollen som stor och ond, hon 

hade dessutom en relation till offren, men i hennes fall lägger artiklarna istället vikten på 

farligheten i diagnosen schizofreni och den kapacitet hon besitter genom den. Schizofreni kan 

i artiklarna ses som något som gör personen ”moraliskt svart” och den beskrivning personerna 

får är att de är onda och farliga vilket ger en anledning till att ifrågasätta deras status som 

”mänskliga”. 

 

     Förutom rapporteringen om dessa tre mord återfanns likvärdiga beskrivningar av idealiska 

offer och idealiska gärningsmän i fler av de artiklar som ingick i vår uppsats. Många offer var 

unga, äldre eller på annat sätt försvarslösa, som befann sig på platser de ej kunde klandras för 
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att vara på. Personerna som attackerade dem var schizofrena vilket gjorde dem oberäkneliga, 

farliga och deras agerande kunde ses som ”omänskligt”. Detta kan ses som att artiklarna har 

hittat sina ideala offer och sina ideala gärningsmän, vilket är säljande för tidningarna. Det är 

sensationen som gör detta till nyhetsvärdig rapportering (Wahl, 2003, s. 70). Då man nu hittat 

sina ingredienser av vansinne, oförutsägbarhet och idealiska offer. Det finns lönsamhet i 

spänning och rysligheter. Fenomen som är dramatiska och förbryllade har genom alla tider 

sålt bra, och psykiska sjukdomar är just ett sådant fenomen (Wahl, 2003, s 110). Massmedia 

satsar på något som fungerar, där psykisk sjukdom och det som kan hända med en sådan 

person, är något beprövat och som fungerar (Wahl, 2003, s. 113). En av baksidorna med detta 

är att man skapar de skrämda offren, då den information som media sprider ger fel bild av 

risken för att bli utsatt för våld av personer med schizofreni (jfr Christie, 2007, s. 57f.)  

     Wahl (2003 s. 2) menar att det är en väldigt liten del av befolkningen som intresserar sig så 

mycket att de läser aktuell forskning, och därigenom får tillförlitlig information. Det personer 

gör när de ska bilda sig en uppfattning om hur en person med psykisk sjukdom är, får de via 

den information som de fått genom den stereotypa bilden som media visar (Wahl, 2003, s. 

xiv). 

 

6.3 Analys av artiklar utifrån teorin om moralpanik 
 

I Cohens teori om moralpanik beskriver han tre element som behövs för att konstruera en 

framgångsrik moralpanik (Cohen, 2002, s. xi). Det skall finnas en passande fiende, ett 

passande offer, och slutligen en känsla av att detta inte ska vara en isolerad händelse utan 

kunna hända igen, på flera ställen, om inte åtgärder vidtas. Om vi ser till artiklarnas 

onyanserade beskrivning av personer med schizofreni utmålas de som en fara mot personer i 

samhället. Gruppen schizofrena representeras i de flesta artiklarna av person som under 

psykos attackerar någon vilket ansågs vara en risk för alla invånare i samhället. Personer med 

schizofreni är dessutom en lätt måltavla, då de inte är en stark grupp som får gehör i media för 

att kunna hävda sig och sin sak. Offren som beskrivs i artiklarna är personer som vi alla kan 

identifiera oss med. Offren är barn, äldre, föräldrar, bekanta och för gärningsmännen helt 

främmande människor på gatan, det skulle kunna vara vem som helst. Därtill beskrivs en 

problematik inom psykiatrivården, där fel och brister gör att det så kallade ”vansinnesdåden” 

kan inträffa, när som helst, vart som helst, om inte lämpliga åtgärder vidtas. Med dessa tre 

kriterier fyllda finns en grund för skapande av moralpanik. Massmedia har målat upp gruppen 
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schizofrena som ett hot mot individer i samhället genom att de vistas ute bland ”vanligt” folk 

och kan vid olika tillfällen på olika platser utsätta någon för våldshandlingar vilket inte kan 

förhindras om inte åtgärder vidtas. Cohen (2002, s. xii) påpekar att det inte handlar om antalet 

incidenter utan det är sensationsfaktorn i fallet där något inträffar som gör att massmedia 

rapporterar om händelsen. Detta kan vi se i vårt urval då det är relativt få incidenter där 

personer med schizofreni orsakar andra människor kroppsskada eller dödar, under ett år. Med 

detta ser vi att det inte handlar om antalet utan det är sensationsfaktorn som gör att massmedia 

rapporterar händelsen, och i många fall ställer direkt eller indirekt frågan om när det kommer 

att inträffa härnäst. När vi sedan ser på medias roll som ”moralisk entreprenör” (Cohen, 2002, 

s. 7) är det påfallande många artiklar som gör moraliska utlåtanden, då de ifrågasätter 

personer med schizofrenis rätt att leva och verka som ”vanliga” människor, då det finns en 

risk för ”vansinnesdåd” mot allmänheten.  Som Cohen beskriver (Cohen, 2002, s.1) ser vi 

många fall då artiklarna ska styrka sina åsikter, påståenden och sanningar, ”anlitar” en person 

som ”tänker rätt”. Dessa kan ses i artiklarna i form av psykologer, politiker, poliser eller 

anhöriga. Med alla dessa personer som gör anspråk på sanningen ser vi att i vissa fall kan 

själva incidenten som Cohen beskriver (2002, s. xv) hamnar i skymundan, då 

skuldbeläggande fingrar pekas åt olika håll och kanter. Många gånger kan vi även se hur 

media driver nästintill en hetsjakt på de utpekade brister som de anser finns i den svenska 

välfärden när det gäller den psykiatriska vården. Denna skiftning i fokus kan dock ses som att 

en moralpanik inte kommer att blåsa upp då fokus går från offer och gärningsman och landar 

på en myndighet som inte på egen hand bär skulden för det som inträffade (Cohen, 2002, s. x, 

xi). Det som alltid finns kvar vad vi kan se i artiklarna är den återkommande stereotypa bild 

som har målats upp av media när det gäller personer med schizofreni. I många artiklar 

återupprepade man gamla våldsdåd då förövaren hade schizofreni eller någon annan liknande 

psykisk sjukdom. Det för att påminna om symbolbilden av ”monster”, personer med 

diagnosen schizofreni har. Detta kan även få läsaren att associera till att incidenter med 

schizofrena personer inblandade, sker oftare än de verkligen gör (Cohen, 2002, s. 21). Vi kan 

här tydligt se att man gör skillnad mellan ”vi” och ”de”, då man aktivt försöker konstruera 

sådana uppfattningar hos sin läsare där ”vi” är den ”friska”, ”normala” befolkningen och ”de” 

är de som anses vara avvikande bara genom sin diagnos schizofren. I artiklarna återfanns även 

uttalanden som skulle kunna ses som mycket kränkande om de sagts om en etnisk 

minoritetsgrupp, men med den symboliska status som diagnosen schizofreni har, och har haft 

genom alla tider, har skriverier om sjukdomen lätt till att ordet schizofreni även förekommer 

som en form av slagord för beteenden som inte ens är relaterat till sjukdomen. 
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Kapitel 7. Slutdiskussion 
 

7.1 Sammanfattning av studiens resultat i relation till frågeställningen 

  
I vårt resultat kan vi se att personer med diagnosen schizofreni ofta porträtteras i massmedia i 

samband med våldsbrott. I artiklarna kunde man se en sammankoppling mellan personens 

diagnos och benägenheten till våldsbrott. Artiklarna satte näst intill aldrig rapporteringen om 

schizofrena personer som begår våldsbrott i någon form av proportion. Vi såg även att när 

artiklarna skall beskriva förövaren med schizofreni vill de påvisa hur farlig personen är, 

oberäkneligheten hos individen/individerna, och vad dessa hade gjort, samt var kapabla att 

göra bara på grund av sin diagnos. Artiklarna beskrev även hur personer med schizofreni efter 

en våldshandling påvisar något av ett känslokallt och likgiltigt förhållningssätt till det 

inträffade. När en artikel skrev om ett våldsbrott där förövaren var schizofren förekom många 

gånger en repetering av tidigare inträffade våldsbrott där förövaren hade schizofreni eller led 

av psykos under dådet. Denna form av rapportering med upprepningar av andra händelser 

förstärker den bild som artiklarna målar upp av personer med schizofreni. När en artikel skrev 

om ett våldsbrott där förövaren var schizofren förekom många gånger en repetering av 

tidigare inträffade våldsbrott där förövaren hade schizofreni eller led av psykos under dådet. 

Denna form av rapportering med upprepningar av andra händelser förstärker den bild som 

artiklarna målar upp av personer med schizofreni. Det här är en mycket stigmatiserande bild 

som medierna ger av gruppen schizofrena. 

      

     Vi har även kunnat se att artiklarna många gånger utmålade personerna med schizofreni 

som ett hot mot allmänhetens säkerhet. Personerna med schizofreni porträtterades som farliga, 

oberäkneliga och det som händer är inte isolerade incidenter utan kan hända när som helst och 

vem som helst kan bli drabbad. Artiklarna kommer med förslag på åtgärder för att 

”vansinnesdåden” skall upphöra och använder sig av uttalanden från personer som ”tänker 

rätt” för att stärka sina påståenden Artiklarna ställde även den moraliskt laddade frågan 

huruvida de skulle få vistas ute i frihet bland ”normala” personer eller om de borde hållas 

inlåsta för att skydda invånarna i samhället. Bilden artiklarna ger är en tydlig ”vi” och ”dem” 

bild där ”vi” är de ”normala” invånarna i samhället och ”dem” är de ”avvikande” personerna 

med schizofreni. Detta kan ses som ett underlag för konstruktionen av en moralpanik.  
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7.2 Resultatdiskussion relaterat till tidigare forskning 
 

Vi kan se en samstämmighet med resultatet i vår studie och tidigare forskning som vi tagit del 

av. Flera av de rapporter vi läst visar även de att bilden som massmedia ger av schizofreni är 

en negativ bild, där personerna med schizofreni ofta framställs som aggressiva och farliga. 

Tidigare forskning visar även det vi konstaterat när det gäller schizofreni, nämligen att den 

bild som media förmedlar till oss är den att detta är personer som ofta begår våldsbrott. Denna 

bild ställs sällan mot forskningen, där man mer nyanserat sätter schizofrenas benägenheten till 

våldshandlingar i proportion till hur det ser ut i verkligheten. Sympatiska representationer av 

personer med schizofreni var betydligt färre. Vi noterade även det som den tidigare 

forskningen talar om, nämligen hur medierna har en förmåga när något våldsbrott inträffat 

och personen har schizofreni, åter rapportera om tidigare våldsbrott begångna av denna grupp. 

Vår studie kan härmed bidra till att stärka den tidigare forskningens bild om medias hantering 

av rapporteringen runt personer med schizofreni. Förutom vår undersökning om mediebildens 

stigmatiserande faktor har vi till skillnad från den tidigare forskning som använts för 

uppsatsen även lagt vikt i hur media konstruerar en moralpanik i samhället. Denna eventuella 

moralpanik som kan skapas av media är viktigt att ha i åtanken vid preventivt arbete runt 

marginalisering av grupper då det är hela konstruktionen av fenomenet som studeras och inte 

bara de ord som sägs/skrivs.   

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vi har i vår studie utgått från den porträttering som fyra dags- och kvällstidningar velat visa 

när det gäller personer med diagnosen schizofreni. Den berörda målgruppen har inte själva 

kommit till tals. Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att intervjua denna grupp, 

för att få deras syn på porträtteringen av dem i media. Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka vilka följder denna porträttering innebär för personer med diagnosen schizofreni 

när det gäller samhällets syn på dem och det eventuella utanförskap som de blir påtvingade. 

Är allmänheten färgad av det som media förmedlar eller har de en motståndskraft mot den 

information de tilldelas genom rapportering från media. Slutligen skulle det vara intressant att 

undersöka reportrar och skribenters attityder till personer med schizofreni då de med 

artiklarna som skrivs har makten att spegla sina åsikter till läsaren som sedan konstruerar en 

moralisk uppfattning genom det de läser. 
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7.4   Egna reflektioner 
 

Arbetet med denna uppsats har varit mycket intressant och givande. Vi har bland annat själva 

blivit överraskade av resultatet som framkommit vilket bitvis strider mot den förförståelse vi 

hade och gjort att vi nu ifrågasatt hur vi själva tillgodogjort oss den informationen om 

personer med schizofreni som vi har. Vi kunde i resultatet se att det inte handlar om speciellt 

många personer med diagnosen schizofreni som begår våldsbrott. Vår förförståelse var av den 

arten att personer med diagnosen schizofreni är mer våldsbenägna och begår betydligt fler och 

oprovocerade grova våldsbrott än det som framkom av vår studie. Det som vår studie 

påvisade var att vi var färgade av den information som media gett oss om personer med 

schizofreni.  

 

     Det vi vidare har kommit till insikt om, och som strider mot vår förförståelse, var att de 

händelser där personer blir bragda om liv, orsakad kroppsskada eller på något sätt blir utsatta 

för fara, sällan orsakas av personer med diagnosen schizofreni. Genom medias färgning av vår 

uppfattning så trodde vi att det var betydligt fler incidenter då förövaren hade diagnosen 

schizofreni. Detta kan ses som att vi helt felaktigt tillskrivit händelser som involverar mord, 

dråp och våldshandlingar personer med diagnosen schizofreni. Genom den 

andrahandsinformation media ger oss sammankopplar vi vissa gärningar med personer med 

schizofreni, detta på grund av den bestialiska, omänskliga och oprovocerade arten av 

handling. Det som skilde vår bild av schizofrena personer från medias bild av dem, var att vi 

var lite mer nyanserade och inte per automatik sammankopplade alla personer med diagnosen 

schizofreni vara våldsamma. Vår förförståelse säger oss att alla personer med diagnosen 

schizofreni inte är farliga.  

 

     Vi frågar oss efter denna uppsats vad denna snedvridna rapportering från medierna kan få 

för konsekvenser för denna grupp, när det gäller arbete, bostad, ekonomi och delaktighet i 

samhället. Bilden som medierna målar upp om personer med schizofreni tror vi skrämmer 

både oss ”friska personer” men även de med schizofreni. De känner samhällets rädsla för dem 

och våra attityder, vilket kan medföra att även fast de delar ”våra” emotioner och ”vår” 

längtan efter trygghet och kärlek, tillsammans med ett sökande efter samma former av 

självuppfyllelse, gömmer sig undan, söker inte vård för att undvika den stigmatisering som 

diagnosen kan innebära, vilket ger dem informationskontroll. Detta blir en dubbel exkludering 
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för denna grupp då samhället exkluderar dem och de själv i vissa fall exkluderar sig från 

samhället för att undvika stigmatiseringen.   
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