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Abstract 
Denna studie har som ansats att diskutera vad populärkulturen har för påverkan. Detta görs 

genom att anta ett mindre perspektiv och ta upp hur populärkulturella tv-serier om terapi kan 

påverka och har påverkat de bilder som finns av terapi och terapeuter. Genom att tillämpa en 

kvalitativ  metod  har  semistrukturerade  intervjuer  med  fyra  terapeuter  och  psykologer 

genomförts. Detta ger ytterligare ett nytt perspektiv då det är de som omfattas av mediebilden 

som ges möjlighet att diskutera den. Frågorna som tagits upp är huruvida de populärkulturella 

skildringarna är att betrakta som representativa och vad det kan ha för betydelse. Dessa resultat 

har  sedan  kopplats  till  medieteorier  om  påverkan.  Genom  att  analysera  materialet  som 

framkommit  vid  intervjuerna  med  hjälp  av  medieteorierna  har  studien  visat  att 

populärkulturens har en konstruktionistisk påverkan. Detta innebär att tv-serierna om terapi har 

en påverkan men dess inverkan sker subtilt i  den meningen att den hjälper till  att förstärka 

normer  som  statuerats  på  annat  håll,  ur  den  samhälleliga  inställningen  till  ämnet  eller 

nyhetsskildringar. Genom att tv-serier ger en representativ skildring av terapi bidrar detta till att 

normalisera och förstärka terapin och terapeutens roll i samhället. Detta är möjligt och har varit 

nödvändigt eftersom det under de senaste 15-20 åren växt fram ett större intresse för psykisk 

hälsa och dess betydelse har omförhandlats. Den tidigare karikatyriska bilden av terapeuten 

och patienten har ersatts av en modern representation som gör bägge parter mer rättvisa.

Nyckelord: Populärkultur,  terapi,  socialkonstruktionism,  framing,  schema,  In  Treatment, 

Sopranos, tv-serier, SVT, HBO. 
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1. Inledning
Varje dag ägnar den genomsnittlige svensken 2 timmar och 46 minuter åt att titta på tv (MMS 

2010: 4). Denna studie har som ansats att ta reda på vad det som visas kan ha för inverkan på 

de  som  skildras.  Därför  vill  jag  i  min  uppsats  undersöka  hur  populärkulturen  påverkar 

uppfattningen  om en yrkesgrupp.  Jag  tror  att  en  tv-serie  baserad  på  fiktiva  händelser  kan 

påverka och bli normen för vad som förväntas i olika situationer. 

Något jag upplever vara ett tydligt exempel på detta är tv-serier om eller med inslag av 

samtalsterapi. Både bilden av hur terapeuten ska vara och hur situationen som sådan blir invävt 

i ett dramaturgiskt nät som skulle kunna innebära att patienten får en skev bild av vad som 

väntar dem. Jag vill diskutera hur populärkulturen bidrar till att skapa normer och vad det kan 

ha för konsekvenser. I fallet om terapi kan bli intressant eftersom det rör sig om ett ämne som 

kanske  bör  belysas  mer  och  avdramatiseras  samtidigt  som det  också  kan  innebära  att  en 

förenklad bild ges. 

Grundtanken är att det kan vara både positivt och negativt för terapeuter. Positivt för att 

samtalsterapin som tidigare uppfattats som ett ”känsligt” ämne normaliseras och luckras upp. 

Negativt för att bilden av terapi i populärkultur kanske visar en förenklad och förskönad bild av 

hur  det  fungerar,  med  exempelvis  stora  framsteg  under  varje  session.  Också  bilden  av 

terapeuten själv och vad det skapar för förväntningar kan vara intressant att diskutera kring. Jag 

tror  inte  att  det  kommer  resultera  i  en  bild  som  är  enhälligt  positiv  eller  negativ,  men 

förhoppningsvis bidra till en nyanserad bild av hur populärkultur kan påverka hur vi uppfattar 

något eller någon. 

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att diskutera populärkulturens påverkan samt dess för- och nackdelar i 

representationen av psykoterapi och psykologer. Jag vill ta reda på hur en yrkesgrupp ser på 

representationen av dem i media och populärkultur. Med hjälp av medieteori vill jag diskutera 

hur resultaten kan utläsas och om de medieteoretiska begrepp jag kommer att ta upp stämmer 

överens med mina resultat.

2.1 Frågeställningar

Hur ser några terapeuter och psykologer på den mediebild som finns av dem idag?

Hur påverkas dessa av mediebilden kring dem i populärkulturen?
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Vad kan de tv-serier som handlar om terapi betyda för terapins samhälleliga och kulturella roll?

3. Material och avgränsning
Som  undersökningsmaterial  har  jag  använt  mig  av  semistrukturerade  intervjuer  med  fyra 

terapeuter/psykologer. Frågorna jag ställt till dem är baserade på mina frågeställningar och har 

behandlat deras erfarenhet av de serier som jag tagit upp i avsnittet ”Bakgrund”, samt hur de 

tror att mediebilden av deras yrkesgrupp ser ut och eventuellt påverkas av dessa serier. 

Kraven på intervjupersonerna är att de har sett något tv-program som behandlar samtalsterapi 

och att de också själva bedriver eller har bedrivit samtalsterapi. 

Jag  tillämpade  både  ett  strategiskt-  och  bekvämlighetsurval  för  att  få  fram  mina 

informanter. Vissa av informanterna har således framkommit ur research om ämnet och har 

tidigare deltagit i diskussioner om hur terapin skildras i tv-programmet  In Treatment. Övriga 

informanter har jag kommit i kontakt med via tips från vänner och bekanta. Alla har blivit 

kontaktade via mejl där jag har gett en kort förklaring till min idé och nämnt några av serierna 

som har behandlat ämnet. Intervjuerna var mellan cirka trettiofem och sextio minuter långa och 

ägde  rum  i  Stockholm  i  november  2011.  Samtliga  intervjuer  spelades  in  för  att  sedan 

transkriberas. Här nedan följer en kort presentation av var och en av informanterna.

3.1 Informanterna

Informant  1  är  en  trettionioårig  doktorand  som  utöver  sitt  avhandlingsprojekt  undervisar 

blivande psykologer och psykoterapeuter. Han har cirka tio års erfarenhet som psykolog inom 

psykiatrin och har en psykodynamisk inriktning.

Informant  2 är  en femtiosexårig psykoanalytiker  som också är  utbildad psykoterapeut,  han 

bedriver egen mottagning och har cirka tjugofem års erfarenhet av yrket.

Informant 3 är en sextiosjuårig psykoterapeut som verkar inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Utöver detta har hon också jobbat privat. Hon har fyrtio års erfarenhet. 

Informant 4 är en femtiotvåårig psykolog och psykoterapeut som dels har privat mottagning 

men han är också föreläsare och ägnar sig åt ledarskapshandledning.

Att genomföra intervjuer med personer som är väl insatta inom området är motiverat då jag tror 

att det ger en fruktbar grund för diskussionen och kan leda till fler frågor än de som jag har 

tänkt  ut.  Alternativet  hade  kunnat  vara  att  göra  en  receptionsanalys  av  en  tv-serie,  men 

5



Populärkulturens påverkan: Mediebilden av terapi och dess betydelse
C-uppsats av Ebba Lagersten, H11MKAND 
JMK, Stockholms Universitet

eftersom det är  ett  tämligen utforskat  fält  tror jag att  man med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer kan förmedla tankar från den yrkesgrupp som representeras om hur representationen 

ser ut. Genom att koppla deras erfarenheter och upplevelser till medieteori  kan dessa på sätt 

och vis testas. Hur materialet kommer att analyseras kommer att förklaras vidare i avsnittet 

”Metod”. Kort sagt kommer intervjuerna användas för att skapa en förståelse för hur påverkan 

ser ut för de som representeras och med hjälp av deras svar och aktuella teorier diskutera den 

eventuella påverkan dessa serier skulle kunna ha på den övriga publiken.

4. Bakgrund
SVT har  under  de  senaste  åren  sänt  ett  flertal  dramaserier  som i  varierande  utsträckning 

behandlar ämnet terapi. Det är främst tre amerikanska tv-serier som producerats och sänts på 

tv-kanalen HBO som har funnits i åtanke under denna studie.  The Sopranos sänt 1999-2007 

(HBO, David Chase) med premiär i Sverige år 2000,  handlar om en maffiaboss och hans liv 

som ventileras hos en terapeut (Imdb 1).  Tell me you love me sänt år 2007 (HBO, Cynthia 

Mort) med premiär i Sverige år 2008, som handlar om en parterapeut och hennes patienter; par 

i olika skeden av livet som diskuterar sina relationer under terapitimmarna (Imdb 2, SVT). Och 

In Treatment sänt från och med år 2008 (HBO, Sarah Lum) med premiär i Sverige samma år, 

som handlar om terapeuten Paul och hans möten med patienter. Serien sänds varje vardag och 

visar då en återkommande patient i varje avsnitt (Imdb 3, SvD). Det är främst  In Treatment 

som kommer att användas som exempel för den här typen av tv-serier men jag väljer ändå att 

presentera alla tre då de diskuterats under intervjuerna. 

5. Teori och tidigare forskning
Här följer en kort redogörelse för vilken litteratur jag ämnar använda mig av som teori, den 

åtföljs av rubriken ”Begrepp” där en del av teorierna kommer att presenteras mer utförligt och 

kopplas till ämnet terapi i tv-serier. 

5.1 Teori

Teorierna jag kommer att använda mig av kommer dels från ett sociologiskt perspektiv, för att 

kunna diskutera hur tv-serier  kan påverka de som tittar  och på så sätt  kunna klargöra vad 

populärkultur av det slaget har för betydelse för mediebilden av terapi och terapeuter. Men jag 

kommer  också  att  använda  mig  av  ett  culture  studies  perspektiv  för  att  diskutera  kring 
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representation och påverkan. 

En  viktig  del  av  det  här  arbetet  rör  populärkultur.  Detta  är  själva  kärnan  i  min 

undersökning eftersom jag anser att de tv-serier som jag tagit upp är populärkulturella och det 

är just det som gör deras roll intressant, då det är betydelsen av utpräglad underhållning som 

jag vill diskutera. Populärkulturbegreppet har många definitioner men för att definiera vad jag 

menar med det kommer jag att  använda mig av Storeys bok  Cultural Theory and Popular  

Culture an Introduction (2009) och förklara detta vidare under ”Begrepp”.

Även teorier om socialkonstruktionism kommer att tas upp, detta med grund i det som 

presenteras  i  Alvesson  &  Sköldbergs  bok  Tolkning  och  reflektion,  vetenskapsfilosofi  och  

kvalitativ metod (2008). Detta rör Berger och Luckmanns teorier om socialkonstruktionism 

som presenteras i  boken  The social Construction of Reality,  a Treatise in the Sociology of  

Knowledge (1966) och Van Gorps artikel ”The Constructionist Approach to Framing: Bringing 

Culture Back In” (2007). Kort sagt rör detta hur en verklighet konstrueras med hjälp av media 

och representationer i  media.  Grunden i socialkonstruktionismen är att roller i  samhället är 

skapade  och inte  naturliga,  de  förväntningar,  förutfattade  meningar  och  ramar  man  har  är 

konstruerade.  Under  rubriken  ”Begrepp”  kommer  dessa  teorier  förklaras  ytterligare. 

Socialkonstruktionismen är relevant att ta upp eftersom jag vill studera hur en mediebild ses av 

de  som berörs  av  dem. Mediebilden är  konstruerad och kan bidra  till  att  något  ses  på ett  

förskönande och förenklat sätt eller som mer komplex än vad som är nödvändigt. Att använda 

sig av socialkonstruktionistiska teorier när man diskuterar vad dessa konstruerade stereotyper 

har för betydelse är oundvikligt.

Utöver detta är jag också intresserad av att ha med Baudrillards teorier om simulering, 

simulacra och hyperrealitet då det är begrepp som handlar om hur media kan forma hur vår 

verklighet ser ut och drar detta till sin spets (Baudrillard 1983). Baudrillard är en postmodernist 

som menar  att  vår  verklighet  bara  är  ett  hopkok  av  simuleringar  och  representationer  av 

påhittade  roller.  Det  finns  enligt  honom en  maktstruktur  som döljer  sig  bakom detta  och 

påverkar oss på ett subtilt men kraftfullt sätt. Jag kommer att gå djupare in på Baudrillards 

teorier  om  simulacra,  simuleringar  och  hyperrealitet  under  ”Begrepp”.  Att  använda 

Baudrillards teorier tror jag kan vara väldigt intressant. Hans teorier är kompromisslösa och 

hans åsikter väldigt starka, att använda dem är att testa deras trovärdighet och att diskutera dem 

kan vara fruktbart för studien. Begreppet verklighet är intressant i fråga om populärkulturella 

tv-serier då det handlar om underhållning, var hamnar verkligheten i relation till underhållning 
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och är det verkligen viktigt att skildra verkligheten så som den är? 

Halls  Representation  -  Cultural  Representations  and  Signifying  Practices (1997) 

kommer  att  användas  för  att  diskutera  kring  hans  teorier  om  representation.  Eftersom 

undersökningen  rör  just  mediebilden  och  representationen  av  terapi  och  terapeuter  är  det 

absolut  aktuellt  att  ta  upp  detta.  I  representationen  av  en  yrkesgrupp  i  media  är  det  som 

förmedlas om den viktigt eftersom det representerar en så pass stor grupp utövare. Att diskutera 

representationer av terapi och hur man som terapeut ser på det är därför viktigt för min studie. 

Termen representation  och Halls  definition  av  denna  kommer  att  presenteras  vidare  under 

”Begrepp”.

Även boken  Mediamaking: Mass Media in a Popular Culture (Grossberg,  Wartella, 

Whitney & Wise 2006) som tar upp hur medier kan tolkas och hur medier används för att skapa 

identiteter kommer att användas och föra in ytterligare teori om just representationer och vad 

de kan ha för betydelse. De tar upp komplexiteten i att se på de identiteter media förmedlar i  

och med att det inte följer samma mönster eller linjära tidslinje, men förstås också hur viktig 

media är för att skapa stereotyper (Grossberg et. al 2006: 243-252). Dessutom tar boken tar upp 

exempel om hur verklighet och medier påverkar varandra, som kan kopplas till min studie och 

det gör den till en relevant och viktig del av min teoretiska ram.

5.2 Tidigare forskning

Den  tidigare  moderna  forskningen  av  tv-seriers  påverkan  har  ofta  utgått  från  ett 

receptionsanalytiskt perspektiv, som Ross avhandling ”Klasstolkningar, en receptionsanalys av 

hur klassaspekter uppfattas i Tre Kärlekar, Falcon Crest och TV-nyheter” (Ross 2008). I en 

receptionsanalys är det tittarens reaktioner och åsikter som tas upp. Man studerar den som 

tittar. Ofta utgår man från Halls ”Encoding, decoding”- modell som belyser både sändarens och 

mottagarens  läsning  av  materialet.  Materialet  kan  läsas  på  olika  sätt  och  meningen  i 

meddelandet kan förhandlas kring. Han skriver om dominanta eller hegemoniska sändare vars 

koder är så pass inpräntade i publiken att meddelandet tolkas precis som sändaren vill. Men ett 

budskap kan också komma att utsättas för en individuell granskningsprocess av alla mottagare 

som tar del av det där den utsända meningen förhandlas (Hall 1993: 90-103). 

Den här metoden och teorin är relevant för att ta reda på hur ett tv-material uppfattas 

och vad i materialet som bidrar till  just detta. Man kan genom en receptionsanalys få fram 

konkreta diskurser som förmedlas och återskapas i materialet, en kunskap som kan vara väldigt 
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intressant att diskutera. Man kan också diskutera hur mediernas framställning tolkas av tittaren 

och vad till exempel kanalval har för betydelse för uppfattningen. För min undersökning är det 

dock inte lika relevant, dels för att min urvalsgrupp är liten och för att mitt fokus ska ligga på 

mediebilden som representeras i diskussionsmaterialet av den yrkesgrupp som representeras. 

Då ser jag att det är mer intressant att intervjua personer om tv-serier som de själva sökt upp 

och tittat på och sedan skapat sig en uppfattning kring. Just hur mediebilden och dess roll har 

tolkats av och påverkat dem som representeras i den är inget som jag har funnit något tidigare 

skrivet om. 

I effektforskningen har man däremot tagit upp vad media kan göra med sin publik och 

vilka som påverkas. I ett tidigt stadium var forskare övertygade om massmedias förmåga att 

påverka en helt okritisk publik, effekterna troddes vara väldigt starka. Teorier som magic bullet 

utvecklades mellan första och andra världskriget och gick ut på en idé om att massmediernas 

meddelanden går rakt in i publikens hjärnor utan omvägar och alla skulle oundvikligen drabbas 

av mediernas starka budskap på samma sätt. Att materialet skulle tolkas olika av människor var 

inget som reflekterades över (Windahl et. al 2009: 235-236). Teorierna kom att utvecklas till 

mer nyanserade teorier som tvåstegshypotesen där budskap anses förmedlas via opinionsledare 

som är  receptiva för  det  mediala  innehållet,  har en förmåga att  tolka det  och bilda sig en 

uppfattning för att till  sist sprida det i sin bekantskapskrets (Windahl et.  al 2009: 235-238; 

Balnaves et. al 2009: 57-63). Att använda sig av teorierna från effektforskningen hade varit 

lämpligare i en receptionsanalys, en studie där man undersöker hur en större publikmassa tar 

till  sig  något.  För  denna  studie  är  det  däremot  snarare  relevant  att  diskutera  påverkan. 

Effektforskningen lägger större fokus på just mottagaren men den här undersökningen ämnar 

undersöka fler aspekter av en medial marknad. Inte bara en publik (som i mitt fall dessutom är 

väldigt  begränsad  till  storlek)  utan  också  mediernas  påverkan  på  varandra  och  samhällets 

påverkan på medierna. 

Mest aktuell för min uppsats är en artikel som tar upp hur amerikanska pratprogram, 

som  Dr. Phil och  Oprah, skildrar terapi och hur författarna med en socialkonstruktionistisk 

hållning menar att de kan ha så pass stor effekt att den sociala ordningen påverkas och ändras. I 

”The Shameless World of Phil, Sally and Oprah” menar författarna att de extremfall som visas 

i dessa program suddar ut tittarens gränser för vad som är normalt och ej. Enligt dem finns 

risken att tv-tittarens egna sociala liv ersätts av den relationen som skapas till programmet och 

att de ibland bisarra livsöden som visas normaliseras (Abt & Seesholtz 1994).
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6. Begrepp
För att klargöra vad som menas med en del av begreppen som kommer att tas upp i analysen 

har presenteras därför här nedan några av de centrala begrepp som kommer att användas och 

definitionerna av dessa. För att tydliggöra deras relevans kommer också begreppen att ytligt 

kopplas till tv-serier som visar terapi och kort redogöra för hur de skulle användas i en analys 

av ämnet.

6.1 Populärkultur 

Populärkultur kan definieras på många olika sätt.  Storey presenterar i  Cultural Theory and  

Popular Culture an Introduction (2009) fem olika definitioner där det gemensamma för alla är 

att populärkultur är något som uppstått i  och med en industrialisering av samhället (Storey 

2009: 12-13). Utöver detta håller jag mig till definitionen av populärkultur som lättillgänglig, 

vardaglig kultur producerad för en stor publik. Denna definition innebär dock inte att det skulle 

vara en självklar motsats till begreppet ”finkultur” (Storey 2009: 5-12). Populärkultur är inte 

per definition fulkultur men inrymmer möjligheten att vara producerad av och för gemene man 

eller folket. Tv-serier är något som definitivt kan betraktas som populärkultur då de uppfyller 

kriterier så som tillgänglighet och är en produkt av en storskalig produktion riktad till en stor 

massa.  

6.2 Representation 

Representation  är  ett  begrepp  som  används  för  de  identiteter  olika  tecken  och  symboler 

innehar. De förutfattade meningar man har om något eller någon är kulturellt betingade och det 

är den identifikationen som är representationen. Representation kan liknas vid en process eller 

förhandling där saker och ting vid olika tillfällen och platser har olika betydelser. Som läsare 

eller  tittare  använder  man  sig  av  tidigare  erfarenheter  och  kunskaper  när  man  bildar  en 

uppfattning om det man ser. Hur något, exempelvis terapi, tolkas avgörs inom vilken kontext 

den presenteras och dess mening och betydelse förhandlas ständigt (Hall 1997: 61-62). Aktuellt 

i  denna undersökning är att ta reda på hur representationen av terapi och terapeuter sett ut 

tidigare och ser ut idag samt hur den bilden har formats. Om det exempelvis skett en förändring 

i representationen är det intressant att diskutera vilka aspekter som skulle kunna ha bidragit till 

detta och vilken betydelse det kan ha.    
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6.3 Socialkonstruktionismen

Det man inom socialkonstruktionismen menar är att bilden vi har av något kan upplevas som 

sann eftersom den ständigt  återskapas (Alvesson & Sköldberg 2008:  83-85).  Alvesson och 

Sköldberg tar upp Berger och Luckmanns definitioner av socialkonstruktionismen och deras 

begrepp typifiering och objektifiering (Alvesson & Sköldberg 2008: 85). Vad som menas är att 

vi i vårt tankesätt kategoriserar och skapar indelningar som i förlängningen blir förväntningar 

av hur något eller någon ska vara. I fallet med psykoterapeuter i tv-serier skulle det kunna vara 

att de själva alltid har ett trassligt privatliv men är väldigt engagerade i sitt yrke. Varför den 

bilden finns skulle då förklaras med att det är den typiska didaktiska uppdelningen som visats 

när psykoterapeuter har illustrerats i fiktionen. Precis som verkligheten och hur den uppfattas 

byggs upp av sociala konstruktioner skapas även identiteter genom konstruktioner (Berger & 

Luckmann 1966: 173-180)

Van  Gorp  menar  att  man  skapar  ”scheman”  och  detta  kan  kopplas  till  Berger  och 

Luckmanns typifiering och objektifiering.  Scheman är vad vi  förväntar  oss när vi  ser eller 

upplever ett visst format. T ex. en nyhet förmedlad i olika medier kan uppfattas annorlunda 

beroende  på  vilket  schema  vi  kopplar  till  det  mediet  (Van  Gorp  2007:  65-66).  Ett 

nyhetsmedium vi anser trovärdigt och seriöst någon gång räknar vi också med vid framtida 

nyhetsrapporteringar.  Men detsamma kan också kopplas till  frågeställningen, genom fiktiva 

berättelser där psykoterapeuter har en roll skapar vi scheman för hur vi förväntar oss att en 

terapeut och det terapeutiska samtalet ska vara. Det här kan vara både positivt och negativt 

beroende  på  hur  det  skildras  och  beroende  på  vad  som  ska  ske  under  den  terapeutiska 

sessionen. Det skulle kunna göra patienten mer förberedd på situationen och kanske därför 

tryggare men också lika gärna invagga patienten i en falsk trygghet där hon eller han tror sig 

veta vad som väntar men i själva verket bara har gått på en myt. Dessutom skulle det kunna 

innebära problem för terapeuten om patienten har övat på vad som ska sägas, att det helt enkelt  

blir  skådespel.  Van  Gorp  tar  också  upp  begreppet  framing  som  handlar  om  materialets 

inramning, det kan röra exempelvis vilken kanal tv-serien sänds på och vad man som tittare 

tidigare  har  haft  för  erfarenheter  av  den kanalen  (Van Gorp 2007:  60-64).  Detta  kan  vara 

intressant men svårt att diskutera eftersom de tre serier som tagits upp alla är producerade av 

samma kanal, HBO. Däremot kan man relatera det till tidigare skildringar av terapi, om det 

fanns något i den inramningen som var bättre eller sämre än hur det ser ut idag. 
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När man ska koppla teorier om socialkonstruktionism till frågeställningen kan det vara 

intressant att diskutera om det finns en bild av psykoterapeuten idag och hur den i så fall ser ut? 

Och hur  bilden  av  psykoterapeuter  ändrats  över  tid,  har  bilden  ändrats  efter  yrkesgruppen 

började  figurera  i  populärkulturen?  Det  här  är  frågor  som  kommer  att  behandlas  under 

”Resultatredovisning och analys”.

De scheman som Van Gorp tar upp är också väldigt viktiga i sammanhanget. När det 

kommer till att diskutera en mediebild är dessa scheman oundvikligen aktuella. 

Vad man kan diskutera är om bilden av terapi och terapeuten påverkar yrkesgruppen 

och  dess  utövande  positivt  eller  negativt.  Alvesson  &  Sköldberg  tar  krasst  upp  hur  en 

socialkonstruktionistisk tolkning av något kan se ut i fyra steg och det handlar enligt dem om 

att bevisa varför något bör förändras (2008: 83-84). Jag är inte helt övertygad om att bilden av 

psykoterapeuter nödvändigtvis påverkar någon negativt. Som jag ser det finns det mycket att 

vinna på att visa det terapeutiska samtalet då det tidigare kan ha betraktats som tabubelagt. 

Samtidigt kan den fiktiva berättelsen aldrig inrymma lika många nyanser som den verkliga och 

skulle därför kunna förmedla en förenklad bild. 

6.4 Simulering, simulacra och hyperrealitet

Baudrillard  vill  med  sina  teorier  visa  vad  mediernas  allt  större  inflytande  har  och  i 

förlängningen  kan  ha  för  konsekvenser  på  vår  bild  av  verkligheten.  Med  simulacra  eller 

simulacrum menar Baudrillard en representation av något påhittat, eller en kopia utan original 

om man så vill. Att spegla en verklighet är inte möjligt, enbart en simulering av det vi uppfattar 

som verkligt är möjligt att förmedla. Simulacra har varit närvarande i tre olika former eller 

processer sedan renässansen. Då rådde den första processen som var förfalskning, den rådde 

fram  till  industrialismen.  Där  tog  produktion  vid,  en  process  som  rådde  under  hela 

industrialismen  och  som  till  sist  ledde  till  simulering  som  är  den  fas  som  råder  idag 

(Baudrillard 1983: 83). Simuleringen är en process som kännetecknas av att tecken och bilder 

har  stor  betydelse.  Digitaliseringen  spelar  stor  roll  i  simuleringen  och  bidrar  till  den 

referenslösa kopieringen.  Som exempel  kan man ta  en cd-skiva (även om det  är  ett  något 

daterat format), cd-skivan kan kopieras i all evighet utan att tappa information. Ett original 

existerar inte då ljudet byggts upp av ett hopklippt av material.  Att det inte finns en referens 

spelar  ingen  roll  för  kopian,  den  kan  användas  ändå.  Baudrillard  menar  att  vår  bild  av 

verkligheten baseras på information som förmedlats utan att ha en sann grund. När vi lyssnar 
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på cd-skivan låter det som att alla instrument spelar samtidigt och att ljudkompositionen faller 

sig naturligt, i själva verket är alla instrument inspelade vid olika tillfällen och lagda i olika 

kanaler som höjs och sänks för att skapa en bra ljudbild. När man lyssnar uppfattar man inte 

detta och drabbas av illusionen att detta skulle vara inspelat samtidigt, eller live om man så vill. 

Speglingen  av  verkligheten  är  i  själva  verket  bara  baserad  på  tidigare  speglingar  av 

verkligheten.  Simuleringen har hyperreella dimensioner vars världar existerar oberoende av 

verkligheten (Baudrillard 1983: 138-144). Just hyperrealitet är ett komplicerat begrepp, men 

Storey  förklarar  det  som  att  en  hyperrealitet  uppstår  när  gränsen  mellan  simulering  och 

verklighet imploderar (Storey 2009: 187). Baudrillard själv tar Disneyland som exempel för att 

bevisa hur vi är påverkade av simulacra och lever i en hyperrealitet. Han menar att Disneyland 

i själva verket är USA, att Disneyland är platsen där de sanna värderingarna visas. Men för en 

besökare tolkas Disneyland som en fantasivärld och det används då enligt Baudrillard för att få 

landet  som  omgärdar  Disneyland  att  framstå  som  verkligt  (Baudrillard  1983:  23-26). 

Hyperrealiteten har enligt Baudrillard mycket större inflytande än verkligheten och påverkar 

oss därför  mer,  verkligheten kan bara sträcka sig till  en viss  längd men hyperrealiteten är 

oändlig. 

The hyperreal represents a much more advanced phase, in the sense that even 

this contradiction between the real and the imaginary is effaced. The unreal is  

no longer that of dream or of fantasy, of a beyond or a within, it is that of a 

hallucinatory resemblance of the real with itself. (Baudrillard 1983: 142).

 

Genom att definiera det extrema blir det runt omkring betraktat som ordinärt och vanligt, det 

förvränger perspektiven och allt som inte är det extrema blir istället accepterat som normen. 

Hyperrealiteten definierar det runt omkring som normalt genom sin egen extrema inramning. 

Om man skulle koppla dessa teser till tv-serier som visar terapi och terapeuter skulle man med 

Baudrillards teori påstå att de bygger upp en bild av verkligheten som inte stämmer överens 

med verkligheten. Att det är bilden av hur terapi ska se ut som formar seriernas innehåll och 

inte egentligt terapeutiskt arbete. Tv-serierna visar en simulering som påverkar tittarens bild av 

terapi, vem som söker och vem terapeuten är. Detta i sin tur skapar en föreställning om hur det 

ska gå till när man söker terapi och vad som ska förväntas av situationen (Baudrillard 1983: 38-

41). I fråga om tv-seriers spegling av terapi skulle det kunna innebära att den sökande har 

orimliga krav på hur fort det kan tänkas gå eller en bild av terapeuten som stereotypisk på 
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något  sätt,  det  skulle  kunna uppstå  en schism mellan den verklighet  som erbjuds  och den 

hyperrealitet  som  förväntas.  Baudrillards  teorier  bygger  mycket  på  att  publiken  eller 

mottagarna skulle vara oförmögna att skapa en egen uppfattning och tolka materialet utefter 

egna referenser. Det här är ingen åsikt jag delar. Däremot tror jag att Baudrillards teorier kan 

vara relevanta i fråga om tv-seriers påverkan och hur de kan bidra till att skapa bilder av hur 

något ska vara. Problemet med Baudrillard är att han får det att låta som en väldigt dramatisk 

process, jag tror att det i själva verket sker väldigt subtilt och på så sätt också påverkar en som 

tittare mer. 

7. Metodbeskrivning
Jag  har  genomfört  semistrukturerade  kvalitativa  intervjuer  med  personer  som har  en  stor 

kunskap inom sitt område. Detta för att jag tror att de bästa resultateten på analysen kommer att 

kunna  genomföras  om  intervjupersonerna  får  möjlighet  att  diskutera  utifrån  deras  egna 

kunskaper,  det tror jag kommer ge störst  fruktbarhet till  studien.  Att  ha en strikt  kvalitativ 

intervju som systematiskt  avverkar  frågor  tror  jag skulle  stjälpa  intervjusituationen och på 

samma sätt som en kvantitativ undersökning försvåra möjligheten för följdfrågor och minska 

utrymmet  för  informanten  att  själv  resonera  och  utveckla  sina  svar.  Att  sätta  ihop  en 

fokusgrupp hade varit det alternativet som bäst hade matchat de semistrukturerade kvalitativa 

intervjuerna jag nu genomfört då det hade kunnat öppna för en diskussion mellan ”likar”. Å 

andra sidan finns alltid en överhängande risk med fokusgrupper att någon får mer utrymme än 

någon annan och det kan uppstå en prestige i sammanhanget som gör det svårare att tänka fritt.  

Jag  tror  att  det  i  mina  intervjuer  snarare  har  varit  en  fördel  för  mig  att  inte  vara  alltför 

bevandrad i psykologiska begrepp och tankegångar då jag kunnat möta det relativt objektivt, 

jag tror inte att någon av mina informanter har känt att jag är i någon form av överläge eller 

likande även om flera har uttryckt en sympatisk oro för att ge bra och informativa svar på 

frågorna.  Jag har också kunnat  fråga om grundläggande begrepp och liknande som annars 

kanske fallit bort och gjort min undersökning till mer komplicerad och begreppsorienterad än 

vad den egentligen är. 

Att resultaten skall gå att generaliseras är inget jag siktar på, då studien är för liten för 

att kunna användas på det sättet. Däremot kan jag förhoppningsvis med hjälp av urvalet av 

informanter få fram ett någorlunda gällande resultat för hur psykoterapeuter och psykologer i 

Stockholm år 2011 ser på skildringen av deras yrkesroll på tv. 
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Metoden  baseras  dels  på  McCrackens  bok  The Long Interview  (1988) och  dels  på 

kapitlet ”The 'Inside' and the 'Outside': Finding Realities in Interviews” av Miller & Glassner i 

Qualitative  Research,  Issues  of  Theory,  Method  and  Practice  (2011)  Silverman  (red). 

McCracken presenterar i sin bok ett grundupplägg för hur intervjuer ska genomföras. Det är 

främst det som kommer att användas från hans bok. I Bilaga 1 finns den intervjuguide jag mer 

eller mindre har utgått från under varje intervju och som jag efter en testintervju har finjusterat  

och  tillämpat  för  syftet.  Intervjuguiden  utgår  från  det  McCracken  tar  upp  i  sin  bok  med 

övergripande huvudfrågor och en ambition att få informanten till att själv resonera och prata 

kring det man tar upp medan man som intervjuare håller en låg profil och ger informanten 

utrymme att leda intervjun (McCracken 1988: 34-35). Det vill säga att intervjuguiden främst 

fungerar som just en guide och inte behöver följas i rätt ordning eller ordagrant.  McCracken 

har också en del teorier kring hur man som undersökare ska bete sig, han menar att ett bra sätt 

är  att upprätthålla ett professionellt  yttre och språkbruk men också en slags sårbarhet inför 

intervjupersonen. Detta för att visa sig trovärdig så att informanten känner sig trygg att svara på 

frågorna, men för den delen inte förmer så att informanten känner sig underlägsen (McCracken 

1988: 26). Detta har som jag tidigare nämnt inte varit ett problem men något jag har försökt att  

ta hänsyn till när jag skapat kontakten med informanterna.  

Men McCracken har en närmast positivistisk syn som jag inte delar, då han menar att en 

en objektiv sanning går att nå genom kvalitativa intervjuer (1988). I balansen där emellan har 

jag därför använt mig av Miller och Glassner som i sin text diskuterar olika perspektiv men 

menar att ambitionen att genom intervjuer och kvalitativa metoder nå en sanningsenlig bild av 

verkligheten inte är möjlig. Detta för att intervjun i sig inte är naturlig utan konstruerad för att 

passa kontexten (Miller & Glassner 2011: 132). Jag tror att man i en kvalitativ metod (vilken 

det än kan tänkas vara) måste vara ödmjuk inför det faktum att det är omöjligt att vara helt 

objektiv när intervjuer genomförs. Även om man ställer exakt samma fråga till flera personer 

kommer den tolkas olika av dem alla och svaren kommer i sin tur tolkas olika av den som ska 

behandla dem. Men så länge man är medveten om det kan man förhoppningsvis nå relativt nära 

en potentiell sanning genom att reflektera, värdera och diskutera varför och hur det kan komma 

sig att svaren ser ut som de gör. 

Eftersom analysen  till  stor  del  utgår  från  det  som framkommit  under  intervjuerna 

kommer  jag  för  att  systematisera  insamlad  data  att  använda  en  tematisk  struktur  i 

redovisningen av det empiriska materialet. Det innebär att jag kommer att plocka ut viktiga och 
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återkommande delar i intervjuerna och sedan koppla de delarna till medieteorier i en löpande 

analys. Dessa kategorier utgår främst från mina frågeställningar men lämnar även utrymme för 

fler infallsvinklar som framkommit från informanterna. För att genomföra detta använder jag 

Rapleys och Wilkinsons olika kapitel i  Qualitative Research Issues of Theory,  Method and  

Practice (Silverman red 2011). Rapleys avsnitt tar upp hur ett empiriskt material ska bearbetas 

inför en analys av ett kvalitativt material och hur analysen kan genomföras. Teorin kommer 

således att appliceras på de teman som uppkommit ur det empiriska materialet (Rapley 2011: 

274-275). Wilkinson presenterar också riktlinjer för hur man kan gå igenom ett intervjumaterial 

och göra en form av innehållsanalys av det materialet man har (Wilkinson 2011: 169-173). 

Eftersom  studien  är  kvalitativ  och  intervjuguiden  till  stor  del  bygger  på  uppsatsens 

frågeställningar handlar genomgången av materialet främst om att hitta återkommande mönster 

i svaren och sedan presentera dem på ett sätt som gör att relevanta teorier kan kopplas till 

undersökningsmaterialet  (Wilkinson 2011:  171).  Analysen kommer  alltså  att  bestå  av  både 

redovisning av det insamlade materialet i form av citat och sammanställning av intervjusvar 

grundade på  återkommande teman i  intervjukonversationen.  I  samband med detta  kommer 

materialet att analyseras med hjälp av teorin redovisad i föregående avsnitt. Jag väljer att inte 

använda mig av McCrackens kapitel om just dataanalys då han enligt mig koncentrerar sig 

alltför  mycket  på  bedömning av  validitet  och  inte  på  det  som faktiskt  framkommit  under 

intervjuerna (McCracken 1988: 50-52).

8. Resultatredovisning och analys
Det här avsnittet är uppdelat i tre delar. Denna struktur utgår i princip från frågeställningarna. 

Del 1 kommer att behandla hur bilden av terapi och terapeuter ser ut idag, både i media och 

rent allmänt. Hur den bilden har formats, vad populärkultur kan ha haft för inverkan och hur 

representativt det skildrats i tv. Detta följs av en del som handlar om populärkulturens påverkan 

och  tar  upp  eventuell  problematik  eller  konsekvenser  med  skildringarna  av  terapi  och 

terapeuter. I båda delarna kommer det att  redovisas intervjusvar koppla dessa till teori i en 

mindre ingående analys. I den tredje delen sammanförs båda delarnas resultat till en gemensam 

och mer djupgående analys. 
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8.1 DEL 1

Bilden av terapeuter och terapi idag, hur den ändrats och formats
Hur en bild av något eller någon skapas innefattar flera element. Författarna till Media Making,  

Mass  Media  in  a  Popular  Culture menar  att  en  del  av  en  identitet  skapas  av  media  och 

Baudrillard har väl egentligen liknande idéer när han menar att de simuleringar som förmedlas 

via  media  skapar  en  föreställning  om något  eller  någon  (Grossberg  et  al.  2006:  251-252; 

Baudrillard  1983:  10-13).  Jag  har  upplevt  en  förändring  i  fråga  om  hur  terapi  skildras  i 

populärkultur och media, framför allt i att det har fått ett större utrymme. Startskottet för den 

realistiska  skildringen  av  terapi  verkar  enligt  min  undersöknings  resultat  ha  uppkommit  i 

samband med att tv-serien The Sopranos började sändas, där man i korta inslag i varje avsnitt 

får följa huvudpersonen Tony Sopranos terapisessioner.

[...]  [The]  Sopranos var  ju väl  något slags  genombrott  ändå för  en terapi... 

Terapi som terapeuter kunde intressera sig för.  Och så känna sig smickrade 

över att  det  gjordes.  Att  den delen av [The]  Sopranos blev...  Intressant och 

viktig  på  något  sätt.  För  terapeuter  att  se.  Så  har  jag  i  alla  fall  upplevt.  

(Informant 3)

Till skillnad från The Sopranos handlar tv-serien In Treatment till störst del om terapi och som 

exempel på de ökande representationerna i populärkulturen kan man av de HBO-producerade 

serier jag har nämnt i ”Bakgrund” se ett tydligt mönster av ökande andel terapi. The Sopranos 

(1999-2007) där man, som tidigare nämnts, har ett litet inslag av det, till Tell Me You Love Me 

(2007), där en större del av handlingen utspelade sig hos terapeuten och cirkulerar kring det 

som  sker  i  terapi,  till  slutligen  In  Treatment (2008-)  där  i  princip  all  tid  disponeras  i 

terapeutiska sessioner och där huvudpersonen är en terapeut. Informant 2 upplever i sin tur ett 

ökat intresse för terapi genom att se på de som söker sig till honom, detta beskrivs när han talar 

om tillströmningen av patienter till hans mottagning. 

[...] Jag tycker att jag ser en viss skillnad alltså. För en fyra fem år sen, då var  

det... Jag hade lediga tider. Och det ringde inte så mycket va. Nu ringer det 

ganska mycket och jag har inga lediga tider. Det har alltså. Jag tycker att jag 

ser att det har ändrat sig. (Informant 2)
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Att det är dessa tv-serier som ligger till grund för fler sökande skulle vara ett djärvt antagande 

men frågan är  om det  är  ett  ökat  intresse för  psykologi  hos  publiken som möjliggjort  för 

seriernas framgång och gjort dem populära eller om de påverkar på något annat vis.

Mitt fokus har legat på att ta reda på hur några terapeuter idag ser på den bild av dem 

som media och främst populärkulturen förmedlar, men för att ta reda på det måste man först 

diskutera hur bilden ser ut idag och hur det kan komma sig att den ser ut som den gör. 

8.1.1 Terapeuten

Det  finns  ett  otal  bilder  av  terapeuter  som  inbegriper  föreställningar  om  terapeuten  som 

överanalyserande, stel, snuskig eller med ett trassligt privatliv men också de rent upphöjande 

fantasierna om terapeuten som övernaturligt perceptiv och med en förmåga att i princip läsa 

andras tankar.  

När jag pluggade psykologi då var det klassiker när man träffade nån så här 

”du, psykologer är det inte dem som har mest problem själva?” ja, det var ju en 

så  här  klassiker.  Och  så  mötte  man  nån  söt  tjej  man  blev  placerad  vid 

middagen bredvid då och så här ”du, du, du som är psykolog om du ser in i 

min  hjärna  nu,  berätta  vad  ser  du?”  Jag svarade  alltid  helt  ärligt,  ”jag ser  

ingenting”. (Informant 4) 

Som psykolog så är det ju så att man oftast ställs inför två olika bilder. Man har 

valt det här yrket för att man har så mycket stora svårigheter själv och det är 

därför man vill komma till rätta med det. Där har vi då ena kanten. Den andra  

kanten är att vi kan se genom alla och vet allting och kan omgående se vad det  

är för dunkla, smutsiga, äckliga perverterade motiv som rör sig uppe i skallen 

på någon. (Informant 2)

Berger och Luckmann menar att en identitet formas och upprätthålls av en social process, ett 

fenomen som uppstår mellan individen och samhället i en form av förhandling dem emellan 

(Berger & Luckmann 1966: 173-174). Den här formen av förhandling liknar den process som 

Hall kallar representationer. Han menar att det är kulturen som styr representationerna och att 

sakers mening varierar från kultur till kultur (Hall 1997: 61). Man skulle kunna säga att det är 

representationerna som leder fram till det som Berger och Luckmann kallar identitet. Den egna 

personen förhandlas in i ett socialt sammanhang och får därmed en identitet, den egna personen 
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är alltså inte allsmäktig över sin identitet utan blir på så vis konstruerad av den kontext denne 

befinner  sig  i  (Berger  & Luckmann 1966:  173-174).  En person kan till  exempel  ha  olika 

mycket  social  status  beroende  på  var  hon  eller  han  befinner  sig;  Den  självsäkra 

kontorsmobbaren kanske inte vågar säga emot sin egen mamma; Hon som är framgångsrik här 

kanske skulle bli utskrattad i en annan kultur. Detta tyder på att en identitet inte bara är flytande 

utan också konstruerad. Numer verkar bilden enligt mina informanter vara mer nära sanningen 

och inställningen till terapi mer positiv. Den identitet som varit tillskriven yrkesrollen har de 

senaste årtiondena ändrats (Berger & Luckmann 1966: 173). 

[…] om vi  backar  tjugo  år  tillbaka  i  tiden.  Och tittar  på  hur  man såg  på 

terapeuter  på den tiden då...  Var det  väldigt  suspekt liksom. Eller  väldigt... 

Alltså det fanns en stor tveksamhet. Det var... Man pratade inte om att man 

gick i terapi om man gjorde det. Utan det var lite skamligt. Det var helt okej att 

liksom gå i sjukgymnastik och sånt där men att gå i terapi var lite obskyrt, det  

gjorde  man  inte.  […]  Då  hade  vi  företrädesvis,  alltså  det  dominerande 

perspektivet i Sverige då var psykodynamisk teori. Det var ju det som gällde 

för tjugo år sen ungefär. Tjugo... Trettio år sen. Då får man säga så här: det har 

hänt enormt mycket sen dess. Med synen på psykoterapi. Jag kommer ihåg jag 

hade en patient  som gick hos mig då för femton-sexton år sen, han var en 

idrottskille som jobbade på ett idrottskansli också. Han... Hans kompisar. När 

han sa att ”nä jag kan inte hänga med för jag ska träffa -informantens namn- i 

stan..” då fråga dem ”vad fan är det där för jävla snubbe? Är det din bögpolare 

eller?”  och  då  föredrog  han  att  dem  trodde,  och  du  vet  i  idrottskretsar  

idrottskillar  det  är  inte...  Då  tjugo  år  sen,  det  var  inte okej  att  vara  bög. 

(Informant 4)

Alltså om man backar till.. På åttiotalet, då var jag tonåring. Då var det inga 

som pratade om terapi, det var ganska skumt och mystiskt och så där konstigt.  

Men sen.. Jag tror på nittiotalet,  jag tror att  redan då så började det hända 

någonting kring att det... Vad som styrde det har jag ingen aning om.. Att det 

blir  liksom mindre tabubelagt  på något  sätt  att  söka hjälp och  jag vet  inte 

riktigt, det är säkert faktorer som bidrar till det. Jag hade inte en tanke på att bli 

psykolog när jag växte upp. Och de som hade såna tankar.. Det var ju nästan 

lite mysko alltså. Både att gå till en psykolog och att vara psykolog. Men på 

nittiotalet kändes det oerhört naturligt. […] Och det ser man ju också, alltså 

ansökningarna. Folk som söker psykologutbildningen till exempel har ju ökat 
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drastiskt. (Informant 1)

Främsta  orsaken  till  den  ändrade  bilden  är  sannolikt  att  den  ökade  kunskapen  och  större 

intresset för psykologi har hjälpt till att avdramatisera terapi och terapeutens yrke som sådant. 

Sen finns det ju ett enormt intresse för hjälp och självhjälp och kurer och...  

Människor berättar om sina liv och beskriver. Saker som.. Ja, svårigheter och 

lidanden och kriser och allt möjligt, det finns ju en väldig... Det finns ju en 

stor... Arena för det. (Informant 3) 

Det verkar enligt mina informanter nästan som att psykologer och terapeuter får bättre rykte ju 

längre tiden går. I fråga om psykologens eller terapeutens identitet och den typifieringen som 

tillskrivits psykologer och terapeuter som grupp kan man då utgå ifrån att en förändring skett 

(Berger & Luckmann 1966: 30-31).

Hittills  kan  man  då  säga  att  intresset  för  psykologi  har  satt  större  press  på 

representationerna av terapeuter i media och populärkultur. De psykologer och terapeuter som 

visas idag är mer trovärdiga än de som visades för tjugo år sedan. Bilden av psykologer och 

terapeuter har alltså blivit mer trovärdig och bidragit till en högre social status för yrket. Men 

hur ser då bilden av själva terapin ut? Har statusen för terapi stärkts i takt med terapeutens eller  

har terapi i sig en annan bild?

8.1.2 Terapin 

Med Berger och Luckmanns teorier kan psykoterapin tolkas som en institution vars innebörd 

bestäms  utifrån  olika  kontrollapparater.  Det  vill  säga  psykoterapi  som  sådant  har  en  av 

människor  producerad  roll  som  möjliggör  dess  utrymme  i  vår  medvetna  idévärld.  

Kontrollapparaterna  som hjälper  till  att  upprätthålla  den  rollen  som för  tillfället  är 

aktuell  kan  utgöras  av  olika  instanser,  ex.  medier,  rättsväsende  och sjukvården (Berger  & 

Luckmann 1966: 79-82). Rollen som psykoterapin spelar i vårt samhälle är alltså inte en statisk 

produkt  som  har  en  given  betydelse,  utan  en  förhandlingsbar  produkt  som  bestäms  och 

förmedlas utifrån flera olika aktörer. Detta kan innebära att dess status och betydelse ändras 

över tid och förändringarna skulle kunna bero på aktörer inom media och populärkultur. 

Eftersom intresset och populariteten enligt mina resultat verkar ha ökat har jag funderat 

på vad det skulle kunna bero på. Att populärkulturen skulle vara en anledning finns förstås i  
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åtanke men det finns också fler aspekter att ta hänsyn till.  I  och med att mina informanter 

främst  har  ägnat  sig  åt  psykodynamisk  eller  psykoanalytisk  terapi  har  jag  frågat  om den 

kognitiva  beteendeterapins  ökande  popularitet  och  befästande  har  påverkat  bilden  av  den 

psykodynamiska och psykoanalytiska terapiformen då det i och med sin stora genomslagskraft 

troligtvis påverkat den traditionella terapiformen. Min tanke var att bilden kanske påverkades 

negativt  och  den  psykodynamiska  terapiformen  framstod  som  mossig  och  på  så  vis 

konkurrerades ut av den kognitiva beteendeterapin, men en informant tror istället att det har 

hjälp till att nyansera bilden av samtalsterapin. Den kognitiva beteendeterapin har enligt honom 

bidragit till att definiera den moderna bilden av den traditionella samtalsterapin (Informant 4). 

Men informanterna har överlag sett den förändrade synen på terapi som en successiv process 

som berott på fler anledningar, främst på ett förändrat samhällsklimat.

Under  intervjun med Informant  1  talade  denne om en förändrad  syn  på terapi  och 

psykologi i stort. Han menar att det under 1980-talet inte pratades särskilt mycket om terapi 

och psykisk ohälsa överhuvudtaget men att det under 1990-talet ändrades och terapi fick en 

förändrad status. Den här förändringen i synen på ämnet tror han snarare beror på samhället i 

stort än just ett förändrat fokus i populärkulturen och media (Informant 1). Det blir en fråga om 

vad som påverkar vad.  

Jag tror att  In Treatment mer är ett resultat av en förändring i samhället som 

redan har skett. För att... Den idén hade inte kläckts på åttiotalet tror jag, den 

hade liksom inte fått fäste någonstans. (Informant 1)

Den  tidigare  bilden  av  terapi  och  terapeuter  utgick  kanske  snarare  från  redan  skapade 

karikatyrer och det fanns ingen benägenhet att ändra den bilden i och med det ljumma intresset. 

De var alltså simuleringar av något utan grund (Baudrillard 1983: 11-13). Men istället för att 

fortsätta i stadier av simulacra och spinna vidare på de etablerade föreställningarna om terapi 

och  terapeuter  gav  det  ökade intresset  ny kraft  och  ändrade  bilden  utifrån  en  mer  verklig 

utgångspunkt.  Det  ökade  intresset  för  psykisk  hälsa  tvingade  simuleringarna  att  bli  mer 

dokumentära och närmre det sanna utövandet.

Alltså det tog väl ändå hundra år, när skrev han sin Drömtydning Freud? Om 

man går tillbaka till honom... Nittonhundra. Så det tog väl nästan hundra. [...] 

Det  har  gått  igenom  så  många  stadier  av...  I  alla  fall  av 
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underhållningsbranschen mera... Kanske inte förlöjligande men ändå brist på 

att ta reda på vad det handlar om. Och delvis förlöjligande.  (Informant 3)

Om det tidigare har funnits en karikatyr av terapi och terapeuter så är dagens representationer 

av terapi och terapeuter i den fiktiva underhållningen närmre sanningen. Gemensamt för mina 

informanter är uppfattningen att det som har hamnat i fokus är processen och samtalet. Bortsett 

från dramaturgiska grepp, så som tid, är bilden av terapi och terapeuter i ex.  In Treatment 

representativ. Detta kan inte minst intygas genom att  Informant 1 som till viss del undervisar 

psykologstuderande ibland visar klipp från In Treatment på sina lektioner för att illustrera hur 

situationer med patienter kan se ut. 

8.2 DEL 2

Hur tv-serier påverkar 

I del 1 diskuterades hur bilden av terapi och terapeuter ser ut,  hur den har vuxit fram och 

formats och vilken roll media och populärkultur kan spela i en sådan process. I del 2 kommer 

jag att behandla hur påverkan av populärkulturella tv-serier kan se ut. 

Det  Hall  nämner  i  sin  text  om  representation  är  att  det  är  kontexten  som avgör  hur  en 

representation ser ut och att dess mening ständigt förhandlas inom kontexten (Hall 1997: 61). I 

fråga om psykologer och terapeuter kunde det i del 1 fastslås att yrkets mediebild genomgått en 

förändring. Även om det inte går att se till en grupp och påstå att det finns en ”sann” bild som 

verkligen speglar alla i  gruppen och som det går att  skapa en stereotyp kring så kan man 

resonera kring verklighetsförankringen i de representationer av gruppen som bidrar till dess 

typifiering (Grossberg et. al 2006: 235; Berger & Luckmann 1966: 28-32). Tidigare skildringar 

var enligt mina informanter orealistiska och bidrog till, men var inte avgörande för, att ämnet 

kunde  uppfattas  som  tabu.  De  moderna  representationerna  uppfattades  däremot  som 

verklighetstrogna och målade inte upp en nidbild av terapeuten. Det som är intressant att ta upp 

är då hur bilderna kan påverka verkligheten och om de moderna framställningarna har ett annat 

inflytande på den som tittar.  

[…] [D]et är väldigt många som inte har någonting med terapi överhuvudtaget 

att göra som tittar på den här serien [In Treatment] och tycker att den är bra. 

[…] Ja, jag tror att man alltså som psykolog och psykoterapeut ökar sin cred 
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tack vare den här serien. (Informant 4)

Mina informanter menar att tv-serier av den här typen som visar bra och trovärdiga skildringar 

av terapi  troligtvis  inte  påverkar  någon så pass  mycket  att  han eller  hon bokar  tid  hos en 

terapeut utan förbehåll. Däremot, menar de, att serierna kan bidra till en avdramatisering av 

själva sökandet och att gå i terapi. 

Sen tror jag In Treatment kanske ibland.. Det kan fungera som ja en möjlighet 

att söka men... Man... Ingen sätter sig i den där stolen på grund av struntsaker  

va. (Informant 2)

Det som sker är en förhandling av terapin och terapeutens betydelse. När ämnet tas upp på ett 

annat sätt än det tidigare har skildrats skapas en förhandling om vilken bild som ska vara den 

stereotypa. Får den nya representationen ett genombrott kan den överta rollen som den typiska 

för gruppen (Berger & Luckmann 1966: 31-34; Hall  1997: 60-62).  Men stereotypen av en 

grupp styrs  inte  enbart  av den bild  som representerar  dem i  media.  Den avgörs  också  av 

förhandlingar i samhället där exempelvis terapeutens roll getts mer status under senare år tack 

vare ett  ökat  intresse för psykologi  eller  en större öppenhet  kring den personliga psykiska 

hälsan (Hall 1997: 257-259).

8.2.1 Problematik med representationerna 

Abt och Seesholtz har tagit upp talk shows som under nittiotalet var frekventa i tv-tablån. De 

anser att det fanns en överrepresentation av extrema relationer och beroenden och att detta 

förmedlade en bild av att dessa problem var mycket vanligare än de egentligen var. De som 

visades upp var exhibitionister och för Abt och Seesholtz låg problemet i den normaliserande 

bilden av dessa extrema personer. De tar i sin artikel upp amerikanska talk shows från 1980- 

och 1990-talet med terapi-inslag som  Oprah, eller  Dr Phil. De menar att det finns ett stort 

problem med att blanda terapi med underhållning, då särskilt i talk shows av det här slaget som 

enligt dem ständigt söker sensationer. De menar att genom att visa upp bisarra människoöden 

och  hjälpa  människor  med  problem  som  är  väldigt  speciella  normaliserar  man  allvarliga 

bekymmer som inte bör normaliseras (Abt & Seesholtz 1994: 171-174). I deras mening verkar 

dessa program i en riktning som är att betrakta som högst tveksam. De är kritiska både mot 

sättet som tittaren inkluderas i en falsk gemenskap, som kan alienera denne rent socialt, och 
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mot hur programmen riskerar att få människor att underskatta allvarliga psykiska problem hos 

sig själva och andra (Abt & Seesholtz 1994: 175). I deras artikel framkommer stark kritik mot 

men samtidigt en väldigt stor tilltro till mediernas påverkan. 

Det  här  sortens  problem  tror  dock  inte  mina  informanter  är  gällande  för  de 

populärkulturella  tv-serier  som  vi  diskuterat,  ”[...]   man  förstår  att  det  är  tv-dramatik” 

(Informant 1). Istället verkar de snarare uppleva en avsaknad av det extrema. När jag har frågat 

mina informanter om de patienter som visas i  In Treatment är ett representativt urval av dem 

som de träffar eller har träffat i sitt yrke har alla svarat ja. Alla har också påtalat att det är 

representativt just eftersom det visar sökande med medelklassbakgrund eller högre. 

Nä, jag tycker att det är ett ganska representativt urval. Ganska bra. Men ett  

genomgående drag är ju att alla har ju pengar, på nåt sätt. Och så är det ju 

tyvärr i verkligheten också, här i Sverige. (Informant 4)

Personer  utan  tillräckligt  stora  tillgångar  representeras  alltså  varken  i  verkligheten  eller 

fiktionen. Men det är ytterligare en grupp som hamnar mellan stolarna och det är en grupp som 

faktiskt finns representerad hos mina informanter. Det är dem som har mer allvarliga psykiska 

problem,  ett  självskadebeteende,  missbruk  eller  människor  som  överhuvudtaget  inte  kan 

upprätthålla sociala relationer. 

[...] Det som jag inte vet men som kommer för mig alltså, det är ju faktiskt att  

det  är rätt  hyfsat,  det  är  rätt  okej  alltså den spridningen. Men det  som lite  

saknas  och  som  är  svårt  att  inrymma,  på  grund  av  att  det  ska  vara  så 

kondenserat.  Det  är  faktiskt  folk  med  mycket  stora  svårigheter.  Mycket 

allvarligare än där. Det är klart att det kan dyka upp frågor, det är klart att det 

dyker upp frågor om liv och död så va. Självmordshot eller så. Men... Men jag 

tycker nog också att  en del  som söker mottagning,  som söker mig...  Har... 

Allvarligare  svårigheter  än  In  Treatment.  Det..  Det  skulle  jag  säga. 

(Informant 2)

Jämför jag med mitt arbete inom psykiatrin så är det ju klart en skillnad, de här 

är ju mer högfungerande generellt. […] Liksom psykiatriska diagnoser är det 

ju inte fråga om särskilt mycket. Men.. Jämför jag med hur det kan se ut privat 

så tror jag att det är ganska representativt faktiskt för vad det kan vara för typ 

av problemställningar och så som man kan jobba med i terapi privat. Så det 
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skulle  jag  säga.  Relationsproblem,  självkänsla...  Ångestreaktioner  etc. 

(Informant 1)

Detta är alltså en grupp som finns representerad hos mina informanters nuvarande eller tidigare 

klientel  men  som egentligen  saknas  i  populärkulturen.  Det  urval  som visas  är  alltså  inte 

ickerepresentativt, men det finns en avsaknad av en mer extrem grupp. 

Men om påverkan från populärkulturella serier då inte fungerar på det sättet som Abt & 

Seesholtz befarar, hur ser det då ut?

Enligt Baudrillard är vår bild av verkligheten till stor del baserad på information vi tar 

del av från andrahandskällor såsom tv eller tidningar, där man genomför urval av det material 

som  förmedlas  till  publiken.  Det  som  sker  i  en  populärkulturell  yttring  som  en  tv-serie 

uppfattas, i min mening, inte nödvändigtvis som verkligt och dokumentärt. Men däremot kan 

subtila  handlingar  som visas  statuera  en  norm.  Detta  går  således  i  linje  med  Baudrillards 

teorier. Det kan handla om hur ett möte mellan två människor ser ut och visar en bild av vad 

som är normen för ett  sådant möte.  Hur och vilka tankar som förmedlas visar vad som är 

accepterat att dela i ett samtal och vad det som visas har för status kan fastställa hur man ser på 

saker och ting i fråga om då exempelvis status (Baudrillard 1983: 138-143). Vad som är socialt 

accepterat beteende bestäms helt enkelt med hjälp av de representationer som visas, och hur 

något  eller  någon  framställs  har  lite  att  göra  med  verkligheten.  Objektivitet  finns  inte 

(Baudrillard 1983: 143). På så sätt kan Baudrillards postmoderna tankar enligt mig knytas till 

Van Gorps och även Berger och Luckmanns teorier om socialkonstruktionism. 

 I  relation  till  Van  Gorps  teorier  skulle  serierna  kunna  skapa  förväntningar  på  hur 

terapin ska se ut och hur terapeuten ska vara. Enligt honom bygger media scheman för dem 

som tittar, en föreställning av hur något ska vara och vad som är korrekt, media skapar normer 

(Van Gorp 2007: 65-66). Av det jag har fått fram genom mina intervjuer verkar detta vara ett 

någorlunda  rimligt  antagande  men  för  den  sakens  skull  inte  innebära  en  särskilt  negativ 

utveckling. Som tidigare tagits upp har bilden av terapeuten tidigare varit karikatyrisk men 

numer kommit att bli allt mer realistisk och representativ.  

[…]  annars  tycker  jag  att  terapeutbeskrivningen  brukar  ju  antingen  vara 

någon... Någon väldigt komisk figur som inte förstår någonting och så där... 

Eller  så  brukar  det  ju  vara  någon  mer  eller  mindre  pervers  typ...  Som är 

terapeut och som liksom bara är intresserad av snuskiga fantasier och sådär.  
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Det är liksom en schablonbild som man har sett i filmer och så där... Och här  

blir  ju  personen  någon  slags  vanlig  människa  och  det  tror  jag  är  bra. 

Avmystifierar  yrket  en  del.  Avmystifierar  situationen.  Och  att  man  får  se 

vanliga människor som går i samtal och... Jag tror att det generellt sett bara är 

positivt  alltså.  Faktiskt.  Det  behöver..  Jag  tror  att  det  är  bra  att  det 

avdramatiseras  kring det.  Med den  saken  inte  sagt  att  jag tror  eller  tycker 

liksom att alla borde gå i terapi eller alla... För så... Det tycker jag inte. Men... 

Men det kan ju, för den som känner ett behov, sänka trösklarna lite grann. Och 

det är väl bra. (Informant 1)

Jag tycker att det är jättebra [att den här typen av serier visas]. För det bidrar ju 

till att folk intresserar sig för sånt som är riktigt viktigt. Jag tror folk... Alltså 

tittar man på  In Treatment tror jag man blir lite bättre på sitt eget kärleksliv 

och... Sitt förhållande till sina gamla föräldrar och till sina barn. Allt sånt där. 

Jag tror att man blir liksom bättre på process i relationer. (Informant 4)

Den påverkan tv-serier som ex.  In Treatment kan ha är alltså ur ett perspektiv som terapeut 

positiv eftersom skildringen av yrket och utförandet håller  en hög nivå.  Skillnaden från de 

pratprogram  som  Abt  och  Seesholtz  tar  upp  skulle  kunna  vara  representationerna  av 

deltagarna/patienterna  respektive  programledare/psykolog.  De  tv-serier  som  betraktas  som 

trovärdiga  verkar  vara  det  just  för  att  de  inte  visar  de  allra  mest  extrema  patienterna. 

Pratprogrammen är i sin tur överdrivna men påverkar nog ändå inte tittaren i den riktning Abt 

och Seesholtz befarar (1994: 175).  Detta grundar sig i att serierna omfattas av olika scheman 

där man som tittare i pratprogrammen förväntar sig de extrema gästerna och är förberedd på att 

de kommer vara exhibitionistiska och överdrivna.  Även inramningen är annorlunda där det 

finns en annan form av sensationssökande i pratprogrammen, man har en studiopublik som 

omedelbart  reagerar  när  situationer  uppstår  (Van  Gorp  2007:  65-67).  Till  skillnad  från 

exempelvis In Treatment som har en mer seriös ton, lugn vinjett och få extremer. Budskapen 

som förmedlas genom de olika programmen har i samma stund som de går att uppfatta olika 

paketering och detta bidrar till  det faktum att  de uppfattas på olika sätt  och således också 

påverkar på olika sätt. 

Problematiken hos de representationer som finns är alltså främst en avsaknad av det 

mest  extrema.  Patienterna  som  visas  i  In  Treatment är  representativa  eftersom  deras 

socioekonomiska  bakgrund  matchar  den  som  många  som  går  i  terapi  har,  de  med  större 
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svårigheter är underrepresenterade. Men det kan också vara detta som gör serien tilltalande för 

fler. Det schemat som omfattar terapi och terapeuter har under de senaste femton-tjugo åren 

genomgått en förändring och att gå i terapi har blivit mindre tabu (Van Gorp 2007: 65-67). 

Detta speglas av serier som tar upp ämnet och går att jämföra med de serier som Abt och 

Seesholtz behandlar i sin artikel (1994: 171-188). Tidigare var programmen som tog upp terapi 

sensationssökande  och  visade  extrema  problem som var  till  för  underhållning  av  en  mer 

komisk  karaktär.  Nu  har  bilden  av  terapi  ändrats  och  detta  har  bidragit  till  att  också 

representationerna har genomgått en förändring.  

8.3 DEL 3

Vad tv-serier om terapi har för betydelse
Jag har i min materialinsamling i form av intervjuer med terapeuter och psykologer främst 

koncentrerat  mig  på  frågor  som  går  att  knyta  till  teorier  om  mediernas  påverkan  och 

socialkonstruktionism. Tidigare avsnitt i detta kapitel har redovisat det som kom fram under 

intervjuerna  och  kopplat  detta  till  relevant  teori.  Nu  kommer  jag  att  genomföra  en  något 

djupare analys med hjälp av resultaten som redovisats.

 

Baudrillard  menar  att  skildringar  inom media  skapar  tittarens  bild  av  verkligheten.  I  min 

tolkning av hans teorier innebär de simuleringar av terapi som visas att orimliga förväntningar 

på den verkliga världen och verklighetens terapeuter skapas (Baudrillard 1983: 142). Om vi 

skulle förutsätta att en tydlig påverkan går att påvisa skulle effekten kunna bli att allt fler söker 

terapi och att allt färre ser det som något konstigt att gå i terapi. Men frågan är om det är en 

effekt man vill ha? Det medierna visar i form av populärkultur kan bidra till att terapi ses som 

en vardaglig händelse medan sjukvårdens små resurser för att ta emot sökande kan bidra till att 

terapi blir en större klassfråga än vad det redan är. Trycket på sjukvården är redan stort och det 

finns  knappast  resurser  för  alla  att  gå regelbundet  i  terapi  i  landstingets  regi.  Det  som då 

kvarstår är den privata sektorn och den står enbart till förfogande för de med egna resurser. Den 

existerande verkligheten sviker då bilden som förmedlas i populärkulturen. Men med ett sådant 

resonemang blir Baudrillards teorier självuppfyllande och vad min undersökning visar finns det 

inte en så stark kraft hos medierna, mina informanter tror inte att tv-serierna kan ha en sådan 

påverkan. Vad de istället kan bidra till, enligt dem, är en mer nyanserad bild av terapi, och till 

att ämnet normaliseras. Om media ständigt skulle förvränga bilden av verkligheten kommer 
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heller inte verkligheten kunna representeras på ett realistiskt sätt. Baudrillard har i min mening 

rätt i att det förmedlas en bild som inte riktigt stämmer överens med verkligheten, men att just 

reflektera verkligheten kanske inte  alltid  är  eftersträvansvärt.  Dessutom skulle  det  i  så  fall 

kunna ha positiva följder. De simuleringar som förmedlas via populärkulturella serier skulle i 

förlängningen kunna bidra till att en hyperrealitet uppstår, där det ideal som bildats kan påverka 

verkligheten i form av upplysning och radering av tabun (Baudrillard 1983: 38-44). I ett längre 

tidsperspektiv skulle det kunna påverka kraven som ställs på sjukvården och de politiska beslut 

som rör just det. På så sätt kan de populärkulturella serierna stärka vikten av god psykisk hälsa 

och det är kanske viktigare än att försöka skildra verkligheten så som den ser ut. 

För att sätta Baudrillards teorier i perspektiv vill jag använda mig av ett exempel från 

förra seklet.  Grossberg, Wartella, Witney och Wise tar upp hur afroamerikaner har skildrats i 

film och tv sedan mediets begynnelse. De berättar att det successivt genom hela 1900-talet 

skedde en förändring i rollerna som tilldelades afroamerikanska skådespelare. Från att i början 

ha porträtterats rasistiskt och nedlåtande blev rollerna bättre och afroamerikanska skådespelare 

fick större möjligheter inom branschen (Grossberg et. al 2006: 238-240). Denna förändring i 

insikten om människor skedde naturligtvis inte enbart i en medial värld. Det som spelade in 

och hade betydelse var medborgarrättsrörelsen och politiska genombrott som skedde parallellt 

med  filmens  utveckling.  Underhållningsmedierna  kunde  inte  hänga  med  i  samhällets 

förändring  och  under  1960-talet  var  skillnaden  mellan  de  afroamerikaner  som visades  på 

nyheterna och de som skildrades i  populärkulturen väldigt  stor.  De rasistiska bilderna som 

producerades i populärkulturen och de dokumentära bilderna från uppror mot rasism stod i 

stark  kontrast  mot  varandra  (Grossberg  et.  al  2006:  238-240).  De  populärkulturella 

skildringarna var fast i en förlegad syn och när nu äntligen bilden höll på att förändras hängde 

inte  underhållningsmedierna  med.  Att  jämföra  detta  med  hur  psykologer  och  terapeuter 

skildrats  förr  och nu är förstås långsökt,  men media och samhällets  växelverkan illustreras 

väldigt tydligt av exemplet. Populärkulturen kan producera identiteter och stereotyper men så 

länge dessa inte matchar den verklighet som publiken tar  in via medier de litar  mer på så 

kommer andra bilder påverka publiken mer än populärkultur.  

Den  typifieringen  som  tidigare  präglade  terapi  och  terapeuter  var  resultatet  av  en 

samhällssyn som i förhandlingen av ämnets roll placerade det på en särskild plats (Berger & 

Luckmann 1966: 28-34). I och med ett förändrat och mer öppet förhållningssätt till terapi var 

mediebilden av terapi och terapeuter tvunget att  omförhandlas. Tidigare representationer av 
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terapeuten som en person som var överanalyserande eller snuskig blev en stereotyp som inte 

längre  var  trovärdig  (Hall  1997:  257-259).  Det  som  behövdes  var  nya  och  moderna 

representationer som i och med The Sopranos genombrott 1999 kom att formas. 

Man  kan  säga  att  min  teori  om  vad  som  påverkar  vad  baseras  på  att  bilden  av 

verkligheten i första hand formas av dokumentära skildringar så som nyhetsmedier. Att passa 

in i det mediet är förstås en urvalsprocess i sig men det som förmedlas där tror jag påverkar 

publiken. Detta för att det ser dokumentärt ut,  det presenteras som verkligt och man möter 

riktiga människor. När det som lyfts fram i dessa medier, exempelvis inslag om psykisk ohälsa 

eller nya metoder för att bota fobier, ökar intresset hos publiken, vilket i förlängningen sätter 

press på populärkulturens produktioner. Detta illustrerades tydligt i mitt tidigare exempel om 

1960-talets varierande skildringar av afroamerikaner i populärkulturen kontra nyhetsmedierna 

(Grossberg et. al 2006: 238-240). När den populärkulturella skildringen i sin tur har anpassat 

sig till den gällande bilden kring något förstärker de publikens uppfattningar om hur något ska 

vara genom att statuera normer.  

Detta går också att koppla till Van Gorps teorier om framing och scheman och det jag 

tidigare tog upp om pratprogrammens trovärdighet i jämförelse med de moderna tv-serierna om 

terapi. Det schemat som gemene man har om en grupp måste vara det som representeras i 

populärkulturen, intresset kommer annars att fallera och inte tilltala publiken (Van Gorp 2007: 

60-66). Det vill säga; en tv-serie som visar upp en förlegad bild av en grupp kommer inte att  

appellera  lika  många tittare  som den tv-serie  där  gruppen visas  på ett  modernt  vis.  Andra 

medier,  som  nyhetsprogram,  har  större  möjlighet  att  förändra  människors  syn  då  deras 

objektivitet  mer  sällan  ifrågasätts,  och  därför  bidrar  de  mer  till  människors  scheman  och 

referensramar.  När  en  bild  av  en  grupp  håller  på  att  förändras,  som  i  fallet  med  hur 

afroamerikaner  visades  på  tv  och i  film,  är  det  inte  populärkulturen  som står  för  den nya 

skildringen, det är dokumentära medier som reflekterar samhället och verkligheten (Grossberg 

et.  al 2006: 240). Först därefter kan de fiktiva produktionerna komma in och hjälpa till  att 

förstärka  de  scheman  av  verkligheten  som  nyhetsmedier  lanserat.  Baudrillards  kritik  mot 

skildringar av verkligheten som producerade för att få människor att tro att de ser verkligheten 

tycks inte hålla i fråga om just detta ämnet (Baudrillard 1983: 26-30). Verkligheten i sig må 

vara en produkt skapad av medier men om den påverkar människor och deras bilder är den att  

betrakta som reell. Mediers urvalsprocesser bör alltid vara under lupp, men det som sänds ut 

kan också spegla en verklighet och vara realistiskt. I fråga om terapi och psykiatri ska man inte  
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i första hand vara orolig för hur det skildras i populärkulturen utan snarare hur och om det tas 

upp i  de medier  som har  större  genomslagskraft  för  direkt  förändring av människors  bild. 

Populärkulturen kommer att följa det som är aktuellt och förstärka våra scheman av hur något 

eller någon ska vara, men ett nyhetsinslag om terapi kommer att möta större trovärdighet hos 

publiken och därför påverka mer. Det som främst bör diskuteras är hur slagkraftiga medier så 

som nyheter  i  tv,  radio och press  använder  sig  av framing och om detta  verkligen går att 

betrakta som objektiva urval gjorda av oberoende aktörer. 

9. Diskussion och slutsats
Det har under de senaste femton åren vuxit fram en modern form av terapiskildringar. Dessa 

har skilt sig från tidigare då de haft en mer seriös och realistisk ton. Tidigare representationer  

av yrket i  populärkulturen var ofta karikatyriska och psykologen eller  terapeuten speglades 

genom ett förlöjligande perspektiv. I och med tv-serier som The Sopranos, Tell me you love me 

och In Treatment har representationerna i populärkulturen ändrats till att bli mer trovärdiga och 

representativa. Den stereotyp som skapas av media har på så vis ändrats. Däremot inte sagt att 

dessa  tv-serier  har  ändrat  synen  på  terapi  som sådant  i  samhället.  För  även  om det  kan 

uppfattas som allt mindre tabu att söka eller gå i terapi är inte det nödvändigtvis ett resultat av 

tv-serier som behandlar ämnet. Istället kan det handla om en förändrad syn på psykisk hälsa i 

samhället bland annat på grund av det ökande inflytandet från kognitiv beteendeterapi. 

Vad det populärkulturella mediet kan åstadkomma i form av påverkan är begränsat, men 

den ökade mängden populärkultur som behandlar ämnet terapi bidrar till en mer nyanserad bild 

av yrket. Media tar i första hand till sig av de rådande intressen som finns i samhället och kan 

sedan skapa något av det som belyser ämnet i en form av växelverkan dem emellan. Det går 

inte att visa detta som en linjär process med en början och ett slut utan bör bäst ses som just en 

växelverkan från bägge håll. Däremot finns en skillnad i hur olika typer av media kan påverka 

en bild. Populärkulturella skildringar har inte samma kraft som nyhetsmedierna i sin förmåga 

att påverka publikens syn på något. Jag tog i analysen upp ett exempel på hur afroamerikaner 

skildrades olika i olika medier under 1960-talet. Den populärkulturella bilden överensstämde 

inte  med  de  medborgarrättskämpar  som  nyheterna  rapporterade  om  och  det  uppstod  en 

brytning som gjorde det nödvändigt att förändra de populärkulturella skildringarna. Detta visar 

hur en förändring i representationen av en grupp kan se ut. Den första förändringen sker i  

samhället och om nyhetsvärdet för denna förändring är tillräckligt stort kan det genom framing 
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plockas upp av ett nyhetsmedium. Detta har i sin tur större trovärdighet än fiktiva tv-serier och 

dess påverkan är därför större, till och med så stor att den kan påverka de populärkulturella tv-

serierna till att ändra hur en grupp representeras. Detta är förstås inte en modell av hur det alltid 

ser ut, i fråga om den förändrade bilden av psykologer och terapeuter finns det ju ingen tydlig 

brytpunkt. Istället har det i samhället vuxit fram ett större intresse för psykisk hälsa eller ohälsa 

och på så sätt brett ut en mer medveten bild av terapi. Den kognitiva beteendeterapin har trätt 

in i allmänhetens medvetande och skapat ytterligare dimensioner till terapi. Om intresset beror 

på en ekonomisk välfärd eller någon allmän vilja till förkovran går inte riktigt att säga men de 

tidigare  skildringarna  av  yrkesgruppen  och  för  den  delen,  patienterna,  som  ”[n]ågon 

pipsugande terapeut som sitter och mumlar och någon som ligger på en soffa och pratar om 

sina sexuella fantasier.” (Informant 3) är inte längre möjliga att visa eftersom kunskapen och 

intresset  hos  allmänheten  är  så  pass  stort  att  den  typen  av  representationer  inte  längre  är 

trovärdiga.

De  psykologer  och  terapeuter  som  jag  har  intervjuat  ser  positivt  på  den  moderna 

skildringen av terapi så som i In Treatment eftersom det ger en representativ bild av utövandet. 

Detta påverkar dem inte i en direkt mening, men att yrket som sådant skildras på ett trovärdigt 

vis är knappast något de ser som negativt. Att det skulle kunna påverka publiken att söka terapi 

eller se mer lättvindigt på det tror de inte, däremot kan ämnet avdramatiseras och bidra till att  

normerna kring terapi  ändras.  Att  dessa tv-serier har en genomslagskraft  beror enligt  mina 

informanter troligtvis på det ökade intresset för psykisk hälsa. Mina informanter har haft olika 

teorier om vad det ökade intresset kan bero på,  främst har det enligt dem att  göra med en 

förändring i samhället, att stämningen kring terapi som kanske tidigare var något undangömt 

och tabu har kommit att bli mer allmänt accepterat och i vissa fall till och med en statussymbol 

eller självklarhet. Enligt en av dem kan denna förändring i sin tur ha berott på den kognitiva 

beteendeterapins  ökande  inflytande.  Istället  för  att  konkurrera  med  den  psykodynamiska 

samtalsterapin som jag i utgångsläget trodde att den skulle kunna ha gjort, verkar det som att 

den kognitiva beteendeterapin snarare tillfört ytterligare kunskap om terapi och bidragit till 

upplysning om ämnet (Informant 4). 

Tv-serierna som behandlar ämnet kan nyansera bilden som tittaren har och på så vis 

påverka.  Men de populärkulturella  skildringarna  måste  hålla  jämn takt  med andra  mediers 

rapporteringar om ämnet för att bibehålla sin trovärdighet. En förändrad syn hos allmänheten är 

i högre grad påverkad av nyhetsmedier snarare än populärkulturella diton. Vid en brytning där 
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en  efterfrågan  på  representation  finns  är  det  den  populärkulturella  skildringen  som måste 

anpassa sig för att fortsätta framstå som trovärdig. 

Tv-seriernas  påverkan är  alltså  främst  en  konstruktion  av  normer  som kan influera 

tittaren i  form av åsikter och inställning till  något.  Genom att  tv-serier visar representativa 

skildringar av terapi och terapeuter kan dess roll i samhället och kulturen få en ändrad eller  

bibehållen  status.  Istället  för  att  visa  karikatyriska  terapeuter  och  patienter  är  de  moderna 

skildringarna trovärdiga och sätter det terapeutiska samtalet i fokus. Detta kan avdramatisera 

och fungera som en växelverkan med det intresse för psykisk hälsa som tycks ha ökat under de 

senaste åren. För det går inte att skapa en linjär modell för hur påverkan ser ut, medierna och 

samhället  ger  och  tar  från varandra.  Det  handlar  om vad som anses  vara aktuellt  och hur 

intresset ser ut hos de som tittar. Vid en viss tidpunkt kanske publiken vill fly långt bort och se 

orealistiska såpor  om fartygsrederier,  vid en annan kan intresset  för  ett  terapeutiskt  samtal 

räcka för att fånga uppmärksamheten. 

Sammanfattningsvis  kan  man  säga  att  populärkulturen  tycks  ha  en  form  av 

konstruktionistisk påverkan. Den bidrar till normer men dess meddelanden är förhandlingsbara 

och styrda av publikens rådande intressen. Publikens rådande intressen påverkas i sin tur av 

flera aspekter så som det samhälleliga läget men till stor del också det som andra medier väljer 

att visa och lyfta fram, exempelvis genom nyheter. För att förstå hur påverkan ser ut måste man 

inse att det handlar om en växelverkan mellan flera olika grupper av aktörer och mottagare. 

Normerna  kan  alltså  förändras  men  inte  enbart  genom  en  förändrad  respresentation  i 

populärkulturen.  I  fråga  om tv-serier  som behandlar  ämnet  terapi,  kan  sägas  att  under  de 

senaste tio-femton åren har funnits ett klimat där dessa serier kan locka en publik. De kan ge 

oss som tittare ytterligare stoff till de föreställningar och referensramar vi har av terapi och 

terapeuter.  Detta  kan  nyansera  bilden  som  kanske  tidigare  främst  varit  baserad  på  och 

representerad av ickerepresentativa skildringar. Populärkulturen kan med hjälp av det intresset 

som tycks finnas för psykisk hälsa verka för att radera eventuella tabun kring ämnet. 

32



Populärkulturens påverkan: Mediebilden av terapi och dess betydelse
C-uppsats av Ebba Lagersten, H11MKAND 
JMK, Stockholms Universitet

10. Litteraturlista

10.1 Tryckta källor

Abt, Vicki & Seesholtz, Mel (1994) ”The Shameless World of Phil, Sally and Oprah: 

Television Talk Shows and the Deconstructing of Society” i Journal of Popular Culture, 

Volume 28, Issue 1. 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008) Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod, Lund: Studentlitteratur. 

Balnaves, M., Donald, S.H. & Shoesmith, B. (2009) Media Theories & Approaches a Global  

Persepctive, Kina: Palgrave Macmillan. 

Baudrillard, Jean (1983) Simulations, USA: Semiotext[e].

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1966) The Social Construction of Reality, a Treatise in  

the Sociology of Knowledge, New York : Anchor books. 

Grossberg, L., Wartella, E., Whitney, D. C., Wise J. M. (2006) Media Making, Mass Media in a  

Popular Culture, USA: Sage.

Hall, Stuart (1993) ”Encoding, decoding” i During, Simon (red) The Cultural Studies Reader, 

St Ives plc, England: Routledge.

Hall, Stuart (1997) ”The Work of Representation” i Hall, Stuart (red) Representation, Cultural  

Representations and Signifying Practices, Glasgow: Sage.

McCracken, Grant (1988) The Long Interview (Sage University Paper Series on Qualitative

Research Methods, Vol. 13), Beverly Hills: Sage.

Miller, Jody och Glassner, Barry (2011) ”The ”Inside” and the ”Outside”: Finding Realities in

Interviews” i Silverman, David (red) Qualitative Research, Issues of Theory, Method and 

33



Populärkulturens påverkan: Mediebilden av terapi och dess betydelse
C-uppsats av Ebba Lagersten, H11MKAND 
JMK, Stockholms Universitet

Practice, London: Sage.

Rapley, Tim (2011) ”Some Pragmatics of Data Analysis” i Silverman, David (red) Qualitative 

Research, Issues of Theory, Method and Practice, London: Sage.

Ross, Sven (2008) Klasstolkningar, En receptionsanalys av hur klassaspekter uppfattas i Tre  

Kärlekar, Falcon Crest och TV-nyheter, Stockholm: Institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation (JMK) Stockholms Universitet.

Storey, John (2009) Cultural Theory and Popular Culture an Introduction, Dorchester: Pearson 

Education.

Van Gorp, Baldwin (2007) ”The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back 

In” i Journal of Communication, Vol 57 (1).

Wilkinson, Sue (2011) ”Analysing Focus Group Data” i Silverman, David (red) Qualitative  

Research, Issues of Theory, Method and Practice, London: Sage.

Windahl, S., Signitzer, B., Olson, J. T. (2009) Using Communication Theory an Introduction to  

Planned Communication, Hampshire, UK: Sage.

10.2 Otryckta Källor

Intervjuer

Informant 1, personlig intervju genomförd i Stockholm 2011-11-03.

Informant 2, personlig intervju genomförd i Stockholm 2011-11-10.

Informant 3, personlig intervju genomförd i Stockholm 2011-11-14.

Informant 4, personlig intervju genomförd i Stockholm 2011-11-15.

34



Populärkulturens påverkan: Mediebilden av terapi och dess betydelse
C-uppsats av Ebba Lagersten, H11MKAND 
JMK, Stockholms Universitet

Websidor

Imdb 1 http://www.imdb.com/title/tt0141842/ (Kontrollerad 2011-11-09).

Imdb 2 http://www.imdb.com/title/tt0809497/ (Kontrollerad 2011-11-09).

Imdb 3 http://www.imdb.com/title/tt0835434/ (Kontrollerad 2011-11-09).

MMS Årsrapport 2010, http://www.mms.se/_dokument/rapporter/ar/%C3%85rsrapport

%202010.pdf (Kontrollerad 2011-11-09).
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11. Bilaga 1
Intervjuguide

Biografiska frågor 

Namn, ålder, sysselsättning, erfarenhet.

Om representationerna

Hur tycker du att bilden av terapi och terapeuter ser ut idag?

Vad kan ha format den bilden?

Upplever du det som att bilden av den kognitiva beteendeterapin och den psykodynamiska 

skiljer sig i fråga om hur de representeras? 

Om tv-serierna och representationerna i dem, ex. In Treatment

Du har tittat på In Treatment, vad tycker du om den serien?

Kan du känna igen dig i situationerna som visas i serien? 

Är  handlingen  övertygande?  Eller  överdrivs  situationer.  Överdramatiseras  med  starka 

reaktioner 

och påhopp från patienter exempelvis. 

Vad anser du om representationerna av de medverkande i serien? Av terapeuten, patienterna 

osv. 

Förmedlar serien någon normbildande bild av vem som går i terapi? (ung/gammal, rik/fattig, 

kvinna/man)
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Är den mer trovärdig än andra tv-serier som visar  terapi  (Sopranos,  Tell  me you love me,  

Gynekologen i Askim)?

Påverkan 

Kan serien ha någon påverkan tror du och vad kan det ha för konsekvenser? På de som tittar, på 

bilden av terapi och bilden av terapeuten. 

Är det bra eller dåligt att den typen av serier sänds? Är det negativt eller positivt att terapi 

skildras i 

populärkulturen? Är det tabu att gå i terapi och kan det i så fall påverkas av dessa serier?

 

Påverkas du som psykolog av serien i någon utsträckning? Blir du glad när yrket representeras? 

Kan du uppleva att människor har en bild av hur du ska vara eftersom du har det yrket du har? 

Kan det i så fall vara ett resultat av det som visats om terapeuter i media?

Kan det bidra till ett uppsving för psykoanalysen/psykodynamiken? Serien visar ju en bild av 

terapi som svår men samtidigt går det ganska fort för patienterna i serien, kan det få människor 

att bli mer positivt inställda till terapi men ha felaktiga förväntningar på processen?  

Kan det innebära att ämnet avdramatiseras? Eller är det redan avdramatiserat? 

Spelar det någon roll om det som visas är sanningsenligt eller inte? Eller är det bra hur det än 

visas?
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