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ABSTRACT 
Syftet med denna studie är att studera vilken påverkan kvällstidningarnas löpsedlar har på 

deltagarnas riskuppfattningar när det kommer till hälsolarm. Därmed kommer denna c-

uppsats belysa fenomenet utifrån medborgarnas synvinkel. Av det som skrivs i kvällstidningar 

angående hälsolarm är det mycket som kan leda till oväntade konsekvenser, därför har 

författarna valt att titta närmre på detta fascinerande ämne för att reda ut om, och i så fall på 

vilket sätt, deltagarna påverkas av dem. Med begreppet hälsolarm avser författarna olika 

rapporteringar kring hälsorisker som deltagarna kan ta del av på kvällstidningarnas löpsedlar. 

Studien undersöker unga vuxna i åldern 20-30, och pensionärer i åldern 65-70 för att jämföra 

åldersskillnader, samt kön, och huruvida de skiljer sig åt i fråga om kvällstidningarnas 

hälsolarm. För att få svar på de frågeställningar studien bygger på har fyra 

fokusgruppintervjuer, med homogena deltagare, genomförts. De teorier som främst fungerar 

som utgångspunkt för studien är Ulrich Becks risksamhällsteori, och Gunilla Jarlbros teorier 

om en subjektiv riskperception. Författarna har även valt att se mediernas roll som en social 

konstruktion, därmed även synen på en riskkultur där risker ses som sociala konstruktioner 

som finns i medborgarnas tankar, samt också i mediernas larmrapporter. 

 

Resultaten från de fokusgruppintervjuer som genomfördes visar att deltagarna uppger att de 

inte påverkas i sin vardag av kvällstidningarnas hälsolarm, utan anser dem vara alltför 

överdrivna och dramatiserande. Samtliga fokusgrupper uttrycker en negativitet gentemot 

löpsedlarna. Ord som kom till uttryck under intervjuerna var exempelvis skrämsel, oro, 

överdrivenhet, dramatisering, lurendrejeri, negativitet, ekonomisk vinst och nyhetstorka. 

 

Nyckelord: Hälsolarm, löpsedlar, risk, kvällstidningar, kvalitativ studie, fokusgruppintervju 
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1. INLEDNING 
Den föreliggande c-uppsatsen behandlar ämnet Mediernas roll i ett risksamhälle – 

kvällstidningarnas hälsolarm. Författarna till c-uppsatsen anser att det finns skäl för 

medieforskningen att intressera sig för riskbudskap. Birgitta Höijer, professor inom 

samhällsvetenskap, och författare till kapitlet Risk i boken Mediesamhället, beskriver att 

medierna har en stor betydelse för publikens riskuppfattningar, och medierna utgör en viktig 

medskapare när det gäller samhällets och publikens syn på risker (Berglez & Olausson 

2009:242). Därmed kommer denna c-uppsats belysa fenomenet utifrån medborgarnas 

synvinkel. Mycket av det som skrivs i kvällstidningar angående hälsorisker kan leda till 

oväntade konsekvenser, i och med det har författarna valt att titta närmre på detta fascinerande 

ämne för att reda ut om, och i så fall på vilket sätt, deltagarna påverkas av dem. Författarna till 

denna c-uppsats anser att kvällstidningarnas sensationsjournalistik kring hälsorisker, i mångt 

och mycket, präglas av överdrivenhet. Med begreppet hälsolarm avser författarna olika 

rapporteringar kring hälsorisker som läsarna kan ta del ut av på kvällstidningarnas löpsedlar. 

Det stimulusmaterial som användes under fokusgruppintervjuerna kan föregå som exempel på 

vad författarna menar med hälsolarm (se bilaga 1). Teorier om risksamhället, frambringade av 

sociologen Ulrich Beck i samband med hans bok Risksamhället, fungerar som en teoretisk 

utgångspunkt för denna studie. Huvudtesen i hans bok är att det moderna samhället har gått 

från en industriell modernitet där samhällets fundamentala mål är att skapa rikedom genom ett 

bemästrande av naturen, till en reflexiv modernitet där samhället måste hantera de negativa 

konsekvenserna av den industriella moderniteten (Beck 2005). Dahlgren och Höijer skriver att 

det idag finns en omfattande forskning om hur medborgare och experter upplever och 

bedömer olika slags risker. I Sverige har man genomfört en rad empiriska studier på området. 

De definitioner som beskriver ordet risk fokuserar framtida händelser och är inriktade mot 

omvärlden mer än mot individen. Fokuserar man på det medborgerliga subjektet som tolkar 

och upplever omvärlden, menar Dahlgren och Höijer att oro som begrepp är mer relevant. 

Medan begreppet risk har en tendens att vara distanserat från vardagsspråket är begreppet oro 

mer förankrat i människors vardagliga sätt att tala – människan bekymrar och oroar sig för 

både stora som små ting i vardagslivet och i samhället (Dahlgren & Höijer 1997:8-9). 

Benämningen risk anser olika forskare ha många aspekter, och vissa menar att ordet lätt 

förknippas eller blandas med ordet oro istället (Jarlbro 2010:57). Ordet risk är aningen diffust 

och bland forskare är det ännu oklart vad risk begreppet egentligen innebär (Jarlbro 2010:64). 
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Denna studie är snarare en induktiv studie än en deduktiv studie. I en induktiv studie börjar 

man med observationer som man försöker systematisera. Vidare besvaras frågorna i 

problemformuleringen genom att man samlar in och analyserar data. Metoden måste å ena 

sidan förankras i teorier och problemställningar, å den andra sidan måste metoden vara 

realistisk med avseende på de data som kan användas. Däremot i en studie som vilar på 

hypotetisk-deduktiv forskning kan problemformuleringarna framstå som hypoteser vilka 

härletts ur teorier. Hypoteserna kan prövas och därmed kan resultaten få konsekvenser för 

teorierna (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen 2008:35-36).  

 

1.1 Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Syftet med den föreliggande c-uppsatsen är att studera den subjektiva risken, det vill säga 

individens riskperception när det kommer till kvällstidningarnas hälsolarm. De 

frågeställningar undersökningen ämnar få svar på är följande:  

• Vilka inställningar i form av tankar, känslor och åsikter har deltagarna i denna studie 

om kvällstidningarnas hälsolarm? 

• Hur uppger deltagarna i denna studie att de påverkas i sin vardag av kvällstidningarnas 

hälsolarm?  

 

1.2 Material och avgränsning 

Det material som undersökningen baserar sig på är intervjuer med fyra fokusgrupper. En 

fokusgrupp med fyra män i åldern 20-30, samt en fokusgrupp med fyra kvinnor i åldern 20-

30. De två andra fokusgrupperna består av deltagare i åldern 65-70, en grupp med enbart män, 

den andra med enbart kvinnor. Mats Ekström och Larsåke Larsson skriver att enligt 

sociologen David Morgan så finns det ett antal riktlinjer hur en fokusgrupp bör se ut. I 

fokusgruppstudier använder man sig gärna av homogena deltagare, i fråga om ålder och 

socioekonomiskt bakgrund såväl som intressen och erfarenheter. Deltagare i homogena 

grupper är mer benägna att dela med sig av sina åsikter och lämna ut information av mer 

personlig art (Ekström & Larsson 2010:80-82). Dock kan man använda sig av olika grupper, 

med homogena deltagare inom gruppen, om syftet med studien är att jämför åsikter hos 

människor med olika bakgrund eller syn på ämnet (Wibeck 2010:22). I denna studie är syftet 

med homogena deltagare, i fråga om ålder och kön, att se om det finns skillnader i hur man 

upplever kvällstidningarnas hälsolarm beroende på ålder och kön. Författarna har inte valt att 

ta hänsyn till deltagarnas yrke och socioekonomisk status. På respondentlistan framgår dock 
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deltagarnas yrke, detta ser författarna enbart som en extra information om deltagarna (se 

bilaga 3). Samtliga intervjuer genomfördes vecka 15 och 16 år 2012. Intervjuerna behandlade 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressens löpsedlar. Innehållet i tidningen 

uppmärksammades inte nämnvärt, om inte deltagarna själva ansåg dem vara av vikt under 

diskussionens gång. För att introducera gruppmedlemmarna för ämnet inleddes samtliga 

fokusgruppintervjuer genom att visa stimulusmaterial, såsom löpsedlar, med olika hälsolarm. 

Stimulusmaterialet består av nio löpsedlar, varav fyra från Aftonbladet, och fem från 

Expressen; 

 

Expressen: HALSBRÄNNA hotar ge strupsår och DÖDLIG SJUKDOM 

Expressen: VANLIGT EKSEM kan vara DOLD SJUKDOM 

Expressen: HUVUDVÄRK kan vara ”TYST” BLODPROPP I HJÄRNAN 

Expressen: Ny svensk studie: VANLIGA SMÄRTOR kan vara DOLT MAGSÅR 

Expressen: Ny forskning avslöjar: DÅLIGT VÄDER kan orsaka HJÄRTINFARKT 

Aftonbladet: Ny folksjukdom: SVULLEN MAGE kan vara SVAMP I TARMARNA 

Aftonbladet: Ny medicin kan RÄDDA 450 000 svenskar med FÖR HÖGT BLODTRYCK 

Aftonbladet: Varannan kvinna drabbad: VANLIG VÄRK kan ge dig LIVSLÅNG SJUKDOM 

Aftonbladet: 900 000 svenskar har OKÄND FOLKSJUKDOM 

(se bilaga 1) 

 

I fortsättningen benämner författarna kvällstidningarnas hälsorelaterade löpsedlar för 

kvällstidningarnas hälsolarm eller kvällstidningarnas löpsedlar. Författarna avser inte 

undersöka innehållet i tidningarna, och inte heller löpsedlar som inte berör ämnet hälsa.  

 

I boken Kvalitativa intervjuer beskriver Jan Trost att i samband med kvalitativa studier är det 

oftast ointressant med i statistisk mening representativa urval. Vid kvalitativa studier vill man 

vanligtvis få en så stor variation som möjligt och inte ett antal likartade (Trost 2010:137). I 

denna studie har bekvämlighetsmetoden använts, vilket är en vanlig och praktisk metod som 

går ut på att man får de respondenter som är villiga och tillgängliga att delta. Ett strategiskt 

urval har också används eftersom variablerna kön och ålder valdes ut. Kön består enkelt nog 

av två kategorier, och ålder delades in i unga vuxna och pensionärer (Trost 2010:138-140).  
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1.3 Tidigare forskning 

Författarna till denna c-uppsats har studerat tidigare forskning inom området för att få en 

gedigen inblick i ämnet, samt skapa en bakgrund och en kontext till det egna arbetet. I Sverige 

har forskare genomfört en rad empiriska studier på området. Medier, oro och medborgarskap, 

en studie som gjorts av docenterna Peter Dahlgren och Birgitta Höijer, har fungerat som en 

viktig utgångspunkt. I den studien framgår det att informanterna inte anser att de själva blir 

påverkade av medierna. Dock uttalar sig informanterna gärna om hur de tror att andra 

påverkas, och menar att andra påverkas mera än vad man själv gör. Detta är ett dokumenterat 

fenomen inom medieforskningen och kallas tredje-person effekten. Därför är det av yttersta 

vikt, innan man ger sig i kast med att intervjua informanter, att poängtera att det är deras 

personliga uppfattningar man är intresserad av. Studien påvisar även att informanter skiljer på 

oro och risk. Risker kan oroa men det behöver inte vara så. Medan det är få som förknippar 

oro med positiva egenskaper är det många som framhåller riskens positiva sidor. Oron är 

förenad med obehag medan risk kan ses som en utmaning. I studien framgår det även att 

många svenskar känner sig sannolikt mycket osäkra om framtiden (Dahlgren & Höijer 

1997:30-32). Medieforskarna Miller och Parnell Riechert hävdar efter att ha genomfört sin 

studie kring nyhetsmaterial att händelser inte lyckas bli nyheter utan vissa unika egenskaper. 

Egenskaper som exempelvis förenkling, konkretisering, och tillspetsning framhävs som 

lockande och ämnar för att sälja. Miller och Parnell menar att utan egenskaperna hamnar inte 

händelserna på medieagendan (Jarlbro 2010:25).   

Lennart Sjöberg, professor i psykologi som i huvudsak forskat inom riskpsykologi, menar att 

det inte enbart är medierna som står ansvariga för medborgarnas riskupplevelser, vilket 

många medieforskare anser. Han menar att medborgarnas riskuppfattningar inte görs helt 

okritiskt, och därför inte tar den skada som många forskare förutspår (Jarlbro 2010:25). Detta 

påvisar även en norsk studie som genomfördes under åren 1999/2000, där det framgår att hela 

75 % av de tillfrågade i studien anser att norska tidningar överdramatiserar i rapporteringen av 

livsmedelsrisker (http://fof.se). Även en liknande svensk studie visar att de flesta inte oroas av 

hälsolarm, och att den lilla andelen som oroas endast känner obehag en kort stund (Jarlbro 

2010:25). Angående medicinjournalister och deras relation till massmedierna har forskare 

kommit fram till att det finns ett alliansbygge mellan dem, men att man bör ha i åtanke att 

skriverierna medborgarna ser i tidningarna sällan kommer från dessa medicinjournalister utan 

från allmänreportrar som inte är specialutbildade inom hälsa och vetenskap (Jarlbro 2010:25). 
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1.4 Begreppsdefinition 

Nationalencyklopedin definierar risk på följande vis: ”[…] i allmän betydelse möjlighet att 

något oönskat skall inträffa. Det kan röra sig om individuella risker, risker för samhället av 

social eller ekonomisk natur eller miljörisker.” http://www.ne.se 

Höijer diskuterar begreppet risk och dess betydelse och menar att första gången begreppet 

uppträder är i övergången mellan medeltiden och modern tid. Dess etymologi är okänd. 

Medan en del menar att det är ett ord med arabiskt ursprung menar andra att det kommer från 

grekiskans ”rhiza”, som betyder klippa eller skär och signalerar fara för sjöfararen. Från 

1500-talet och framåt spreds begreppet med tryckkonsten. Begreppet risk står i kontrast och 

motsättning till begreppet säkerhet (Berglez & Olausson 2009:242-243).  

Trots olika betydelser och definitioner av risk begreppet utgår den föreliggande c-uppsatsen 

från följande begreppsförklaringar: 

Risk: ”En definition eller medvetande om att ett möjligt latent, potentiellt, eller mera akut 

hot kan utmynna i händelser som kan drabba individer, grupper och samhällen.” (Jarlbro 

2004:10). 

Riskperception: Människors förmåga att göra riskbedömningar, det vill säga den 

subjektiva risken, vilket är individens upplevelse (perception) av den faktiska risken 

(Jarlbro 2010:55-57). 

 

Jarlbro skiljer mellan två typer av risker; den objektiva risken samt den subjektiva risken. Den 

förstnämnda risken finns oavsett om vi känner till den eller inte, och den senare kan förklaras 

som en följd av den objektiva risken, det är individens uppfattning av risken, individens så 

kallade riskperception (Jarlbro 2010:55). Forskningsområdet om riskperception är omfattande 

och utgår i nästan alla fall från ett objektivt perspektiv där man sedan studerar medborgarnas 

riskperception och jämför den med den objektiva risk som kalkylerats fram i förhand av 

forskarna (Jarlbro 2004:19).  
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2. TEORETISK RAM 
Detta kapitel behandlar olika riskteorier, riskuppfattningar och den roll medierna har i denna 

relation. Avsnittet börjar med att definiera riskbegreppet utifrån olika teorier och dess relation 

till olika samhällsfaktorer. Vidare diskuteras medieringen av risk. Kapitlet beskriver även 

nyheter som en socialkonstruktion. Avslutningsvis beskrivs begreppet riskperception och 

riskkultur.  

 

2.1 Risksamhället 

Enligt Beck, professor i sociologi, är risker i samhället en bieffekt av moderniseringen. Det 

utvecklade moderna samhället skapar, parallellt med rikedom, även risker. Beck beskriver i 

sin bok Risksamhället att destruktiva krafter släpps fria, som övergår det mänskliga 

förståndet. Det är risker som drabbar allt liv på jorden, så kallade globala 

moderniseringsrisker, som kan ses som de följdproblem som den teknisk-ekonomiska 

utvecklingen för med sig. Vidare betonar Beck skillnaden mellan dåtidens risker och nutidens 

risker. Medan dåtidens risker kunde förnimmas har nutidens risker snarare tagit formen av 

kemiska och fysiska formler, som gifthalter i våra livsmedel eller kärnvapenhotet, som oftast 

inte är förnimbara för människan. Vidare menar Beck att dåtidens risker kunde härledas till en 

undermålig hygienteknologi, medan risker idag beror på en industriell överproduktion.  När 

Beck pratar om globala risker menar han att de skador som riskerna förorsakar inte längre 

begränsar sig till den plats där de uppkommer – företaget - utan de äventyrar livet på hela vår 

jord. Med andra ord menar Beck att det som är skadligt för hälsan mycket sällan kan uppfattas 

av de mänskliga sinnena, såsom radioaktivitet, föroreningar och giftämnen i luften, och även 

om något helt uppenbart verkar farligt krävs det objektiva bedömningar av kvalificerade 

experter. Detta i sin tur kan leda till att det kan vara svårt för allmänheten att ta risker på 

allvar. Det man inte vet mår man inte dåligt av. I själva verket står människan inför en mängd 

olika risker, risker som i många fall inte kan förutspås - man läser om dem i tidningen, hör om 

dem i tv, men i slutändan är man rätt maktlös inför dem (Beck 2005:29-38). Enligt Gunilla 

Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, har medborgare många gånger 

svårt för att förstå experter på grund av deras expertspråk som inte används som vardagligt 

bruk, och att det ofta utgår från ett makroperspektiv. Medan medborgarna själva är fokuserade 

på mikronivå där individen, och allt som berör individen, står i fokus (Jarlbro 2010:80). Beck 

påstår att risksamhället är en början på en spekulativ tidsålder för den dagliga varseblivningen 

och det dagliga tänkandet. Denna riskteori är helt fri från personliga erfarenheter, det vill säga 
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det är det som vardagsmedvetandet inte ser, inte kan uppfatta såsom radioaktiviteten, 

föroreningarna och de framtida hoten, som blir föremål för oenigheter vad gäller dess grad av 

verklighet. (Beck 2005:102). ”Den synliga världen måste undersökas, relativeras och 

värderas i förhållande till en andra verklighet som bara existerar i tankarna och ändå 

gömmer sig i denna synliga värld. Måttstockarna för värderingen finns i denna andra värld, 

inte i den synliga [… ]Att ge sig hän, den omedelbara njutningen, att bara finnas till, 

existerar inte längre.” (Beck 2005:101). 

 

En typ av risk som Beck framhäver är radioaktiviteten, men det finns även andra giftiga 

ämnen i luften, vattnet och livsmedlen, vilka människan inte kan förnimma. Därmed förblir 

skadeverkningarna för det mesta osynliga och baseras på kausala tolkningar och existerar 

således endast genom den vetenskapliga respektive ovetenskapliga kunskapen om dem. 

Genom denna kunskap kan de förändras, förminskas eller förstoras, överdrivas eller 

bagatelliseras. Risker, menar Beck, är öppna för sociala definitionsprocesser vilket leder till 

att de som definierar riskerna, som till exempel massmedierna, får samhällspolitiska 

nyckelpositioner. Ingen går heller säker från att drabbas av risker, även de som skapat dem 

och profiterar på dem står handfallna inför dem. Risker leder även till en mängd följdproblem, 

såsom hälsorelaterade problem för både människan och naturen. Dessa följdproblem har i sin 

tur sociala, ekonomiska och politiska bieffekter såsom kollapsande marknader, devalvering, 

enorma kostnader etcetera (Beck 2005:33-35). 

 

2.2 Mediernas roll i risksamhället 

Ett konkret exempel på mediernas upptagenhet med risker kan ses i fallet ”The salmonella-in-

eggs” - händelsen som pågick i Storbritannien mellan år 1988-1989. Den brittiska lingvisten 

Roger Fowler diskuterar i sin bok Language in the news kring den matförgiftningshysteri som 

pågick i Brittisk media år 1988 och 1989. Denna presshysteri pågick i tre månader och fick 

massiva proportioner. Det var främst bakterierna listeria och salmonella som skapade ett 

ramaskri i medierna. Författaren pratar om en ”presshysteri”, med vilken han menar att den 

panikstämning som rådde kring smittade ägg inte var ett medicinskt fenomen, inte heller 

någon epidemi, utan en diskurs som skapades i språket genom medierna. Med andra ord var 

krisen diskursiv, snarare än empirisk. Fowler gjorde en diskursanalys kring ämnet och 

samlade in material som omfattade över 300 artiklar och reportage. Förutom att det fanns en 

mängd artiklar att tillgå så var dessa artiklar både komplexa och förvirrande. Dessutom var 
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tonen och innehållet i artiklarna både hysteriska och förbryllande, menar han (Fowler 

1991:146-151). Vidare beskriver Fowler att paniken yttrade sig även i andra 

problemområden, orelaterade till både listeria och salmonella och deras effekter, såsom 

miljörisker etcetera. Detta fick även globala följder – i pressen florerade diskussioner om 

ozonlagret, växthuseffekten, surt regn och ödeläggelse av regnskogen i Amazonas (Fowler 

1991:147). När det kommer till diskurser som denna i media är de ständigt alarmerande och 

överdrivna, men på ett otydligt sätt. Ett problem med oanade proportioner utpekas i medierna, 

vilket leder till att allmänheten blir ”skyldig” att engagera sig i saken, dock saknas klara 

riktlinjer över hur man bör gå tillväga (Fowler 1991:169). 

  

Även Höijer skriver om samhällets upptagenhet med risker, samt beskriver hur publiken 

dagligen får larmrapporter via medierna om diverse risker. Det är inte endast via språket som 

medierna betonar risker, utan även bilder hjälper till att måla upp hotfyllda framtidsvisioner, 

menar hon (Berglez & Olausson 2009:241-242). Höijer anser att medierna är en viktig 

medskapare när det gäller synen på risker, och detta i sin tur leder till att medierna har stor 

betydelse för allmänhetens riskuppfattningar. Medierna har följande tre roller i risksamhället: 

som ögonöppnare för de risker som allmänheten inte kan förnimma genom egen erfarenhet, 

som en offentlig arena där risker definieras på en mängd olika sätt, och som medskapare av 

risksamhället (Berglez & Olausson 2009:252). Dahlgren & Höijer betonar kopplingen mellan 

mediernas rapportering kring sociala och politiska händelser och medborgarnas oro. Likväl 

menar författarna att det kräver omfattande forskning för att kunna besvara frågan hur dessa 

är relaterade till varandra (Dahlgren & Höijer 1997:11). 

 

När det gäller att förstå medborgarnas riskbedömningar är forskare ense om att medierna 

direkt påverkar den allmänna också kallad den objektiva risken – det som är riskfyllt för de 

andra. Medan den personliga, subjektiva risken, det vill säga det som är riskfyllt för en själv 

istället påverkas via interpersonell kommunikation – all slags kommunikation som sker 

mellan individer (Jarlbro 2010:58). Jarlbro berör agenda-setting-teorin där hon antyder att det 

som dyker upp på mediaagendan även blir ett hett ämne vid kommunikationen individer 

emellan. Detta i sin tur är oroväckande eftersom individer kan uppleva risker större än vad de 

egentligen är. Hon menar att det i grund och botten är medieagendan som styr vår 

interpersonella agenda (Jarlbro 2010:58), men att medier samtidigt inte bestämmer våra 

åsikter, utan vad vi ska ha åsikter om (Jarlbro 2010:111). Vidare menar Jarlbro att det finns ett 
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tydligt samband mellan exempelvis aidsrapporteringen och medborgarnas riskbedömning av 

den. Under 1993 publicerades en hel del om problemet, idag är problemet minst lika stort men 

har lämnat medieagendan, det som dock lever kvar är den interpersonella agendan. Jarlbro 

knyter ihop säcken och menar att om ämnet redan funnits på medieagendan och medborgarna 

fått upplysning kring ämnet, som lever kvar i den interpersonella agendan, desto mindre 

hotfull känns den trots nyrapporterade händelser kring ämnet (Jarlbro 2010:63). 

 

2.3 Nyheter som en social konstruktion 

Definition av social konstruktivism enligt Nationalencyklopedin lyder enligt följande: 

”Samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten 

är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt 

handlande.” http://www.ne.se. 

 

Fowler beskriver nyheterna som en social konstruktion. Han menar att nyheter är en 

slutprodukt av noggrant utvalda händelser och deras transformering till nyheter.  Det är här 

nyhetsvärderingen kommer in i bilden. Han beskriver Galtung och Ruges modell – 12 stycken 

kriterier som utrikesnyheter bör ha för att klassificeras som en nyhet: relevans, aktualitet, 

förenkling, förutsägbarhet, det oväntade, tröskelvärde (intensitet), kontinuitet, komposition, 

personifiering, elitpersoner, elitnationer och negativitet (Fowler 1991:12-14). Som ett konkret 

exempel kan tas ”The salmonella-in-eggs” - händelsen som beskrivits ovan. När det till 

exempel kommer till kontinuiteten är detta ett utmärkt exempel på en händelse som 

rapporterades under en längre tid i medierna och fallet påverkade, i mångt och mycket, en stor 

del av allmänheten och det dagliga livet. Andra omständigheter som inverkar på vad som blir 

en nyhet är sociala och ekonomiska faktorer (Fowler 1991:17-19). Viktigt att ta i beaktande är 

att nyhetsproduktion är en industri och affärsverksamhet, vars främsta mål är att få profit och 

öka försäljningssiffror. Det är främst de med makt som fungerar som källor och som i sin tur 

får komma till tals. Detta, menar Fowler, leder till partiskhet då det kommer till vad som 

rapporteras och hur det rapporteras (Fowler 1991:20). En intressant infallsvinkel är vad som 

ligger bakom publiceringar som omfattar hälsolarm. Enligt Lars Nord och Jesper Strömbäck 

görs egna vägval på företagsnivå, redaktionell avdelningsnivå och individuell nivå, och där av 

dessa publiceringar. Ofta är det ekonomisk vinning som står bakom, men även journalisten 

avgör till stor del hur nyheten ramas in (Nord & Stömbäck 2004:32). Detta är något Jarlbro 

reagerat på när det gäller agenda-setting-studier, att forskare inte tagit hänsyn till de faktorer 
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som ligger bakom en nyhet (Jarlbro 2010:61). Medierna reproducerar de rådande ideologierna 

som existerar i samhället, som de mäktiga institutionerna tillhandahåller. Fowler argumenterar 

även för att nyhetsvärderingen är lika mycket vedertagen och kulturellt betingad som 

kontrollerad och avsiktlig (Fowler 1991:20-23). 

 

Dahlgren & Höijer menar att mediernas uppmärksamhet med negativa händelser och problem 

kan förklaras utifrån nyhetsvärderingarna. Negativa händelser ses som ett kriterium på en 

”bra” nyhet.  Författarna påpekar dock att de inte anser att medierna ger en missvisande bild i 

sin rapportering av de problem och risker som samhället står inför. Snarare menar de att det 

handlar om en delvis oavsiktlig anhopning av negativa budskap, vilket kan leda till att 

medborgare inte orkar engagera sig längre. De beskriver att det politiska läge som speglas i 

medierna är fyllt av osäkerhet - massmedier serverar ständigt rapporter och berättelser om 

risker och hot som vårt samhälle står inför (Dahlgren & Höijer 1997:6-7). Jarlbro menar att 

skrämselargument å ena sidan inte alltid går hem hos läsare utan slår ibland fel beroende på 

vem och hur mottaglig individen är för nyheter som sådan (Jarlbro 2010:86). Men å andra 

sidan menar Jarlbro att medieagendans effekt, i form av skrämselargument, lätt hänt blir det 

som omtalas på medborgarnas agenda och som också övervärderas av medborgarna. Sådana 

nyheter uppfattas av medborgare i större proportioner eftersom de är synliga nyheter samtidigt 

som tidningarnas dramatiseringar sällan stämmer överens med verkligheten (Jarlbro 2004:21). 

Mycket av nyhetsutbudet består av återkommande grundteman såsom konflikter, dramatiska 

händelser och olyckor. Dessa teman är presenterat på likartade sätt i val av språk och bild. 

Den mer sensationsinriktade pressen använder sig av mycket känslomässiga anspelningar. En 

artikel i kvällstidningen kan därmed anspela på många känslor – rädsla, vrede, vanmakt, 

humor eller medlidande. Länken mellan medierna och medborgarnas oro kan ses som mycket 

komplex – det beror på vad som sägs, hur medierna framställer nyheten och medborgarnas 

erfarenheter och tolkningsramar (Dahlgren & Höijer 1997:7-8). Detta kan kopplas samman 

med Jarlbros förklaringsmodell – en modell som visar på att både personliga erfarenheter och 

personlighet, samt mediepåverkan är det som ligger bakom riskperceptionen hos medborgare 

(Jarlbro 2004:62). 

  

Vidare betonar Stuart Allan, professor inom journalistik, mediernas ledande roll när det 

kommer till vad allmänheten uppfattar som risker – medierna väljer ut sina egna teman och 

konkretiserar därmed det som annars är omöjligt att begripa. Allan anser att medborgare är 
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beroende av medier för att förstå världen utanför deras erfarenhetsram. Det är genom 

medierna som till exempel miljöriskerna blir en del av verkligheten, menar han (Allan 

2002:102-103).  

 

2.4 Människans verklighetskonstruktion/ riskperception  

Dahlgren & Höijer anser att det har blivit allt viktigare inom medieforskningen att studera hur 

människor tänker och skapar mening för att man skall få kunskap om mediernas roll för 

medborgarna. Meningsskapande sker när en individ tolkar och skapar mening och betydelser 

genom att få kunskap om nuet utifrån tidigare erfarenheter. Varje människa skapar sin 

verklighet, sin subjektivitet, i samspel med den yttre verkligheten såsom hon uppfattar den. 

Denna yttre verklighet, samhället, består av andra människor, sociala institutioner och inte 

minst medier. Vidare menar författarna att man inom medieforskningen betonar alltmer 

människan som aktiv uttolkare av mediernas texter. Man framhåller förutom pluralismen i 

tolkningarna även oppositionella tolkningar av dominerande budskap i medierna. Det är 

främst forskningstraditioner såsom ”cultural studies” och receptionsforskning som betonat 

människans aktiva roll (Dahlgren & Höijer 1997:12-13). 

  

Emellertid nämner Stuart Allan olika faktorer som inverkar på människors riskperception. 

Dessa faktorer baserar sig på en undersökning som gjorts av Britain’s Parliamentary Office of 

Science and Technology (POST 1996) Dessa faktorer bidrar till att ge en bättre förståelse 

varför vissa risker anses vara allvarligare än andra. Medierna har här ett ansvar att klargöra 

och delge information till allmänheten om oklara och svårbegripliga risker. Faktorerna är 

följande: Kontroll – människor är mer villiga att acceptera risker som ses som naturliga, och 

som människan har kontroll över. Grad av effekt – rädslan är större då konsekvenserna av en 

risk får katastrofala följder. Familjära risker – människor accepterar hellre risker som är 

familjära än risker som är nya och okända. Tid – en risk är mer acceptabel om dess 

konsekvenser är omedelbara och kortvariga än om de är försenade och har konsekvenser för 

framtida generationer. Förtroende – en nyckelfaktor är vilket förtroende företag har hos 

publiken. Ju mer ärliga och öppna företag är då det kommer till misstag och begränsningar 

desto större förtroende har publiken för dem. Den sociala bilden – de händelser och risker 

som presenteras i media är även de risker som allmänheten uppfattar som mer angelägna 

(Allan 2002:91). 
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I en studie som gjorts av Dahlgren och Höijer år 1997 påvisar resultaten av de intervjuer som 

forskarna genomfört att risker inte bara förknippas med negativa och hotfulla bilder utan 

också positiva möjligheter (Dahlgren & Höijer 1997:32). Det kan dock nämnas, som framgår 

i en annan studie som gjorts av sociologerna John Tulloch och Deborah Lupton mellan 1997-

2000, att allmänheten inte definierar risker i tekniska termer av sannolikheter för negativa 

konsekvenser av något. I de 134 personliga intervjuerna, som forskarna genomförde, 

framkommer det att om risker framhålls som spännande och utmanande så är det först och 

främst vardagligt risktagande, som att satsa på ett nytt jobb och äventyrliga sportaktiviteter, 

man har i åtanke (Tulloch & Lupton 2003:11-12). Risk är ett vagt begrepp med många olika 

betydelser, sett ur medborgarnas synpunkt. Tidigare studier inom området visar att 

medborgarnas riskbedömningar kan skilja sig från experternas. Medborgarna har en tendens 

att överskatta dramatiska risker som flygolyckor och katastrofer, medan mindre dramatiska 

risker som strålning eller el-olyckor underskattas. En del forskare menar att medborgarna har 

förvrängda riskuppfattningar medan andra anser att man bör ta medborgarnas vardagliga 

riskuppfattningar på allvar eftersom det kan ge viktiga perspektiv till experternas mer 

abstrakta risktänkande. Studier visar även att medborgare reagerar olika på mediernas 

riskbudskap – många anser sig vara kritiska och därmed poängterar mediernas överdrivenhet 

och sensationsinriktade nyhetsrapporteringar. Medierna fungerar i stora drag som 

ögonöppnare för risker, det vill säga de får människor att få upp ögonen för dem (Berglez & 

Olausson 2009:254-255). 

 

2.5 Riskkultur – risker som sociala konstruktioner 

Realism kallas den ståndpunkt som hävdar att riskerna är faktiska och verkliga. Inom till 

exempel naturvetenskaperna där riskerna mäts och beräknas på olika sätt har de flesta en 

sådan syn. Ibland nämns ståndpunkten som objektivistisk. I motsats till denna syn så existerar 

ett konstruktivistiskt synsätt som framhäver att risker är öppna för sociala definitioner. Det 

vill säga risker behöver inte representera verkligheten, utan är snarare konstruktioner eller 

föreställningar om den. Riskerna finns i människors tankar och kultur, till exempel i 

mediernas larmrapporter (Berglez & Olausson 2009:244-245). Antropologen Mary Douglas 

och statsvetaren Aron Wildavsky diskuterar kring risker som sociala konstruktioner. Enligt 

författarna handlar riskkulturen om hur vi upplever världen (Douglas & Wildavsky 1982:6). 

Douglas och Wildavsky har ett antropologiskt perspektiv, och betonar att olika kulturer 

upplever olika risker – vissa faror uppmärksammas medan andra exkluderas. Författarna 
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menar att det råder oenighet om vad som uppfattas som risker, och vad som bör göras för att 

eliminera dessa risker (Douglas & Wildavsky 1982:1-2). I Jarlbros bok nämns Beck som 

diskuterar massmediernas roll, där han menar att risker som sociala konstruktioner kommer 

från just medierna. Samtliga undersökningar gjorda hos SOM institutet, en opartisk 

undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, visar att riskbedömning hänger på den 

kulturella bakgrunden man har som individ, en så kallad kulturell konstruktion (Jarlbro 

2010:54-61). Den engelska sociologen Anthony Giddens, som nämns i Jarlbros bok, menar att 

dagens risker blivit alltmer globala än personliga i den meningen att det rör en hel befolkning, 

som exempelvis miljörisker som drabbar hela världen, snarare än individen själv (Jarlbro 

2010:54-55). Den amerikanska sociologen Frank Furedi, som nämns i Berglez och Olausson, 

anser att medierna har blivit mer benägna att rapportera om olika risker i samhället. Han 

menar att medierna har en stor betydelse i risksamhället, men de kan inte ses som orsaken till 

riskkulturen. Mediernas upptagenhet med risker kan mera ses som ett symptom på problemet. 

Vidare menar Furedi att medierna är bara en av flera aktörer på riskmarknaden (Berglez & 

Olausson 2009:251). Viktigt att ha i åtanke är att samtidigt som de med en konstruktivistisk 

syn på risker betonar att risker konstrueras diskursivt, väljs ut och uppmärksammas menar de 

att det likväl finns allvarliga miljörisker och cancerframkallande kemikalier. Dessa två 

ytterligheter, realism och konstruktivism, behöver sålunda inte utesluta varandra (Berglez & 

Olausson 2009:245). 

 

2.6 Sammanfattning av teori 

I denna studie kopplas ämnet mediernas roll i ett risksamhälle – kvällstidningarnas hälsolarm 

samman med teorier om risksamhället som framlagts av Beck. Eftersom syftet med den 

föreliggande c-uppsatsen är att studera den subjektiva risken, det vill säga individens 

riskperception när det kommer till kvällstidningarnas hälsolarm, anser författarna att även 

Jarlbros teori om riskperception fungerar som en bra riktlinje. När det kommer till mediernas 

roll i denna process anser författarna att synen på nyheter som en social konstruktion är 

väldigt passande, därmed även synen på en riskkultur där risker ses som sociala 

konstruktioner som finns i människors tankar, samt även i mediernas larmrapporter. Trots att 

det finns faktiska risker, såsom miljörisker och cancerframkallande kemikalier, är en 

betydande del av de risker som rapporteras i media, i mångt och mycket, socialt konstruerade.  
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3. METOD 

Detta kapitel börjar med att behandla den kvalitativa forskningsintervjun. Metodens fördelar, 

och eventuella nackdelar, för det valda studieområdet kommer att redovisas. En redogörelse 

för såväl metodens teoretiska underlag som dess praktiska tillämpning kommer att illustreras. 

Eftersom metoden för studien är fokusgruppintervjuer kommer kapitlet även att behandla 

fokusgrupper som metod. Då syftet med studien är att få en uppfattning om deltagarnas 

åsikter, tankar och känslor kring ett relativt komplext fenomen anser författarna att 

fokusgruppintervjuer är den bäst lämpade metoden för studien. Först och främst kommer 

innehållet i själva intervjuerna att studeras, men interaktionen mellan gruppmedlemmarna 

kommer även att tas i beaktande. Fokusgruppintervjuer ger det djup som studien kräver för att 

ge en fördjupning i den förståelse av vad som ligger bakom läsarnas tankar och åsikter, i detta 

fall, deras tankar och åsikter kring vilken påverkan kvällstidningarnas löpsedlar har när det 

kommer till deras syn på hälsorisker. Victoria Wibeck, som arbetar med att utveckla 

användningen av fokusgrupper inom den kvalitativa forskningen, menar att jämfört med 

metoder som enkätundersökningar och opinionsundersökningar kan fokusgrupper användas 

då man har ett intresse för att gå på djupet i ett ämne. Där en enkätstudie ger en bredare 

kunskap och möjlighet att uttala sig generellt om en hel population ger en fokusgruppstudie 

snarare möjlighet för ett mindre antal respondenter att uttala sig, och mer tid för samtliga att 

utveckla sina argument (Wibeck 2000:124). 
 
3.1 Den kvalitativa forskningsmetodens utmärkande drag 

Steinar Kvale som var professor i pedagogisk psykologi, och professor Svend Brinkmann 

skriver i deras bok Den kvalitativa forskningsintervjun att den grekiska innebörden av ordet 

metod är ”vägen till ett mål” och kan uppfattas i bred mening. Inom till exempel den 

positivistiska forskningsansatsen betonar man ett mekaniskt följande av regler för att realisera 

ett visst mål. Därmed anser anhängare av positivismen att en metod inte ska förutsätta 

bedömning, konstnärliga eller andra skapande förmågor. Inom den kvalitativa 

forskningsintervjun anser man däremot att ett mekaniskt följande av regler inte är att föredra. 

Den kvalitativa forskningsintervjun bygger i sin tur på intervjuarens färdigheter och 

personliga omdöme när det gäller vilka frågor som anses vara viktiga att ställa för att få svar 

de frågeställningar som studien utgår från. Eftersom kvaliteten på de data som produceras 

under intervjun beror på kvaliteten hos intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper krävs 

omfattande träning innan man tar sig an rollen som intervjuare. Konsten att ställa följdfrågor 
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är av yttersta vikt och kräver goda förkunskaper inom det ämne intervjun behandlar (Kvale & 

Brinkmann 2009:98). Ett av den kvalitativa forskningens utmärkande drag är att se något med 

en annan människas ögon. Det vill säga den uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, 

handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas perspektiv. Ett annat 

utmärkande drag är att tillhandahålla detaljerade beskrivningar av de sociala miljöer och 

fenomen studien behandlar, något som den kvantitativa forskningen inte erbjuder. Vidare 

lägger man inom den kvalitativa forskningen tonvikten på att man måste tolka det som sker 

och sägs i termer av en förståelse av hela den sociala miljön och den mening detta har för 

aktörerna. Det vill säga man kan bara förstå händelser om de sätts in i ett historiskt och socialt 

sammanhang. Ett annat karakteristiskt drag inom denna forskningsinriktning är förmågan att 

som forskare vara flexibel under hela forskningsprocessen och att, om så är en nödvändighet, 

ändra inriktning i problemformuleringen (Bryman 1997:77-84). 

 

3.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Kvale och Brinkmann diskuterar kring forskningsintervjun som ett hantverk. Med 

hantverksskicklighet menar de att forskaren bör ha de praktiska färdigheter och personliga 

insikter som krävs för att utföra en så tillförlitlig och giltig forskningsintervju som möjligt. 

God intervjuforskning innebär inte att enbart följa regler och behärska tekniska färdigheter, 

utan innefattar även personliga bedömningar av vilka regler och frågetekniker som bör 

inkluderas samt vilka som bör exkluderas. Intervjuaren som behärskar sitt yrke koncentrerar 

sig framför allt på intervjupersonen och den kunskap som eftersöks och inte på 

intervjutekniken i sig. Fokus ska ligga på uppgiften och materialet, det vill säga det objekt 

han/hon arbetar med (Kvale & Brinkmann 2009:102-103). Det finns som sagt inga 

standardiserade procedurer eller regler för hur man ska genomföra en forskningsintervju. Den 

öppna strukturen i forskningsintervjun kan ses som både en tillgång och ett problem i 

intervjuundersökningar. Det finns dock standardval när det kommer till hur man ska angripa 

de sju olika stadierna i en intervjuundersökning. De olika stadierna i en intervjuundersökning 

är följande: tematisering – där man formulerar undersökningens syfte och frågeställningar, 

planering – där man planerar upplägget, intervju – där man utför själva intervjun/intervjuerna, 

utskrift – där man transkriberar intervjun/intervjuerna, analys – där man hitta samband och 

mönster eller avvikelser, verifiering – där man redogör för uppsatsens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet och slutligen rapportering – där man presenterar resultatet av 

undersökningen. Denna modell kan hjälpa nybörjaren i intervjuforskning och fungera som ett 
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stöd när allt kan kännas kaotiskt. Vissa forskare förespråkar däremot ett mera flexibelt 

förhållningssätt till forskningsprocessen, där man inte följer en strikt mall utan anpassar sig 

till nya omständigheter och formulerar om frågorna vid behov (Kvale & Brinkmann 

2009:115-119). Den linjära modell, bestående av sju stadier, kan med fördel förvandlas till en 

cirkulär eller spiralformad modell – när forskaren fördjupat sina kunskaper av de teman som 

undersöks under senare stadier går tillbaka till tidigare stadier och ser på dem ur ett annat 

vidare perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009:127). Grant McCracken, professor i antropologi, 

beskriver i sin bok The long interview hur viktiga de fem första minuterna är av intervjun och 

hur de banar väg för hur den fortsatta intervjun kommer att fortlöpa. Det är viktigt att 

intervjuaren visar sympati för respondenten så att denne känner sig villig att delge sina åsikter 

och tankar i ämnet. Ett bra sätt att inleda intervjun är att låta respondenten kort presentera sig 

själv för att sedan påbörja de lättare intervjufrågorna (McCracken 1988:37-38). 

 

3.3 Problem i kvalitativ forskning 

Ett problem som den kvalitativa forskningen kan föra med sig är forskarens förmåga och 

möjligheter att se verkligheten genom andra människors ögon och tolka det som sker och sägs 

utifrån deras perspektiv. Kravet att hålla sig empatiskt och att se världen genom aktörens 

ögon kan i vissa fall ge upphov till problem. Det vill säga de svårigheter som kan uppstå då 

det innebär att vara empatisk utan att vara sympatisk när man studerar individer eller grupper 

som definierar sin lära som den enda sanna. Ett annat problem som kan uppstå då man ägnar 

sig åt kvalitativ forskning är problemet med generalisering. Många kvalitativa forskare är 

osäkra då det kommer till att generalisera deras resultat utöver det enskilda fall de studerat. 

Den forskning som förlitar sig på ostrukturerade intervjuer inom den kvalitativa forskningen 

är mindre utsatt för anklagelser om begränsad generaliserbarhet då respondenterna hämtats 

från flera olika sociala och geografiska miljöer. En lösning på detta problem med 

generaliserbarhet kunde således vara att studera mer än ett fall för att sedan göra jämförelser 

dem emellan (Bryman 1997:89-107).  
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3.4 Fokusgrupp/fokuserade gruppintervjuer 

En kort och koncis definition av fokusgrupper, myntat av den brittiske sociologen David 

Morgan, lyder enligt följande: ”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in 

genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren.” (Wibeck 2000:23).  

Wibeck beskriver i boken Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod att man idag tillämpar metoden inom vitt skilda discipliner såsom 

sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, folkhälsovetenskap etcetera. 

Wibeck menar att man kan använda metoden för att studera både innehåll, det vill säga 

gruppmedlemmarnas åsikter, attityder, uppfattningar etcetera, och interaktionen 

gruppmedlemmarna emellan (Wibeck 2000:19-20). I den föreliggande c-uppsatsen kommer 

fokus först och främst att ligga på deltagarnas åsikter, tankar, känslor gentemot vilken 

påverkan medierna har på deras riskuppfattningar. Likväl resonerar Wibeck att forskaren 

genom att analysera data från fokusgrupper kan studera den sociala interaktionen, det vill säga 

hur deltagarna i en grupp kommer fram till en gemensam syn på någonting eller till att vara 

oense över någonting. När gruppmedlemmarna ska försöka beskriva och förstå ett relativt 

komplext fenomen konstrueras olika meningssammanhang, menar hon. Vad som ofta 

undersöks är hur åsikter, attityder och idéer uttrycks i en grupp. I överensstämmelse med detta 

har fokusgrupper på senare tid använts av teorin för sociala representationer. Teorin om 

sociala representationer handlar om hur olika subjekt sinsemellan bildar en kollektiv 

föreställning om verkligheten runt omkring dem. De utvecklar denna 

föreställning/representation tillsammans till en form av vardagskunskap som hjälper dem att 

orientera sig i den sociala tillvaron (Wibeck 2000:21-22). Med detta i åtanke anser författarna 

av den föreliggande c-uppsatsen att även studier av interaktionen mellan gruppmedlemmarna 

är av vikt. 

 

Som redan nämnts inleddes samtliga intervjuer genom att visa stimulusmaterial, i form av 

kvällstidningarnas löpsedlar med olika hälsolarm, för att be deltagarna diskutera fritt kring 

dem. Detta var ett bra sätt att introducera ämnet och få deltagarna att reflektera kring det. 

Enligt Wibeck är användandet av stimulusmaterial ett utmärkt sätt att få en givande 

diskussion, framför allt om deltagarna inte befinner sig på samma kunskapsnivå eller inte 

tidigare bekantat sig med ämnet. Forskaren bör ha i åtanke att materialet ska väcka frågor och 

skapa diskussion snarare än lägga fram fakta och komma med svar (Wibeck 2000:66). 
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Fokusgruppintervjuer har, likt övriga forskningsmetoder, både positiva och negativa sidor. 

Wibeck menar att vad som gör fokusgrupper till en bra metod är att den kan ha betydelse för 

gruppmedlemmarna själva genom att de blir medvetna om problemområden som de tidigare 

inte reflekterat över eller har erfarenhet ut av. Fokusgrupp som metod ger även en djup 

förståelse kring människors tankar då de väntas ge sina personliga tolkningar av vad som 

kommer upp under diskussionen. Vill man studera gruppdynamik och själva samtalet kring ett 

givet ämne är fokusgrupper en utmärkt metod. Wibeck nämner även svagheter med metoden. 

Hon menar att det lätt kan bli moderatorn som bestämmer diskussionens form och vilka 

aspekter av ämnet som ska tas upp. Moderatorns påverkan på resultaten blir avsevärt mindre 

om man använder sig av en ostrukturerad frågeguide och låter deltagarna diskutera fritt kring 

det aktuella ämnet utan att avvika från det. Moderatorn har dock ett ansvar att se till att alla 

gruppmedlemmar kommer till tals, det vill säga han/hon bör vara uppmärksam på makt- och 

dominansförhållanden i gruppen (Wibeck 2000:126-129). 

 

3.5 Provintervju 

För att testa intervjuguiden genomfördes en provintervju där tre deltagare deltog. 

Fokusgruppintervjun hölls söndagen den 11 mars 2012 i Huddinge och pågick i 45 minuter. 

Enligt planerna hade fyra deltagare inbokats för intervjun, men eftersom den fjärde avbokade 

i sista sekund blev de bara tre till antalet. Som tidigare nämnts var tanken med denna 

provintervju att testa intervjuguiden och att pröva själva metoden. Eftersom författarna till c-

uppsatsen inte har tidigare erfarenheter av att hålla fokusgruppintervjuer ansågs detta vara ett 

ypperligt tillfälle att öva på denna rätt så krävande metod. 

 

3.6 Intervjuguide 

En intervjuguide utformades i enlighet med de frågor som framkommer i boken 

Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. De fem olika typer 

av frågor som bör ingå i en strukturerad intervjuguide är följande: öppningsfrågor, 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor (Wibeck 2000:61). 

Trots att författarna till den föreliggande c-uppsatsen använde sig av dessa typer av frågor 

skulle formen för de fokusgruppintervjuer som genomfördes ses som mer semistrukturerade, 

där författarna i mångt och mycket var flexibla för deltagarnas personligheter och avvikande 

åsikter i ämnet, samt där följdfrågorna ansågs vara av yttersta vikt. Eller som Wibeck 

påpekar; moderatorn bör ha en förmåga att anpassa sig efter situationen (Wibeck 2000:86). 
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Därmed var varje fokusgruppintervju unik, likväl riktades stor uppmärksamhet mot att 

deltagarna inte avvek från ämnet under diskussionens gång.  

 

3.7 Reflektioner och sammanfattning av metoden 

I rollen som moderator märkte författarna av den föreliggande c-uppsatsen att det i vissa fall 

var väldigt svårt att låta bli att uttrycka sina egna åsikter i ämnet. Grant McCracken skriver i 

sin bok The long interview att den viktigaste skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning är förhållandet mellan forskaren och respondenten. Inom kvalitativ forskning är 

detta förhållande mer komplext eftersom närheten till respondenten är större än om man till 

exempel använder sig av en enkätundersökning (McCracken 1988:25). Under provintervjun 

framgick det att intervjuguidens övergångsfrågor var en aning diffusa, begrepp som risk och 

risktagande ställde deltagarna mot väggen. Författarna lärde sig därmed betydelsen av att 

förklara att det inte finns något rätt eller fel, utan att syftet endast är att skapa en diskussion 

kring ämnet, då även forskare är oense om riskbegreppets betydelse. Det är också viktigt att 

man som moderator kommer ihåg att inte ställa ledande frågor, vilket lätt kan få deltagarna att 

tro att de måste svara på ett visst sätt.  

 

Det var ett utmärkt sätt att inleda fokusgruppintervjuerna med stimulusmaterial, i detta fall 

löpsedlar, för att få igång diskussionen och introducera ämnet. Trots den planerade 

frågeguiden uppstod tysta pauser, vilket också kan vara en indikation på att deltagarna tänker. 

Dock kände författarna sig lite ställda mot väggen då det verkade som att deltagarna 

förväntade sig fråga på fråga utan pauser. Däremot är det viktigt att man som moderator 

kommer med följdfrågor för att inte diskussionen ska stanna upp. Det kan vara svårt att 

hantera följdfrågor eftersom man som moderator måste vara både snabbtänkt och på alerten. 

Därför är det viktigt att lyssna och be deltagarna förklara vad de menar med det de säger, få 

dem att utveckla sina resonemang för att få en så djup förståelse som möjligt, där av taktiken 

att använda sig av så kallade kontrollfrågor – för att dubbelkolla att man faktiskt förstår 

deltagarnas uttalanden. Alla människor är olika – vissa pratar mer, medan andra behöver mer 

tid på sig att tänka ut vad de ska säga. Detta är något som moderatorn måste ha i åtanke för att 

kunna bjuda in alla deltagare i diskussionen så alla får möjlighet att uttrycka sig. Under 

fokusgruppintervjuernas gång anpassades frågorna och följdfrågorna efter intervjuns 

utveckling, då deltagarna många gånger diskuterade fritt och besvarade frågor som ännu inte 

hunnit ställas. Innan man ger sig i kast med fokusgruppintervjuer är det viktigt att man förstår 
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både hur tidskrävande och omfattande metoden är. Fokusgruppintervju är en krävande metod, 

men behärskar man metoden får man säkerligen ut ett mycket rikt och gediget material. 
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4. ANALYS/RESULTATREDOVISNING 
För att få en ökad inblick och förståelse om vilka tankar, känslor och åsikter deltagarna har 

kring kvällstidningarnas hälsolarm, samt i vilken utsträckning dessa hälsolarm påverkar 

deltagaren i dennes vardag, har fyra fokusgrupper med fyra deltagare i varje grupp 

genomförts. Författarna till den föreliggande c-uppsatsen har efter bästa förmåga studerat de 

föreliggande intervjuerna. Allt som på något vis kan bidra till analysens fullständighet, i form 

av skratt, tveksamhet, kryptisk förhållning, pauser etcetera, har noterats. Eftersom 

fokusgrupperna delades in i unga vuxna – en grupp med män och den andra med kvinnor, 

samt två grupper med pensionärer – även här en grupp med endast män och den andra med 

endast kvinnor, har egenskaper som ålder och kön värderats. Samtliga intervjuer har spelats in 

och dokumenterats skriftligt och transkriberats omedelbart efter intervjutillfället. 

Den föreliggande studien utgår från medborgarnas riskperception, och betonar därmed 

individens subjektiva upplevelse av kvällstidningarnas rapporteringar om hälsorisker. Den 

norska studien från 1999/2000 som påvisade att hela 75 % av respondenterna anser att 

medierna överdriver i sin rapportering kring risker, är ett exempel på dramatiseringen. Detta 

är i sin tur vanligt för kvällstidningar, vilka är beroende av att väcka känslor hos publiken via 

sina uppseendeväckande rubriker för att uppnå ekonomisk vinst. Vidare menar Gunilla Jarlbro 

att riskbegreppet är en aning diffust och kan ha en mängd olika innebörder. Bland forskare är 

det ännu oklart vad risk begreppet egentligen innebär (Jarlbro 2010:64). När ordet risk togs 

upp under intervjutillfällena märkte även författarna att deltagarna hade en del svårigheter att 

associera kring begreppet. De flesta anser dock att ordet har en negativ klang. Det finns ett 

antal deltagare, bland de yngre deltagarna, som anser att ordet risk även kan innebära någon 

form av spänning, och risktagande i en något mer positiv bemärkelse. 

Som tidigare nämnts finns det modeller, såsom Galtung och Ruges nyhetsvärderingsmodell, 

vilken är applicerbar på risker som nyhet. Det vill säga riskrapporteringen uppfyller många av 

de faktorer som en bra nyhet skall innehålla, bland annat negativitet och det oväntade (Fowler 

1991:12-14). Både Ulrich Beck och Stuart Allan menar att medierna har en betydande roll då 

det kommer till att informera allmänheten om svårbegripliga risker som man inte har någon 

personlig erfarenhet av (Allan 2002:102-103) (Beck 2005:33-35). Författarna till den 

föreliggande c-uppsatsen anser det vara av betydelse att studera vilken påverkan medier har, i 

detta fall kvällstidningarnas påverkan, när det kommer till allmänhetens riskuppfattningar. 

Sammanfattningsvis finns det olika uppfattningar kring huruvida media påverkar människors 
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vardagsliv eller inte, men samtliga forskare som nämnts i denna c-uppsats är eniga om att 

medierna har en mer eller mindre inverkan på människors riskbedömningar. Emellertid har 

författarna under samtliga fokusgruppintervjuer märkt att individer är självständiga och inte 

alltid litar blint på det som står i media. Det är snarare så att media fungerar som en 

ögonöppnare för de hälsorisker som finns, likväl är rapporteringarna kring dessa i många fall 

alltför överdrivna, iallafall enligt de deltagare som deltog i den föreliggande undersökningen. 

Nedan följer en gedigen och noggrann genomgång av samtliga fokusgruppintervjuer, där 

målet är att få svar på de frågeställningar som uppsatsen bygger på. Vidare är avsikten att i 

diskussionerna hitta mönster, likheter/olikheter och avvikelser mellan gruppmedlemmarna, 

samt grupperna i sig. Som tidigare nämnts kommer först och främst innehållet i själva 

intervjuerna att studeras, men interaktionen mellan gruppmedlemmarna kommer även att tas i 

beaktande, särskilt eftersom gruppdynamiken spelar en ansenlig roll under 

fokusgruppintervjuer och kan leda till att deltagarna inte alltid ger sanningsenliga utsagor på 

de teman som tas upp under diskussionen. Fokusgruppintervjuer ger emellertid det djup som 

studien kräver för att ge en fördjupning i den förståelse av vad som ligger bakom människors 

tankar och åsikter, i detta fall, deras tankar och åsikter kring vilken påverkan 

kvällstidningarna har när det kommer till deras syn på hälsorisker. Härmed följer analysen av 

de fokusgruppintervjuer som hållits med de två pensionärsgrupperna, därefter följer analysen 

av fokusgruppintervjuer med de unga vuxna. Slutligen jämförs resultaten från de fyra 

grupperna, där kön och ålder tas i beaktande. Författarna har valt att dela upp analysen i 

grupper om två, det vill säga en tematisk kategorisering – pensionärer samt unga vuxna, detta 

för att underlätta strukturen för analysen. 

4.1 Pensionärerna – ”Vi påverkas inte.” Likheter och mönster bland pensionärerna 

Samtliga pensionärer, både männen och kvinnorna, anser att de inte påverkas av 

kvällstidningarnas hälsolarm. Eller som en man väljer att uttrycka sig ”Jag betraktar det som 

roligt humbug, men nej sådana löpsedlar påverkar mig aldrig.”. En annan man säger att om 

han köper kvällstidningar med löpsedlar som rapporterar om hälsorisker gör han det enbart av 

ren nyfikenhet. ”Vad har de nu hittat på?!”. Han spinner vidare i sitt uttalande och menar att 

det endast handlar om en journalistik som vill väcka nyfikenhet hos läsarna. En tredje man 

säger ”Det här är härliga rubriker”, med en lätt sarkastisk underton. Samma man menar att 

kvällstidningarna skriver enbart nonsens nuförtiden. ”Det var bättre förr”, säger han. Han 

utvecklar sitt påstående och säger att förut, för ca 20-30 år sedan, förutsatte man att 
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journalistiken beskrev nyheter på ett sakligt sätt. Idag anser han att det skrivs en massa strunt, 

mannen menar ändå att det verkar som att det går hem hos folket. ”Idag är det mer 

amerikaniserat och internationaliserat”, säger han och suckar. När han pratar om 

amerikaniserat och internationaliserat menar han att det bara handlar om att sälja tidningar. 

Tidningen har blivit som en vara som vilken som helst. Han anser att en bakomliggande 

faktor är ett ekonomiskt problem som chefredaktörerna står inför. ”De känner säkert en press 

från ägarna att de måste sälja, sälja, sälja – annars får de gå. När det kommer till 

kvällstidningar gäller det att sälja så många lösnummer som möjligt”, säger han medan de 

övriga deltagarna nickar överensstämmande. 

4.2 Olikheter bland pensionärerna avseende kön  

De kvinnliga pensionärerna säger att de inte heller påverkas av kvällstidningarnas hälsolarm. 

Det som skiljer de kvinnliga pensionärernas tankar från de manligas är att de ser fenomenet 

utifrån deras egna personliga erfarenheter, medan männen diskuterar mera bakomliggande 

faktorer, samt journalistiken sett ur ett större perspektiv. Kvinnorna diskuterar ytterligare 

kring sina egna sjukdomar, samt vardagliga risker som man som pensionär kan stå inför. En 

kvinna börjar prata om de sjukdomar hon gått igenom och reflekterar över dem, samtidigt 

som hon studerar stimulusmaterialet. Hon jämför det som står i löpsedlarna med sina egna 

erfarenheter och menar att mycket av det som skrivs inte verkar stämma överens med hennes 

erfarenheter. Även denna kvinna säger, precis som samtliga män, att det ofta ligger pengar 

och reklam bakom den här sorten av artiklar. Samtliga kvinnor menar också att de tror mera 

på hälsorelaterade nyheter om de får vetskap om dem via en bekant än om de läser om dem i 

en kvällstidning. Som en kvinna uttrycker sig ”Om man hör någon vän prata av personlig 

erfarenhet om en sjukdom då känns det mera realistiskt, detta känns mer som rent tjafs”, 

säger hon och pekar på stimulusmaterialet. En annan kvinna flikar in och säger att det är 

viktigt att man känner efter vilka symptom man själv har, ingen annan kan göra det för en. En 

annan kvinna, menar att samhället inte är anpassat för pensionärer. Hon känner till exempel 

att trafikljusen är en risk för henne som är rörelsehindrad. Detta är ytterligare ett exempel på 

hur kvinnorna reflekterar över risker utifrån egna erfarenheter. Slutligen menar samtliga 

kvinnor att de inte påverkas av dessa löpsedlar i sin vardag. Emellertid funderar de kring sina 

egna sjukdomstillstånd, men anser inte att de överensstämmer med hur kvällstidningarna 

lägger fram sjukdomsrisker via sina hälsolarm. Kvinnorna är helt enkelt av den åsikten att 

mycket av det som står i media är överdimensionerat. De menar att kvällstidningarna 
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överdriver i sina rapporteringar enbart för att väcka något slags intresse hos läsaren – få dem 

att vilja köpa.  

4.3 Tankar, känslor och åsikter bland pensionärerna – skrämsel, negativitet och 

nyhetstorka 

När en man beskriver sina känslor då han ser kvällstidningarnas rapporteringar om hälsolarm 

säger han sig inte bli varken arg eller ledsen. ”De är enbart skrattretande”, menar han. Han 

säger sig inte blanda in känslor i det hela, och menar att han inte påverkas av dem 

överhuvudtaget. En annan man tycker att kvällstidningarna skrämmer upp sina läsare, och 

speciellt äldre, då de framställer nyheter på ett sådant sätt. ”Det ska vara uppseendeväckande 

nyheter som samtidigt ska skrämma oss.”. Han tror att det skrivs på det sättet för att de äldre 

ska känna att de måste läsa vad som står, allt för att undvika att bli för tidigt sjuka, samt bli 

medvetna om hur man ska göra för att leva så länge som möjligt. Samtliga män är överens om 

att det i slutändan bara slutar med att ingen orkar läsa, ingen orkar bry sig helt enkelt. Eller 

som en kvinna uttrycker sig ”Jag blir så trött på dem.”. Detta kan kopplas ihop med det 

Gunilla Jarlbro menar - att skrämselargument inte alltid går hem hos läsare utan slår ibland fel 

beroende på vem och hur mottaglig individen är för nyheter som sådan (Jarlbro 2010:86). 

Men å andra sidan menar Jarlbro att medieagendans effekt, i form av skrämselargument, lätt 

hänt blir det som omtalas på medborgarnas agenda och som också övervärderas av 

medborgarna. Sådana nyheter uppfattas av medborgare i större proportioner eftersom de är 

synliga nyheter, samtidigt som tidningarnas dramatiseringar sällan stämmer överens med 

verkligheten (Jarlbro 2004:21). 

Det framgick rätt tidigt under fokusgruppsessionerna hur negativt inställda pensionärerna är 

mot denna sorts löpsedlar. En kvinna uttrycker sitt missnöje genom att berätta att om man 

varit eller är riktigt sjuk bryr man sig inte om det som skrivs. Hon säger sig bli irriterad över 

det som skrivs i kvällstidningen eftersom hon tidigare varit väldigt sjuk. Hon anser att det 

överlag klagas lite väl mycket i Sverige. En annan kvinna instämmer i hennes påstående och 

menar att folk klagar mycket mer idag än för ungefär 40 år sedan då de var unga. ”Då var 

rubrikerna även lite snyggare, inte så braskande”, säger hon. Kvinnorna diskuterar vidare 

kring om hur det var förr och de är alla överens om att samhället känns mer känslokallt idag 

än tidigare. Förut var samhället mer respektfullt, barnen tog hand om sina föräldrar då 

föräldrarna blev äldre, samt hälsade på dem oftare än vad man gör idag. Emellertid är de 

eniga om att samhället är bra socialt, det har till exempel skett en enorm ekonomisk 
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utveckling. Denna utveckling har emellertid fått negativa konsekvenser - alla bara tänker på 

sig själva. Eller som en man uttrycker det ”Samhället har blivit så egotrippat. Det är alltid 

jag, jag, jag – tänket som styr.”. Samma man anser att samhället känns falskt, och att det är 

marknadskrafterna som styr över allt. Kvällstidningarna är ett bra exempel på en produkt som 

bara drivs av pengar. ”Det ska säljas. Det är bara det som det handlar om. Folk är nyfikna, 

men själva medieinnehållet är oväsentligt – bara det säljer”, säger han. 

4.4 Kvällstidningarnas hälsolarm – en form av nyhetstorka 

”Som medborgare intresserar man sig för vad samhället har för problem. Är detta ett sätt att 

demonstrera det här?”, undrar en man och pekar på stimulusmaterialet. Han menar att han 

blir nyfiken när det handlar om riktiga nyheter. Med riktiga nyheter menar han viktiga 

händelser i världen som får honom att reflektera över samhället och världen i stort. Då han ser 

kvällstidningarnas löpsedlar som rapporterar kring hälsorisker händer det inget i hans hjärna. 

En kvinna pratar om nyhetstorka. Dessa löpsedlar existerar endast då det inte finns något 

vettigt och intressant att skriva om, menar hon.  

En man säger ”Som pensionär har man ständigt svärdet på huvudet, och man kan känna sig 

extra rädd. Bara det att man kan bli senil!”. Vidare fortsätter han och menar att om man 

oroar sig för sin hälsa ska man vidta någon form av åtgärd. Det blir inte bättre av att man läser 

kvällstidningarnas rapporteringar kring hälsolarm, tycker han. En annan man inflikar och 

säger att han försöker leva rätt sunt genom att motionera och äta hälsosamt. Att gotta sig i 

kvällstidningarnas fräcka rubriker kan inte vara bra för hälsan, menar han. ”Sådana här 

hälsolarm ökar inte min rädsla för att själv drabbas. Jag tar min vaccinering och känner mig 

trygg”, menar en annan man. ”Om det skulle stå - nu slår ryssarna till, då kanske jag skulle 

bli rädd”, säger han och drar på smilbanden.  

En kvinna anser att kvällstidningarna nedvärderar människan genom att gå ut med sådana 

rubriker. ”De dumförklarar oss på något vis.”. Vidare diskuterar kvinnorna kring att det 

känns bra att de inte tar åt sig av det som skrivs. De känner själva efter om och när de är 

sjuka. Männen är även inne på samma spår. En man uttrycker sig enligt följande ”Tror de att 

alla har lässvårigheter? Det är stora bokstäver, inte bara på löpsedeln utan även inne i 

tidningen. För att inte tala om bilderna.”. Männen kommer sedan fram till att det 

förmodligen är för att fylla ut tidningen som det skrivs med stora bokstäver. Både männen och 

kvinnorna är överens om att det är under de dagar det inte finns något vettigare att rapportera 

om som dessa löpsedlar dyker upp.  
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4.5 Sammanfattning av pensionärernas diskussioner 

Överlag är det hög överenstämmelse inom pensionärsgrupperna, likaså grupperna emellan. 

Det förekommer inga direkt avvikande åsikter bland pensionärerna. Medan gruppen med 

männen diskuterade aktivt och ofta i munnen på varandra, pratade de kvinnliga deltagarna 

något lugnare och tog längre tid på sig att besvara de frågor och teman som togs upp under 

sessionens gång. Både männen och kvinnorna kände varandra väl innan intervjutillfället och 

verkade ha lätt för att uttrycka sina åsikter utan att behöva känna sig besvärade. Författarna 

till den föreliggande c-uppsatsen fick den uppfattningen att deltagarna var sanningsenliga i 

sina svar. En nackdel var emellertid den aspekten att vissa deltagare pratade mer än andra. 

Detta var inte något som sågs som ett problem under fokusgruppintervjun med männen, det 

var snarare vissa av de kvinnliga deltagarna som var mindre aktiva under diskussionen. Detta 

hade möjligtvis kunnat undvikas om man använt sig av personliga intervjuer eftersom en del 

människor inte känner sig bekväma att prata i grupp, trots att man sedan tidigare är bekant 

med de andra gruppmedlemmarna. Den onaturliga intervjusituationen var säkerligen en orsak 

till detta. Valet på fokusgruppintervjuer föll sig ändå naturligt eftersom syftet var att skapa en 

diskussion kring ett relativt komplext fenomen. 

Sammanfattningsvis är samtliga pensionärer negativt inställda till kvällstidningarnas 

hälsolarm, mycket eftersom de anser att de är överdrivna och inte representerar verkligheten. 

En del av männen nämner även att de skrämmer upp folk i onödan, och särskilt de äldre 

människorna. Den största skillnaden fokusgrupperna emellan är emellertid att kvinnorna 

reflekterar mer kring fenomenet utifrån personliga erfarenheter och vardagssituationer medan 

männen diskuterar bakomliggande faktorer och journalistiken i allmänhet. Detta kan kopplas 

samman med Jarlbros förklaringsmodell – en modell som visar på att både personliga 

erfarenheter och personlighet, samt mediepåverkan är det som ligger bakom riskperceptionen 

hos medborgare (Jarlbro 2004:62). Länken mellan medierna och medborgarnas oro kan ses 

som mycket komplex – det beror på vad som sägs, hur medierna framställer nyheten, samt 

medborgarnas erfarenheter och tolkningsramar (Dahlgren & Höijer 1997:7-8).  

Det är även två kvinnor som diskuterar kring bakomliggande faktorer, såsom ekonomiska 

faktorer, som en betydande orsak till att dessa rapporteringar existerar. Båda 

pensionärsgrupperna nämner även ordet nyhetstorka, och menar att 

kvällstidningsredaktionerna fiskar upp dessa artiklar då de inte har något bättre att skriva om.  
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4.6 Unga vuxna – ”De vill bara sälja.” Likheter och mönster bland unga vuxna  

Även ungdomarna markerade att de inte påverkas nämnvärt av kvällstidningarnas 

hälsorelaterade löpsedlar, och de flesta, inte det allra minsta. De bakomliggande faktorerna 

var det som mest betonades under intervjuerna med unga män och kvinnor. Vad gäller 

påverkan menade en kvinnlig deltagare att ”Man kanske påverkas omedvetet eftersom det 

ändå existerar och lever runt en.”. En annan kvinnlig deltagare fortsätter med att förklara 

hur vi människor gärna gottar oss i negativa nyheter då det ger större vilja att läsa eftersom 

människan tyvärr fungerar så, det ger en effekt av ”Har ni hört liksom?!”. Det driver 

människor mer till att läsa om negativa nyheter än om exempelvis en bra kur för axelvärk – 

som istället är positiv och hjälper till det bättre. Samma kvinna påpekar även att hon kan 

känna sig lugn de dagar sådana löpsedlar publiceras, för då vet hon att inget allvarligt hänt 

runtom i världen. Hon nämner ordet nyhetstorka och menar att det är då chefredaktörerna 

väljer att plocka fram dessa ”reservartiklar” ur lådan, enbart för att fylla ut löpsedeln. 

Kvinnan förklarar samtidigt att man utnyttjar människans oro på detta sätt. En av männen 

poängterar samma anledning till varför man just väljer löpsedlar av detta slag, för att det just 

drar till sig läsare. Dagens samhälle, menar han, är besatta av hälsorelaterade nyheter därför 

väljer tidningar att skriva om just det för att sälja sina lösnummer. Två andra i gruppen med 

unga män konstaterar att det är lurendrejeri bakom dessa uppseendeväckande rubriker, och 

den ena mannen lägger till att man även borde förbjuda tidningar från att skriva på det sättet, 

trots den yttrandefriheten som råder i landet.  

4.7 Tankar, känslor och åsikter bland unga vuxna  

En manlig deltagare menar att människor inte bara luras till att köpa utan samtidigt blir 

skrämda och paranoida då de ser dessa dramatiska rubriker. Sådana rubriker ger upphov till 

att mannen helt avstår från att läsa och köpa tidningen eftersom viljan säger emot då 

rubrikerna inte tilltalar honom. En tredje person ur gruppen unga män sammanfattar det hela 

med att säga ”Människan låter sig luras och är så jävla dum! De här rubrikerna lockar till 

sig fler läsare än vettigare saker!”. Samtliga unga kvinnor håller med om att målet är att 

sälja, men de frågar sig om det verkligen är säljande, av den orsaken att ingen verkar tro på 

hälsolarmen. Två av dem framför dock att det känns som om kvinnor och äldre påverkas 

mer av hälsolarm än män, men varför vet de inte. En tredje hoppar in i diskussionen och 

påstår att kvinnor säkerligen läser dessa hälsolarm mer av den ”mammaroll” de är uppvuxna 

till att ha, men att de inte låter sig påverkas av det. Den fjärde kvinnan som varit ganska 

tystlåten under intervjun summerar sina slutsatser på detta sätt; ”Det är klart att hälsolarm 
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är bra, media ska ju komma ut med information, det är ju deras uppgift. Men man kan 

informera på ett annat sätt.”. Hon tar upp svininfluensan som ett exempel. ”Rapporterna 

ville krama ur alla tragiska fall, svininfluensan kunde ha utvecklats till en epidemi eller 

pandemi! Och om media då inte skulle ha skrivit om svininfluensan och det skulle ha 

utvecklats till det värsta tänkbara då skulle media få skit. På det sätt är det bra att media 

informerar, men som tidigare nämnt – på ett alternativt sätt.”. 

4.8 De bakomliggande faktorerna sett ur de unga vuxnas syn 

Både en manlig och en kvinnlig deltagare påpekar vid de olika intervjutillfällena att de 

misstänker en konspiration bakom läkemedelsföretag och media, något slags samarbete som 

tillåter publiceringar av detta slag. Den manliga deltagaren menar även att media är korrupt 

och inget att lita blint på. Efter att han spinner vidare på tanken förklarar mannen att han 

känner sig arg när han ser löpsedlar som sådant. ”Det medför rädsla hos mänskligheten 

vilket är väldigt onödigt!”. Vissa saker medger han kan stämma, men det i ringa mängd och 

inte i den omfattning tidningen skriver om. En kvinnlig deltagare förklarade något snarlikt 

”Oftast är det en stor rubrik på löpsedeln men själva artikeln är fattig.”. En annan kvinnlig 

deltagare svarar på det ”I längden är det säljande, men i längden förlorar media vår tilltro 

till dem. Man bli blasé”, menar hon. En annan synvinkel och förklaring på 

hälsotidningarnas val av löpsedlar kan också vara folkets utmattning av att läsa om samma 

nyhet hela tiden menar en manlig deltagare. Han tar upp Breivikrättegången, och dess 

uttjatade rapportering kring det. Till slut måste tidningarna välja något annat att skriva om 

för människor orkar inte höra samma nyhet hela tiden. Men å ena sidan vill man läsa om 

viktigare saker menar en annan manlig deltagare, som också frågar sig ”Varför köper folk 

det här? Man måste ju vara dum i huvudet.”. Och å andra sidan förstår samma man att 

tidningarna lägger krut på att skriva om hälsan eftersom alla vill leva sunt och leva länge, 

lägger han till.  

4.9 Löpsedlarnas påverkan på de unga vuxna 

En manlig deltagare medger att han, trots de överdramatiska rubrikerna, kan ändra en vana, 

men då under förutsättning att en tydlig och pålitlig källa ligger bakom ett sådant starkt 

uttalande som rubrikerna visar. Medan de andra tre deltagarna i samma grupp bestämt säger 

att sådant struntsnack inte påverkar dem, inte ens om de hörde samma nyhet av en bekant. 

De skulle istället söka upp källan om något tilltalade dem. Kvinnorna å andra sidan litar mer 

på information om hälsolarm som de får höra av bekanta än om de skulle se det på en 
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löpsedel. De menar att man tar åt sig mer, och att det känns mer allvarligt då man får höra 

det av någon nära, speciellt när denne även drabbats av det skrivna. ”Det här har nog 

drabbat några få i landet, men ändå skriver man om det som om halva landet lider. Det är 

missvisande.”, fortsätter en av de kvinnliga deltagarna. En annan kvinna hakar på och säger 

”Expressen och Aftonbladet överdriver med allt. Då tar man inte det seriöst. Men skulle jag 

se samma nyhet i DN eller Svenskan – då känns det mer seriöst och man tar det på allvar.”. 

En kvinnlig deltagare säger följande ”Det är synd om hypokondriker som står ut med dessa 

hemska löpsedlar – de kan ju inte må bra?!”. Hon menar att de måste kolla upp minsta lilla 

grej som det rapporteras om. Samtidigt kommer en annan kvinna på att ”Internet faktiskt 

existerar som upplyser om allt!” – där kan man hitta svar på allt, sant eller falskt. Men det 

finns en hel uppsjö med information där människor själva kan diagnostisera sig”, vilket hon 

och de andra kvinnorna tycker är vanligt men samtidigt skrämmande. Med skrämmande 

menar de att nästan vem som helst kan utge sig för att vara en pålitlig källa.  

4.10 Olikheter bland unga vuxna avseende kön   

Männen nämner att kvinnor säkerligen påverkas mer av liknande löpsedlar som visades 

under intervjutillfällena. Samtidigt är männen ganska hårda och bestämda i sina uttalanden – 

de anser att människor är naiva som litar blint på det kvällstidningarna skriver om. 

Kvinnorna tror att förutom de själva påverkas även de äldre av hälsolarm i större 

utsträckning än vad unga män gör, i alla fall omedvetet. De medger i samma veva att de tror 

mer på hälsolarm som spridits via ”word of mouth” metoden, medan männen kräver en 

saklig och en pålitlig källa innan de tar till sig informationen, oavsett om informationen 

kommer från löpsedlar eller från bekanta. Ett annat exempel på männens hårda uttalanden är 

deras syn på media som hycklare. En av de manliga deltagarna pratar om konspiration och 

korruption, medan kvinnorna däremot menar att media underminerar deras tilltro till dem. 

Kvinnorna skänker tankar till de som inte riktigt förstår medias intentioner och istället tar 

allt på allvar, de visar sympati och menar att samhället är en fara och risk för dem. Männen 

sätter istället ansvaret på dem som väljer att köpa allt media har att erbjuda, de menar att 

man behöver ha ett vaket sinne för att inte låta sig luras. Då kvinnorna framhäver medias 

kännedom kring vad läsarna vill se i tidningen, ”Att gotta sig i det negativa”, menar 

männen att pengar är den enda bakomliggande faktor till löpsedlarnas utseende. Kvinnorna 

belyser även medias uppgift som upplysare, och därför bör tidningar ibland rapportera 

skrämmande information på löpsedlarna för att upplysa folket om det råder en samhällsrisk. 
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Männen däremot diskuterar de positiva sidorna med ordet risk, det vill säga de menar att en 

risk även kan ses som en möjlighet och utmaning, och inte alltid innebära något negativt.  

4.11 Sammanfattning av de unga vuxnas diskussioner 

I allmänhet kändes atmosfären bra i grupperna, likaså funktionen att hålla en jämn och 

ordningsam intervju bland unga kvinnor och unga män. Eftersom urvalet skedde på ett 

strategiskt sätt samt utifrån bekvämlighetsurval, kände tre av de fyra kvinnorna varandra, 

medan deltagarna i männens grupp aldrig träffat varandra tidigare. Trots det, verkade 

deltagarna gilla läget och såg ut att vara bekväma i den situation som rådde. Det onaturliga 

intervjutillfället inklusive inspelningen satte deltagarna lite i försvarsställning, av den 

orsaken började intervjun lite stelt. Stämningen blev mjukare bara efter ett fåtal minuter och 

därefter rullade intervjun på enligt planeringen. Författarna upplevde att samtliga deltagare 

var aktiva under intervjun, möjligen att kvinnorna var något tillbakadragna och osäkra i sina 

svar men ändå medverkande. Männen var som tidigare nämnt mer bestämda i sina svar och 

krävde inte bekräftande av andra deltagare, något som kvinnorna däremot väntade på. Efter 

nästan alla uttalanden inom kvinnogruppen var det minst en kvinna som visade samtycke 

genom att nicka. Det rådde mer en överensstämmelse mellan kvinnorna i form av tankar och 

åsikter, vilket författarna inte upplevde vara lika starkt hos männen. Trots detta delade 

männen liknande åsikter.  

4.12 Olikheter mellan unga vuxna och pensionärer  

Det förekommer inga anmärkningsvärda skillnader mellan unga vuxna och pensionärer 

angående synen på löpsedlarnas hälsolarm. Den mest markanta olikheten är dock 

pensionärernas ambition att prata utöver det samtalsämne som var ämnat att diskutera. De 

hamnade många gånger i diskussion kring samhället och hur den ekonomiska utvecklingen 

har fört med sig ett kallare klimat i den bemärkelsen att samhället individualiserats, det vill 

säga att människan numera enbart tänker på sig själv. De unga vuxna, speciellt männen, 

betonar korruption mellan media och andra ledande företag som en orsak till 

kvällstidningarnas utseende idag. De unga vuxna menar att man bör ha ett kritiskt synsätt 

gentemot skriverierna, och nämner internets växande effekt. En effekt som både kan vara 

positiv och negativ. Av den variation som ligger ute för allmänheten i form av bloggar och 

forum, kan man själv bedöma källans pålitlighet, på gott och ont. 
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Som resultaten från de föreliggande fokusgruppintervjuerna påvisar fungerar 

uppseendeväckande löpsedlar inte alltid som tidningsmakarna kanske tänkt sig. När det 

kommer till löpsedlar med hälsolarm verkar det som om att de inte fångar något intresse hos 

deltagaren som får denne att vilja öppna tidningen och läsa själva artikeln. Eller som en 

nyligen pensionerad man under en fokusgruppsession väljer att uttrycka det ”Jag betraktar 

det som roligt humbug”. Löpsedlar som rapporterar om hälsolarm är därmed inget han finner 

seriöst, och väcker därmed inget intresse hos honom. Under samtliga fokusgruppintervjuer, 

vilket denna analys utgår från, framgår det att alla deltagare på ett eller annat sätt är kritiskt 

inställda till kvällstidningarnas sätt att rapportera om hälsorisker. Detta är även något Lennart 

Sjöberg menar, då han hävdar att det inte är enbart medierna som står ansvariga för 

medborgarnas riskuppfattningar, utan medborgarna står kritiska gentemot mediernas 

rapporteringar (Jarlbro 2010:25). Emellertid finns det skillnader i både kön och ålder när det 

kommer till hur man uttrycker denna negativitet mot rapporteringarna. När det handlar om 

deltagarnas vardag, samt om de påverkas av kvällstidningarnas rapporteringar kring 

hälsorisker säger näst intill samtliga deltagare att de inte påverkas nämnvärt. En ung kvinna 

nämner emellertid att hon tror medborgarna påverkas indirekt, med vilket hon menar att hon 

tror människan tänker på det den läst på något undermedvetet sätt, och så till vida tar upp 

ämnet till diskussion med någon nära bekant. Samma kvinna menar att medborgarna inte 

alltid är medvetna om att de påverkas eftersom det sker på ett undermedvetet sätt. Samma 

tanke delar Gunilla Jarlbro när hon hävdar att det är medieagendan som i grund och botten 

styr medborgarnas dagordning, och sätter igång medborgarnas tankar både medvetet och 

omedvetet (Jarlbro 2010:58).  

Vidare skriver Birgitta Höijer om samhällets upptagenhet med risker, samt beskriver hur 

publiken dagligen får larmrapporter via medierna om diverse risker. Det är inte endast via 

språket som medierna betonar risker, utan även bilder hjälper till att måla upp hotfyllda 

framtidsvisioner, menar hon (Berglez & Olausson 2009:241-242). Bland pensionärerna 

diskuterades det också kring löpsedlarnas stora rubriker och bilder, vilka de i många fall anser 

är alarmerande.  

De flesta deltagarna anser att det ligger pengar och makt bakom kvällstidningarnas hälsolarm. 

En manlig deltagare i pensionärsgruppen nämner ord som amerikaniserat och 

internationaliserat. Detta kan kopplas samman med det Roger Fowler nämner då han menar 
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att det är främst de med makt som fungerar som källor, och som i sin tur får komma till tals 

(Fowler 1991:20). Lars Nord och Jesper Strömbäck hävdar även de att det är ekonomisk 

vinning som står bakom, men att det även är journalisten som avgör hur nyheten ramas in 

(Nord & Strömbäck 2004:32). 

En ung kvinnlig deltagare påstår att människan av någon oförklarlig orsak är mer intresserad 

av att ”gotta sig i” negativa nyheter då det medför en större vilja att läsa en sådan nyhet. 

Negativa nyheter öppnar i sin tur upp till diskussion med bekanta, menar hon. Dahlgren & 

Höijer menar att mediernas uppmärksamhet med negativa händelser och problem kan 

förklaras utifrån nyhetsvärderingarna. Negativa händelser ses som ett kriterium på en ”bra” 

nyhet som lockar till sig en större läsarkrets (Dahlgren & Höijer 1997:6-7). 

Höijer menar att medierna har följande tre roller i risksamhället: som ögonöppnare för de 

risker som allmänheten inte kan förnimma genom egen erfarenhet, som en offentlig arena där 

risker definieras på en mängd olika sätt, och som medskapare av risksamhället (Berglez & 

Olausson 2009:252). Som en ung kvinnlig deltagare hävdar är det mediernas uppgift att 

informera medborgarna om hälsorisker, men att det kunde ske på ett alternativt sätt – att inte 

överdriva och dramatisera. Hon tar upp svininfluensan som ett exempel och menar att media 

ville krama ur alla tragiska fall, men att det samtidigt var mediernas ansvar att informera om 

händelsen för att göra medborgarna uppmärksamma om risken. Även Stuart Allan anser att 

människor är beroende av medier för att förstå världen utanför deras erfarenhetsram (Allan 

2002:102-103). 

Bland de unga deltagarna nämner både en man och en kvinna deras syn på en tänkbar 

konspiration bakom läkemedelsföretag och media. Den manliga deltagaren menar också att 

media är korrupt och inget att lita på. I en studie som Jarlbro skriver om framgår det att det 

existerar ett alliansbygge mellan medicinjournalister och massmedier. Dock bör man ha i 

åtanke att det medborgarna läser sällan härrör från medicinjournalister, utan från 

allmänreportrar (Jarlbro 2010:25).  

Enligt Beck är risker i samhället en bieffekt av moderniseringen (Beck 2005:29-38). Något 

som samtliga pensionärer påpekade då de pratade om att det var bättre förr, det vill säga de 

påpekar att den ekonomiska utvecklingen har fört med sig ett samhälle som är egotrippat. 

En ung kvinnlig deltagare framhåller att det är missvisande när kvällstidningarna skriver om 

hälsorisker som om hela landet lider av det, när det i själva verket är ett fåtal som har 
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drabbats.  När Fowler beskriver ”The salmonella-in-eggs affair” som pågick i brittisk media 

menar han att diskurser som den ständigt är alarmerande och överdrivna, men på ett otydligt 

sätt. Ett problem med oanade proportioner utpekas i medierna, vilket leder till att allmänheten 

blir ”skyldig” att engagera sig i saken, dock saknas klara riktlinjer över hur man bör gå 

tillväga (Fowler 1991:169).  

I de personliga intervjuerna som John Tulloch och Deborah Lupton genomförde i sin studie 

framgår det att om risker framhölls som spännande och utmanande var det först och främst 

vardagligt risktagande, som att satsa på ett nytt jobb och äventyrliga sportaktiviteter, man 

hade i åtanke. Samma åsikt har de unga manliga deltagarna i den föreliggande studien när de 

menar att ordet risk inte enbart har en negativ klang, utan även kan tyda på möjligheter och 

utmaningar (Tulloch & Lupton 2003:11-12). 

En intressant aspekt är att de kvinnliga deltagarna i pensionärsgruppen som säger att de inte 

påverkas av kvällstidningarnas hälsorisker, likväl är de i sina diskussioner upptagna med att 

resonera kring vardagsrisker, såsom personliga sjukdomar. En kvinna nämner trafikljusen 

som ett exempel på en vardagsrisk för henne - i och med att hon går med rullator och tar sig 

extra långsamt fram. Kanhända är det så att dessa kvinnor anser att kvällstidningarna 

dramatiserar i sina rapporter om hälsorisker, men det hindrar inte dessa kvinnor från att 

angeläget diskutera kring sina egna sjukdomstillstånd, som verkar ta upp en stor del av deras 

vardag. 

För att koppla an till studiens syfte och frågeställningar kan författarna härmed konstatera 

följande; resultaten av denna studie stöds av tidigare forskning som genomförts inom samma 

område, ett exempel är den norska studien som gjordes mellan åren 1999/2000 (http://fof.se). 

Den studien påvisar att majoriteten av deltagarna inte påverkas av tidningarnas rapporter om 

hälsorisker, vilket överensstämmer med denna studie, där deltagarna även är kritiska 

gentemot kvällstidningarnas rapporteringar kring hälsorisker. Ett annat exempel är tredje-

person effekten som Dahlgren och Höijer kom fram till i sin studie år 1997, liknande 

tendenser framträder även i denna studie, där flertalet deltagare nämner att de inte själva 

påverkas men att de tror andra påverkas (Dahlgren & Höijer 1997:30-32). Stöd för detta är de 

unga männens kommentarer om att de anser att kvinnor påverkas mera än de själva, medan de 

unga kvinnorna i sin tur poängterar de äldres svaghet gentemot kvällstidningarnas hälsorisker.  
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Som svar på vilka tankar, känslor och åsikter deltagarna har kring kvällstidningarnas 

hälsolarm, kom författarna till att de flesta, både som ung och gammal, nämner ord som; 

skrämsel, oro, överdrivenhet, dramatisering, lurendrejeri, negativitet, ekonomisk vinst och 

nyhetstorka. Deltagarna kände och uttryckte att de flesta löpsedlarna var skrattretande och att 

media på samma gång dumförklarar läsaren när de väljer att dramatisera sina rubriker. 

Angående om kvällstidningarnas hälsolarm påverkar deltagaren i dennes vardag säger de som 

medverkat i studien att de inte påverkas utan, att löpsedlarna endast går dem förbi. 

Författarna känner att studiens syfte och frågeställningar har besvarats. Resultaten var till en 

viss del förväntade, men författarna antog inte att en så pass stor del av deltagarna var kritiska 

gentemot kvällstidningarnas hälsolarm. En sakfråga som författarna väntade sig var att 

deltagarna skulle förstå kvällstidningarnas bakomliggande faktorer, såsom ekonomisk vinning 

och målet med att sälja lösnummer, vilket även var något som framgick i samtliga 

fokusgrupper.  

Eftersom denna studie är en kvalitativ studie och därmed inte generaliserbar, blir det svårt att 

sätta det i ett större sammanhang. Däremot om denna studie vore representativ säger 

författarnas teori att kvällstidningarna är lättillgängliga, enkla i sin struktur, med kortare texter 

och fler bilder än andra dagstidningar, och därför överlever som ledande tidningar runtom i 

landet.  

5.1 Uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

När det kommer till validiteten i fokusgruppstudier ligger faran i om deltagarna inte är ärliga i 

sina uttalanden på grund av grupptryck, eller om de överdriver för att göra intryck, samt 

försöker övertyga de övriga deltagarna om en viss åsikt. Det är upp till forskaren om han/hon 

känner att det går att lita på vad deltagarna säger (Wibeck 2000:121). Detta var inte något som 

författarna kände var ett problem under de fokusgruppintervjuer som de genomförde för 

denna studie. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och berör kvaliteten i insamling, bearbetning 

och analys av data. När en forskare använder sig av en kvalitativ studie i form av intervjuer 

får han eller hon fram en mer nyanserad bild av vad intervjuobjekten anser eftersom 

uppföljningsfrågor används. Dock är det stor risk att deltagarna känner sig pressade att ge det 

svar som han eller hon tror forskaren vill ha. Forskaren måste därmed välja den metod för 

datainsamling och databearbetning med hänsyn till de frågeställningarna som studien utgår 

från (Östbye, Knapskog, Helland &Larsen 2008:40-41) Författarna till den föreliggande 

studien anser att valet av fokusgruppintervju som metod föll sig naturligt eftersom metoden 
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förefaller som den bäst lämpade för studiens syfte och frågeställningar. Vidare är syftet med 

en fokusgruppsstudie inte att dra generella slutsatser om hela grupper och populationer, utan 

det är snarare berättigat att tala om lösa generaliseringar som kopplas samman med vissa 

sorters kategorier av personer. Forskaren kan vid analysen av intervjuerna urskilja mönster 

och tendenser som gäller för en viss grupp (Wibeck 2000:123). I denna studie riktades 

uppmärksamheten mot läsaren, unga vuxna i Stockholmsområdet i åldern 20-30 år och 

pensionärer i åldern 65-70 år.  

 

5.2 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning vore att göra en bredare studie med större antal deltagare för att få 

en mer representativ bild av verkligheten, en så kallad triangulering där man använder sig av 

både en kvalitativ och en kvantitativ studie. Användningen av en kvantitativ studie innebär en 

högre grad av generaliserbarhet, därmed får man en mer representativ bild av verkligheten. En 

alternativ metod kunde vara att använda sig av personliga intervjuer för att försäkra sig om att 

samtliga deltagare ger utförliga svar på alla frågor, istället för att riskera att vissa inte kommer 

till tals. Författarna känner sig nöjda med valet av metod med tanke på uppsatsens storlek, och 

den möjlighet till diskussion som fokusgruppintervjuer erbjuder.  
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7. BILAGOR 
7.1 BILAGA 1 
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7.2 BILAGA 2 

Semistrukturerad intervjuguide för gruppintervju 

Denna intervjuguide har fungerat som mall under samtliga fokusgruppintervjuer. Författarna 

har dock valt att använda sig av en semistrukturerad intervjuguide för att ta vara på nya 

impulser och idéer som har dykt upp under gruppintervjuernas gång. Gruppintervjuerna har 

varit upplagda efter särskilda teman som samtliga baseras på de frågeställningar som 

uppsatsen utgår från. Förutom nedanstående frågor har författarna i stor utsträckning använt 

sig av följdfrågor som fallit sig naturliga under den specifika gruppintervjuns gång. Därför har 

intervjuguidens utformning inte alltid skett i enlighet med författarnas planering som följer 

nedan; 

 

Öppningsfrågor (Deltagarna blir bekanta med varandra, fakta uppgifter – yrke, namn 

etcetera.)  

Berätta kort om er själva.  

Stimulusmaterialet – löpsedlarna visas  

Introduktionsfrågor Introducera ämnet som ska diskuteras. Fri diskussion kring 
stimulusmaterialet. Låt deltagarna reflektera över sina egna erfarenheter kring ämnet.  

Er första reaktion när ni ser löpsedlarna? 

Övergångsfrågor Försöka se ämnet i ett större perspektiv och bli medvetna om hur andra ser 
på ämnet. Gå djupare in på sina erfarenheter av diskussionsämnet. 

Följdfrågor beroende på vad deltagarna svarat tidigare. 

Nyckelfrågor Hur uppfattar de kvällstidningarnas larmrapporter? Hur uppger deltagarna 
att de påverkas av löpsedlarna i sin vardag? 

Vad tänker ni när ni ser dessa löpsedlar? Varför? Hur?  

Hur reagerar ni? Varför?  

Första reaktion, senare reaktion? 

Hur känner ni? Varför?  

Är detta representativt? Varför? Varför inte? 

Ändras era vanor? Varför? Varför inte? 
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Avslutande frågor Moderatorn gör här en kort sammanfattning av vad som sagts under 
diskussionen (nyckelfrågorna) för att kontrollera att utsagorna överensstämmer med vad 
deltagarna verkligen menar. Reflektera över det som sagts under diskussionen. 

Bör något ytterligare betonas, tonas ner? 

Er slutliga position/åsikt kring ämnet? 

Slutfrågor 

Är det någon som vill tillägga någonting? 

Är det någon viktig aspekt som vi har missat att ta upp? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Författare: Linda Vestman och Hilda Jousef  
Stockholms universitet, journalistikvetenskap V12 Jkand 
C-uppsats  
Handledare: Kristina Widestedt  
 

40 
 

7.3 BILAGA 3 

Deltagarlista 
Unga kvinnor 20-30 år 

1. 23 år cafébiträde 
2. 30 år telefonist 
3. 25 år studerar till sjuksköterska 
4. 30 år sjuksköterska 

 

Unga män 20-30 år 

1. 20 år studerande 
2. 25 år ekonomistudent 
3. 24 år vaktman på fartyg 
4. 23 år banktjänsteman 

 

Kvinnor, pensionärer 65-70 år 

1. 65 år före detta tandsköterska 
2. 70 år före detta sjuksköterska  
3. 70 år före detta hemmafru 
4. 67 år arbetat inom pensionsmyndigheten 

 

Män, pensionärer 65-70 år 

1. 69 år före detta fysiklärare 
2. 66 år före detta tekniker 
3. 70 år före detta jurist 
4. 65 år egenföretagare 

 

  


