
98,45% 1.205

0,74% 9

0,82% 10

Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk
sygdom?

Besvaret: 1.224 Sprunget over: 0

I alt 1.224

Ja.

Nej.

Ved ikke.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Ja.

Nej.

Ved ikke.
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10,78% 132

89,22% 1.092

Q2 Hvad er dit køn?
Besvaret: 1.224 Sprunget over: 0

I alt 1.224

Mand.

Kvinde.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Mand.

Kvinde.
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34,36% 414

43,57% 525

18,76% 226

3,32% 40

Q3 Hvor gammel er du?
Besvaret: 1.205 Sprunget over: 19

I alt 1.205

25 år eller
yngre

Mellem 26-40
år.

Mellem 41-55
år.

56 år eller
ældre.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

25 år eller yngre

Mellem 26-40 år.

Mellem 41-55 år.

56 år eller ældre.
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5,40% 64

22,51% 267

64,84% 769

7,25% 86

Q4 Hvordan oplever du, at medierne i
almindelighed skriver om /omtaler psykisk

sygdom?
Besvaret: 1.186 Sprunget over: 38

I alt 1.186

Positivt.

Neutralt.

Negativt.

Ved ikke.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Positivt.

Neutralt.

Negativt.

Ved ikke.
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64,22% 761

27,09% 321

8,69% 103

Q5 Har du bemærket, om der de sidste to år
har været bragt flere positive historier om

og med personer, der selv har eller har haft
psykisk sygdom?

Besvaret: 1.185 Sprunget over: 39

I alt 1.185

Ja

Nej

Ved ikke

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Ja

Nej

Ved ikke
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27,58% 198

34,82% 250

24,37% 175

13,23% 95

Q6 Har de mere positive historier påvirket, i
hvilken grad du selv er åben om din

nuværende eller tidligere psykiske lidelse?
Besvaret: 718 Sprunget over: 506

I alt 718

Nej, slet ikke

Ja, i mindre
grad

Ja, det har
givet mig me...

Ja, det har
været...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Nej, slet ikke

Ja, i mindre grad

Ja, det har givet mig mere mod på at være åben

Ja, det har været medvirkende til, at jeg er mindre bange for at blive mødt med fordomme om min psykiske lidelse
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16,99% 35

26,70% 55

16,50% 34

30,58% 63

9,22% 19

Q7 Har din egen større åbenhed om din
psykiske lidelse fået dig til at dele de mere

positive historier i medierne på sociale
medier?

Besvaret: 206 Sprunget over: 1.018

I alt 206

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Skriv gerne
om, hvordan ...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Skriv gerne om, hvordan du har delt dine oplevelser på de sociale medier, her:
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48,33% 551

30,79% 351

37,63% 429

51,14% 583

4,74% 54

13,60% 155

28,77% 328

Q8 En undersøgelse fortaget af EN AF OS
om mediedækningen af psykisk sygdom

viser, at historier om personer med psykisk
sygdom der begår personfarlig kriminalitet
(f.eks. vold og overgreb) ofte citeres, så de
fylder uforholdsmæssigt meget i forhold til

andre temaer om psykisk sygdom.Vi vil
gerne have din melding på, hvordan

mediernes omtale påvirker dig som person?
(Vælg gerne flere svar)

Besvaret: 1.140 Sprunget over: 84

Jeg føler, at
det stempler...

Jeg bliver
påvirket...

Jeg bliver
vred.

Jeg bliver
trist.

Jeg er
ligeglad.

Jeg trækker på
skuldrene af...

Jeg får lyst
til at reage...

Ved ikke.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg føler, at det stempler mig.

Jeg bliver påvirket stemningsmæssigt.

Jeg bliver vred.

Jeg bliver trist.

Jeg er ligeglad.

Jeg trækker på skuldrene af medierne.

Jeg får lyst til at reagere og komme i tale med medierne.
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3,77% 43

Respondenter i alt: 1.140

Ved ikke.
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35,53% 405

37,89% 432

20,00% 228

20,35% 232

22,89% 261

39,82% 454

2,72% 31

8,68% 99

Q9 Hvordan påvirker det dig, når du læser
eller ser historier i medierne om personer

med psykiske lidelser, som har været
indblandet i kriminalitet? (Vælg gerne flere

svar)
Besvaret: 1.140 Sprunget over: 84

Jeg føler
ikke, at det...

Jeg føler at
det også...

Jeg skjuler
mine symptom...

Jeg bliver
påvirket...

Jeg bliver
vred.

Jeg bliver
trist.

Jeg er
ligeglad.

Jeg trækker på
skuldrene af...

Jeg får lyst
til at reage...

Ved ikke.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg føler ikke, at det har noget med mig at gøre.

Jeg føler at det også stempler mig, fordi jeg selv har/har haft en psykisk lidelse.

Jeg skjuler mine symptomer for omverdenen.

Jeg bliver påvirket stemningsmæssigt.

Jeg bliver vred.

Jeg bliver trist.

Jeg er ligeglad.

Jeg trækker på skuldrene af medierne.
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16,49% 188

2,98% 34

Respondenter i alt: 1.140

Jeg får lyst til at reagere og komme i tale med medierne.

Ved ikke.
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48,76% 552

40,55% 459

6,89% 78

1,33% 15

2,47% 28

Q10 Mener du, at mediernes måde at omtale
psykisk sygdom på er medvirkende til at

bekræfte fordomme overfor personer med
psykiske lidelser?

Besvaret: 1.132 Sprunget over: 92

I alt 1.132

I høj grad.

I nogen grad.

I mindre grad.

Slet ikke

Ved ikke.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

I høj grad.

I nogen grad.

I mindre grad.

Slet ikke

Ved ikke.

12 / 13

Medieundersøgelse 2016



100,00% 511

Q11 Vil du være med i EN AF OS-panelet?
Hvis du ikke vil være medlem, skal du blot
klikke på "Næste".Som medlem af EN AF
OS-panelet vil du cirka hver anden måned
modtage en mail med link til spørgsmål,

hvor du anonymt skal forholde dig til mere
eller mindre aktuelle emner inden for

psykisk sygdom.Dine svar er vigtig viden
om psykisk sygdom og giver os samtidig

mulighed for at lave pressehistorier, så der
bliver sat fokus på at gøre det lettere at leve

med psykisk sygdom. Hvis du gerne vil
være medlem af EN AF OS-panelet, bedes

du indtaste din e-mailadresse.
Besvaret: 511 Sprunget over: 713

Svarvalg Besvarelser

E-mail
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