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Telefon 031-786 60 55 

Besöksadress Arvid Wallgrens backe, hus 2, plan 4 

 
 

Arbetar sedan november 2014 vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. 
Innan dess var jag verksam som lektor i vårdvetenskap med inriktning mot medier och kommunikation 
vid Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur vid Högskolan Väst. Jag började mitt arbete där i 
samband med att jag disputerade i journalistik och masskommunikation vid JMG, Institutionen för 
journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Avhandlingen heter Bilden av 
psykiatriområdet. Nyhetsrapporteringen i Rapport 1980-2006. 

Innan jag började forskarutbildningen arbetade jag som journalist vid FoU i Väst vid 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Det innebar en möjlighet att binda samman mina två yrken 
och yrkeserfarenheter, sjuksköterska och journalist. Jag har mer och mer kommit att intressera mig för 
hur olika aspekter av kommunikation kan föras in och diskuteras för personal inom hälso- och 
sjukvård. Det har bland annat resulterat i läroboken Om kommunikation – för personal i vårdande 
yrken (Liber), föreläsningar om skrivande som ett av sjuksköterskans arbetsredskap, föreläsningar om 
kommunikation ur olika aspekter, som för Svensk sjuksköterskeförening sommaren 2015. 

Även forskningsmässigt strävar jag efter att fortsätta studera olika kommunikativa processer, inte 
minst på samhällsnivå, som om hur och på vilket sätt som personcentrerad vård förekommer i svenska 
medier. 

 

 

 
Examina 
Filosofie doktorsexamen i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet 2010 

Journalistprogrammet, 100 poäng, Göteborgs universitet, examen 1998 

Sjuksköterskeutbildning, allmän hälso- och sjukvård, 80 poäng 
Vårdhögskolan i Vänersborg, examen 1988  
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Utbildningar och anställningar 
Anställningar 

Aktuellt  Lektor i vårdvetenskap med inriktning mot kommunikation, Institutionen för 
vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet (anställd november 2014) 

2010-2014  Anställd vid Högskolan Väst, först som adjunkt i vårdvetenskap med inriktning mot 
medier och kommunikation och från november 2010 som lektor i vårdvetenskap med 
inriktning mot medier och kommunikation 

2005-2008 Doktorandanställning vid JMG, Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation vid Göteborgs universitet 2005-2008 

2000-2005  Journalist vid FoU i Väst/GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) 

1995-2000 Period där jag förutom min journalistutbildning vikarierande en period på Borås 
Tidning gjorde en del frilansarbete och vikarierade inom äldreomsorgen  

1988-1995  Sjuksköterska på en neurokirurgisk vårdavdelning på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 
(delvis tjänstledig för studier under 1990) 

Övrig utbildning 

Vårdalinstitutet 

Flervetenskaplighet inom vård- och omsorgsforskning 10 poäng, 2003  

Göteborgs universitet 

Omvårdnad som vetenskaplig disciplin och område för undervisning 7,5hp 2015 
 
Göteborgs och Västsveriges historia I, 1998, och II, 2000, vardera 10 poäng 

Neurosjukvård 5 poäng, 1993, och Traumatiska hjärnskador 5 poäng, 1994 

Litteraturvetenskap 20 poäng, 1990 

Historia, 20 poäng, 1990 

Statskunskap 40 poäng, 1981-1982 

 

 

 

Vetenskaplig meritportfölj 
 

Beskrivning av den egna vetenskapliga verksamheten 

I mars 2010 disputerade jag vid JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, med 
avhandlingen Bilden av psykiatriområdet. Nyhetsrapporteringen i Rapport 1980-2006. Kent Asp, 
professor i journalistik, var min handledare. Utgångspunkten för avhandlingsarbetet var att studera 
svensk nyhetsrapportering om psykiatriområdet i en tid av stora samhällsförändringar, då mycket har 
förändrats när det gäller vård och stöd till människor med psykisk problematik. Att studera 
nyhetsrapportering utifrån ett område som psykiatriområdet uppfattar jag har flera fördelar. När så 
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stora samhällsförändringar sker är det av intresse att undersöka om de uppmärksammas i 
nyhetsrapporteringen. Det är också en bra fråga för diskussioner om det praktiska journalistiska arbetet 
eftersom psykiatriområdet, även om det skett förändringar, fortfarande kan ses som ett känsligt 
område. Jag menar att det dessutom är en poäng att kunna lyfta fråga ur motsatt perspektiv, för att 
diskutera psykiatriområdet. Men det är också en utgångspunkt som ger möjlighet att studera området 
vidare utifrån olika aspekter. Jag har börjat ett arbete med att ur det materialet, som då utökat med fler 
år, lyfta nyhetsrapportering om barns och ungas psykiska ohälsa. 

Min förhoppning är att fortsätta forskning kring nyhetsrapportering, men kopplat till frågor kring 
människor hälsa/ohälsa och den offentliga verksamheten som hanterar dessa frågor. Nu studerar jag 
hur personcentrerad vård förekommer i svensk nyhetsrapportering. 

 

Publikationsförteckning 

Monografi 

Magnusson, Ann-Sofie. (2010). Bilden av psykiatriområdet. Nyhetsrapporteringen i Rapport 1980-
2006 Akademisk avhandling. JMG, Göteborgs universitet 

Populärvetenskaplig artikel 

Artikel för Psyche, en tidning som ges ut av Riksföreningen för psykiatrisjuksköterskor, planerad 
publicering vintern 2010/11 

Konferens 

Magnusson, Ann-Sofie. (2007). Psykisk sjukdom på nyhetsplats – om journalisters bevakning av 
psykiatri. I Programbok från konferens: NordMedia 2007 FSMK, Helsingsfors, Finland, 16-19 
augusti, 2007 

Magnusson, Ann-Sofie. (2007). Nyhetsbilder av psykiatri och människor med psykiska sjukdomar. I 
Programbok från konferens: Socialpsykiatrisk forskning, ett samarbetsprojekt mellan 
Socialpsykiatriskt Forum och Malmö högskola, Malmö, 28-29 mars, 2007 

http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/program_socpsyk_forskning.pdf 

 

Magnusson, Ann-Sofie. (2007). Bilder i media av människor med psykiska sjukdomar och 
funktionshinder – En studie i journalistik. I Programbok från konferens: Socialpsykiatrisk forskning, 
ett samarbetsprojekt mellan Socialpsykiatriskt Forum och Malmö högskola, Malmö, 28-29 mars, 2007  

http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/program_socpsyk_forskning.pdf 

 

Rapport 

Magnusson, Ann-Sofie (2006) Påverka och påverkas – om journalister och RSMHs Medieprojekt (en 
delutvärdering) www.rsmh.se 

 

Externa forskningsmedel 

Medsökande i ansökan hos AFA-försäkringar 2010 av forskningsprojekt vid Institutionen för arbets- 
och miljömedicin vid Göteborgs universitet, där docent Lotta Dellve var huvudsökande.  
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Medsökande i flervetenskaplig ansökan hos Vetenskapsrådet 2010 om tvångsvård, där professor Lotta 
Vahlne Westerhäll, juridiska institutionen vid Göteborgs universitet, var huvudsökande. Medel ej 
beviljade 

 

Pedagogisk meritportfölj 
 

Formell pedagogisk utbildning 
Akademiskt ledarskap, 7,5 hp, Vårdalinstitutet 2012 

Högskolepedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, 7,5 hp, Högskolan Väst 2010 

Högskolepedagogik för lärare, 7,5 hp, Göteborgs universitet 2007 

samt  

Att handleda doktorander, Högskolan Väst, 2014 

 

Administration av undervisning 

Kursansvar 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet 

Omvårdnadsforskning i praktiken 7,5 hp, 2014 
Vetenskaplig metod 7,5 hp, vt 15 sjuksköterskeprogrammet, ht15 och vt16röntgensjuksköterske- och 
sjuksköterskeprogrammen 

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Högskolan Väst 

Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp (delat kursansvar, som rutin är), två gånger per år från ht2011 till 
och med ht 2014 

Examensarbete omvårdnad, kandidatnivå 15 hp (delat kursansvar, som rutin är), två gånger per år från 
ht2011 till och med ht 2014 

 

Läromedelsframställning 
Eftersom jag är utbildad sjuksköterska och journalist har jag reagerat på att sjuksköterskor förväntas 
skriva olika typer av texter, alltså inte enbart uppsatser, för olika målgrupper – men får ringa träning i 
detta. Jag har också mött bristande kunskaper kring lagstiftning och möjligheter och/eller risker med 
kommunikation på samhällsnivå. Detta i kombination med en förhoppning om att locka blivande 
sjuksköterskor att tycka att det är roligt med kommunikation i allmänhet och skrivande i synnerhet, 
men också få en förståelse för behovet av att söka mer kunskap och träna sig kontinuerligt, ledde till 
idén om en bok om kommunikation.  

Läroböcker 
Magnusson, A (2014) Om kommunikation – för personal i vårdande yrken. Liber 

Under arbete, metodbok i kvantitativa metoder tillsammans med Jan Strid, lektor i 
masskommunikationsvetenskap, för Liber AB 
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Forskningsinformation och populärvetenskaplig verksamhet 
Om egen forskning, bland annat 

Magnusson, A (2011) Mycket våld men mest vård – svensk nyhetsrapportering om psykiatriområdet. 
Psyche 1/2011. Psykiatriska riksföreningens tidskrift 

2010 Medverkan vid tre seminarier under Almedalsveckan kring avhandlingsämnet om 
nyhetsrapportering kring psykiatriområdet 

Om annan forskning (som redaktör), bland annat 

2000-2005 Arbete som journalist på forsknings- och utvecklingsenheten FoU i Väst vid 
Göteborgsregionens kommunalförbund, bland annat omfattande att vara redaktör (och skribent) för 

FoU i Västs hemsida www.fouivast.com 
 tidningen FOURUM som utkom fyra gånger per år 
 elektroniskt nyhetsbrev 

Redaktör för den nationella hemsidan för FoU-enheter i Sverige inom välfärdsområdet 
www.fouvalfard.org (-2006) 

Erfarenhet av undervisning 

Grundutbildning 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, från november 2014 (urval) 

OM3270 från V15, undervisning och kursansvar 

OM 5250 handlett fem examensarbeten grundnivå, V15-V16 

OM 4350 V15 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa 30 hp (sjuksköterskeprogrammet) 

OM4360 VT15 Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp (termin 4 
sjuksköterskeprogrammet) seminarier och skriftlig inlämningsuppgift 

OM3320 H14 Omvårdnadsforskning i praktiken 7,5 hp, valbar kurs i sjuksköterskeprogrammet, 
kursansvarig, seminarieledare, examinerade 

OM 4350 H14 Omvårdnad vid hälsa och ohälsa 30 hp (termin 3 sjuksköterskeprogrammet) 
föreläsning psykiatriområdets samhällsutveckling 

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Högskolan Väst, april 2010-november 2014 

Vårdandets fundament och vetenskapsteori 15 hp, termin 1 sjuksköterskeprogrammet 
föreläsning och seminarier kring skrivande som ett av sjuksköterskans arbetsredskap samt 
föreläsning om kommunikation (ht10-ht14), föreläsningar kring forskningsprocessen, 
vetenskapliga metoder och vetenskapsteori (v13-vt14) samt seminarier kring olika andra delar i 
kursen som begrepp, omvårdnadsteorier med mera 

Människans lärande och utveckling i ett föränderligt samhälle 15 hp, termin 2 
sjuksköterskeprogrammet 
Föreläsning om kommunikation i olika kliniska sammanhang, övning kring 
informationsmaterial, seminarier kring  

Vetenskapsteori och metod 7,5 hp termin 5 sjuksköterskeprogrammet 
Föreläsningar och seminarier, kursansvar  
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Examensarbete omvårdnad, kandidatnivå 15 hp 
Metodseminarier (leder grupp med sex till sju uppsatser samt studenter och handledare), 
examinerat uppsatser, kursansvar 

Examensarbete omvårdnad, kandidatnivå 15 hp – fristående kurs (även nedan under fort- och 
vidareutbildning) 
Metodseminarier (ledde grupp med sex till sju uppsatser samt studenter och handledare), 
examinerat uppsatser 

Dessutom bland annat 
Föreläsning om skrivande, dokumentation och argumentation i kursen Omvårdnad vid somatisk 
ohälsa 
Föreläsningar om skrivande, avhandlingsarbetet samt vetenskapsteori och forskningsprocessen 
för programmet Socialpsykiatrisk vård 

Fort- och vidareutbildning 
Högskolan Väst, seminarieledare för fristående kurs för sjuksköterskor som behöver komplettera sin 
examen med att skriva ett examensarbete i omvårdnad på kandidatnivå (även ovan under 
grundutbildning) 

Specialistutbildning 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, från november 2014 

Ht 15 Föreläsning om vetenskaplig skrivande, Barnmorskeprogrammet 

Handledning av fyra examensarbeten i omvårdnad på magisternivå ht14-vt16 

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Högskolan Väst, april 2010-november 2014 

Examination av ett examensarbete i omvårdnad, magisternivå 

Handledning av sju uppsatser i omvårdnad, magisternivå 

Planering av masterkurs 7,5 för masterprogrammet med inriktning mot AIL (arbetsintegrerat lärande), 
kunde dock själv ej delta i undervisning eftersom jag istället började arbeta vid Göteborgs universitet 

 

Information till samhället 
 

Föreläsningar utanför högskoleutbildningen 

 Heldag om kommunikation, Svensk sjuksköterskeförening, 2015 

Socialpsykiatriskt forum oktober 2010 

 Psykiatrins dag Borås 14 oktober 2010 

 Högskolecentrum Vänersborg september 2010 

Två framträdande under Almedalsveckan 2010 (arrangörer Nationell samverkan för 
psykisk hälsa, NSPH, och svensk psykiatrisk förening) 
NSPH Göteborg maj 2010 

Psykeveckan i Västerbotten 2007, tre framträdande 

Föredrag vid konferenser 
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 NordMedia Helsingfors 2007 

 Socialpsykiatriskt forum 2007, poster och föredrag 

Populärvetenskapliga arbeten (urval) 

 Psyche, artikel publicering vintern 2010/11 

 FOURUM, tidning vid FoU i Väst, 2001-2004 

Läkartidningen 1998/21: När det professionella blir personligt. Grannlaga uppgift 
behandla sjuk kollega 

 

Medieframträdande (urval)  

Radio Sjuhärad, intervju juli 2010, sändes även i Radio Göteborg 

Läkartidningen 2010 

OCD-tidningen 2010 

Socionomen, intervju oktober 2010 

 

 

Omvärldskontakter och information om forskning och utvecklingsarbete 
 

Detta är ett område som jag tycker mig ha erfarenhet av på olika sätt och som jag tycker är viktigt och 
roligt. När jag gick min journalistutbildning gick jag en valbar kurs i vetenskapsjournalistik och hade 
nytta av den såväl under den tid som jag arbetade som journalist som när jag arbetade på FoU i Väst 
med tidning, hemsidor, nyhetsbrev med mera. Under forskarutbildningen och efter disputation har jag 
bjudits in att prata om mitt avhandlingsarbete vid olika tillfällen. 

 
Samverkan med det omgivande samhället 

Delutvärdering av Medieprojektet som RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, 
genomförde 2006 publicerat i  

 
Information om forskning och utvecklingsarbete 

Forskningsinformation  

FoU i Väst/GR 2000-2005: tidning, hemsida, nyhetsbrev (www.fouivast.com) 

FoU Välfärd: nationell hemsida för 30-tal FoU-enheter (www.fouvalfard.org) 

 Journalistiskt arbete till exempel för MåBra 

Föreläsningar utanför högskoleutbildningen 

 Socialpsykiatriskt forum oktober 2010 

 Psykiatrins dag Borås 14 oktober 2010 
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 Högskolecentrum Vänersborg september 2010 

Två framträdande under Almedalsveckan 2010 (arrangörer Nationell samverkan för 
psykisk hälsa, NSPH, och svensk psykiatrisk förening) 
NSPH Göteborg maj 2010 

Föredrag vid konferenser m m 

 NordMedia Helsingfors 2007 

 Socialpsykiatriskt forum 2007, poster och föredrag 

Populärvetenskapliga arbeten 

 Psyche, artikel 2011 

 FOURUM, tidning vid FoU i Väst, 2001-2004 

Medieframträdande, bland annat  

Radio Sjuhärad, intervju juli 2010, sändes även i Radio Göteborg 

Läkartidningen 2010/15, 2010/29 

OCD-tidningen 2010 

Socionomen, intervju oktober 2010 

Intervju Utbildningsradion 2007 

Debatt 

Ett problem om vården blir tystare, debattartikel publicerad på Brännpunkt, Svenska dagbladet, 2015 

http://www.svd.se/ett-problem-om-varden-blir-tystare 
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