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SAMMANFATTNING 

På väg mot ett mer hälsosamt samhälle?  
– En kvalitativ studie över hur kvinnor mellan 17-65 år blir påverkade av massmedias hälsorapportering. 
 
Författare: Therese Carlsson och Sofia Råsberg 

 

 

Bakgrund: Vi lever idag i ett informationssamhälle där vi ständigt matas med ny kunskap och olika 
valmöjligheter. Ett område som har fått ökad plats på massmedias agenda på senare tid är hälsa och 
livsstil och dagligen exponeras vi människor av budskap över hur vi kan förbättra vår hälsa och 
ändra våra levnadsvanor.  
 
Syfte: Syftet med vår studie var att undersöka om en utvald grupp kvinnor mellan 17-65 år blir 
påverkade av massmedias hälsorapportering och de hälsobudskap de möter. Vi syftade även till att 
undersöka hur denna eventuella påverkan yttrar sig samt klargöra vilka eventuella skillnader det finns 
i påverkan mellan olika åldrar. 
 
Metod: För att få svar på våra frågor genomförde vi en kvalitativ studie med samtalsintervjuer som 
datainsamlingsmetod. Vi intervjuade 6 kvinnor i åldern 17-65 för att ta reda på deras upplevelser och 
tankar kring problemområdet.  
 
Slutsats: Resultatet av undersökningen visade att vår utvalda grupp kvinnor blir påverkade av 
massmedias hälsorapportering. Resultatet visade även att åldern har betydelse när det gäller hur och i 
vilken grad respondenterna blir påverkade av hälsobudskapen. Undersökningen visade att yngre 
kvinnor blir mer och lättare påverkade och denna påverkan har givit uttryck i bland annat ändrade 
mat- och motionsvanor.   
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ABSTRACT 

On the way towards a more healthy society?  
– A qualitative study of how women between 17-65 years get influenced by mass media health reports. 
 
Authors: Therese Carlsson and Sofia Råsberg 

 

 

Background: We are today living in an information society where we constantly are confronted 
with new knowledge and different options. An area that has got an increased place in the mass 
media agenda is health and lifestyle and we are daily exposed by messages about how we can 
improve our health and change our living habits.    
 
Aim: The aim with this study was to examine how a group of women between the ages 17-65 are 
being influenced by mass media health reports and the health messages they meet. A second aim was 
to examine how this conceivable influence appears in these women’s lives and elucidate which 
conceivable differences there are in influence between different ages.    
 
Method: We used a qualitative method to answer our questions. The study was based on interviews 
with 6 women between the ages 17-65 with hope to learn about their experiences and thoughts 
about the subject area.  
 
Conclusion: The result of our study showed that the group of women gets influenced by mass 
media health reports. The result also showed that age has an impact when it comes to how and how 
much the respondents are being influenced by the health messages. Our study showed that younger 
persons become more and easier influenced and this influence shows for example in a change of 
exercise- and eating habits.  
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1 INLEDNING 

______________________________________________________________________ 

 
I följande kapitel redogör vi för bakgrunden till vår undersökning och presenterar 
uppsatsens problemformulering och syfte. Vidare redogör vi för uppsatsens disposition. 

______________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Dagens samhälle förändras i allt snabbare takt och att vi idag lever i ett informationssamhälle kan 
med svårighet ha undgått någon. Att leva i ett informationssamhälle innebär att såväl 
informationsmängden som antalet informationskanaler ökar och i takt med detta upplever somliga 
människor att de varken har tid och möjlighet att hantera all information. Den stora mängd 
information som idag möter oss skapar stress och som konsument gäller det att själv hantera detta 
och välja ut den information som vi kan ha nytta av.1 
 
Till följd av att informationsmängden i samhället har ökat så har även kunskapsmängden exploderat 
och valmöjligheterna blivit fler. Människans förmåga att bearbeta information blir allt mer 
otillräcklig för att hantera det överflöd av förändringar, valmöjligheter och krav som detta innebär. 2 
 
Ett område som ständigt är på agendan och där informationsinnehållet ökat på senare tid är hälso- 
och livsstilsområdet. Dagligen exponeras vi konsumenter av budskap över hur vi kan förbättra vår 
hälsa och ändra våra levnadsvanor inom områden som till exempel kosthållning och träning.3 
Mycket av detta beror på att de hälsorelaterade levnadsvanorna har haft en både positiv och negativ 
utveckling under de senaste åren. Människors motionsvanor har förbättrats medan övervikt och 
fetma har ökat i samtliga åldrar. 4 Både människor och massmedia har uppmärksammat detta och 
som konsument i dagens samhälle översköljs vi av en ström av budskap om hur vi kan skaffa oss en 
mer hälsosam livsstil. 5 Budskapen handlar bland annat om vilka metoder som är bäst att använda 
för att gå ner i vikt, vad människor bör äta och inte äta för att ta hand om sina kroppar och hur det 
fortast möjligen går att träna sig i form och bli av med de överflödiga kilona. 
 
Informations- och produktutbudet är stort om konsumenten vill följa experternas råd och att leva 
ett aktivt liv har under de senaste åren blivit en trend då människor uppmärksammat denna 
utbredning av övervikt och ohälsa i samhället. 6 Livsmedelsproducenter och forskare arbetar med att 
ta fram nya produkter och med att ur hälsosynpunkt undersöka de som redan finns. Diverse 
träningstrender och hälsokvalitéer i maten diskuteras i massmedia och på Internet finns flertalet 
sidor dit människor kan vända sig för att få hjälp med sin viktnedgång.  

 

                                                

1  Bucy. E. Page (2005) Living in the information age : a new media reader  
2  Cialdini B, Robert (2005) Påverkan – teori och praktik 
3  Thompson L. Teresa et.al. (2003) Handbook of health communication 
4  http://www.scb.se/Grupp/Sjukfranvaro/_Dokument/Ohalsostatistik_scb.pdf 
5  Thompson L. Teresa et.al. (2003) Handbook of health communication 
6  Thompson L. Teresa et.al. (2003) Handbook of health communication 
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Att ändra beteende är en svår process och att lyckas med en beteendeförändring för hälsosammare 
kost- och motionsvanor är en utmaning i dagens samhälle.7 
 
Denna uppsats syftar till att ta reda på om det skett någon påverkan och beteendeförändring till följd 
av massmedias hälsorapportering samt ta reda på hur denna eventuella förändring givit uttryck. Vi 
syftar även till att ta reda på om åldern har någon inverkan i grad av påverkan. Undersökningen 
kommer att genomföras på en grupp kvinnor mellan 17-65 år.  

1.2 Disposition av uppsats 

Denna uppsats innehåller 6 kapitel där det första kapitlet är ett inledande kapitel som innehåller 
bakgrunden till studien samt presenterar dess syfte. Kapitel 2 beskriver studiens teoretiska 
utgångspunkter och klargör för de teorier som legat till grund för studiens metod- och analysdel. I 
kapitel 3 preciseras undersökningens syfte, frågeställningar samt avgränsning. Kapitel 4 redogör för 
det metodologiska tillvägagångssättet där bland annat datainsamlingsmetod, forskningsansats och 
urval beskrivs. Det femte kapitlet presenterar empirin, det vill säga undersökningens resultat. 
Avslutningsvis ges en sammanfattning av huvudresultaten och en analys och diskussion över ämnet.  

 

                                                

7  Arborelius, Elisabeth (1999) Varför gör dom inte som vi säger?: teori och praktik om att påverka människors levnadsvanor 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

______________________________________________________________________ 

 

I följande kapitel redogör vi för de teoretiska utgångspunkter vi har haft för vår studie; 
massmedial kommunikation, påverkan, beteendeförändringar och utvecklingspsykologi. 

______________________________________________________________________ 

2.1 Massmedial kommunikation 

Massmedia har en stor spridning i samhället, vilket innebär att de inte bara är till för att informera 
allmänheten utan även till att prägla människors vardag genom att tillhandahålla både information 
och underhållning.8  De flesta forskare anser att massmedia är en förmedlare av budskap som kan 
påverka människors känslor, tro, attityder och beteenden.9  
 
Kommunikationsprocessen för massmedier kännetecknas av den stora mängd mottagare som ska 
nås av budskapen samt att meddelandet går genom en organisation som påverkar dess utformning 
genom ett urval av händelser och ämnen där även en bearbetning av materialet görs innan det når 
mottagarna.10 För att något ska kunna räknas som masskommunikation finns det ett antal kriterier 
som bör uppfyllas, exempelvis att budskapen ska vara indirekta och gå från sändaren via ett medium 
för att därefter nå fram till mottagaren. Ett annat utmärkande drag för masskommunikation är att 
budskapen riktar sig till en stor och blandad grupp av människor som på ett eller annat sätt använder 
sig av medierna.11 När budskapet presenteras för mottagarna sker tolkningen av meddelandet efter 
mottagarnas personliga erfarenheter och hur budskapet sedan upplevs beror helt på mottagarnas 
bakgrund, det vill säga deras uppfostran, utbildning och livserfarenhet.12  

2.1.1 Hälsokommunikation 

Under de senaste åren har budskap om hälsa varit en växande del av medias innehåll och framförallt 
Internet är en bra källa att tillgå för att söka information inom hälsoområdet. Internet är även det 
medium där mottagaren själv behöver delta aktivt i uppsökandet av information till skillnad från de 
flesta andra medier där mottagarna får budskapen utan att själva behöva leta upp dem.13 Den 
vanligaste kritiken som massmedia får utstå inom hälsoområdet är att de förmedlar budskap om 
produkter som till exempel alkohol, cigaretter och snabbmat som inte är bra för människors hälsa.14  
 
De hälsokampanjer som finns i samhället riktar sig ofta till tre grundläggande mottagargrupper, 
antingen de som är målgruppen för kampanjen, de som skaparna av kampanjen tror kan påverka 
den riktiga målgruppen eller samhällets makthavare som i sin tur kan påverka medborgarna genom 
olika beslut inom hälsoområdet.15  

                                                

8  Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (2005) Massmedier: en bok om press, radio & TV 
9  Thompson L. Teresa et.al. (2003) Handbook of health communication 
10  Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (2005) Massmedier: en bok om press, radio & TV 
11  Falkheimer, Jesper (2001) Medier och kommunikation: en introduktion 
12  Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (2005) Massmedier: en bok om press, radio & TV 
13  Thompson L. Teresa et.al. (2003) Handbook of health communication 
14  Thompson L. Teresa et.al. (2003) Handbook of health communication 
15  Thompson L. Teresa et.al. (2003) Handbook of health communication 
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För att mottagarna ska bli påverkade av ett hälsobudskap så att de blir villiga att göra förändringar i 
sina liv bör meddelandet innehålla två faktorer; något som skapar ett känslomässigt intryck samt 
något som ger specifika instruktioner över tillvägagångssättet för att utföra dessa förändringar. 
Uppnås enbart en av dessa två faktorer så uppnås inte heller någon effekt hos mottagarna.  16 
Hälsokampanjer har oftast störst effekt bland de mottagare som redan från början är mer benägna 
att ta till sig budskapen, till exempel de personer som går på en diet. Dessa personer har lättare att ta 
till sig budskap om mat än andra människor och oftast väljs dessa personer som målgrupp för att 
uppnå en så hög kommunikativ effekt som möjligt.17 
 
Information som har personlig relevans för individen har större chans att uppmärksammas. Sådan 
information leder ofta till eftertanke, vilket i sin tur ökar chansen för att en beteendeförändring ska 
ske. En annan effektiv strategi för att få människor att genomföra en beteendeförändring är att 
kombinera vanliga människors erfarenheter av exempelvis en viktnedgång med experters uttalande. 
Genom att läsa och höra om andra människors erfarenheter är det lättare att tro att man själv är 
kapabel till att genomföra en förändring.18 
 
Fördelarna med hälsokommunikation är att det finns en stor tillgång av den och att den ofta är 
individualiserad och lätt att komma åt. Bristerna är att då mycket sker interaktivt via bland annat 
Internet så krävs det att människor är villiga att använda de möjligheter till information som erbjuds 
och själva söka upp den. Det gäller för individen att sålla ut information som är relevant för en själv 
eftersom alla människor har olika behov av information.19 

2.1.2 Användning av massmedia 

När allmänhetens konsumtion av media diskuteras, är utgångspunkten ofta tre kriterier. Det första 
kriteriet handlar om människors exponering av medierna, det vill säga hur regelbundet allmänheten 
tar del av massmedia. Det andra kriteriet innebär hur allmänheten använder sig av innehållet och vad 
användaren uppmärksammar i innehållet. Det sista kriteriet är användarnas värdering av 
massmedierna, det vill säga hur de tolkar och bedömer medierna och deras innehåll.20  
 
Nordicom är det nordiska informationscentret för medie- och kommunikationsforskning och de 
genomför varje år en undersökning av Sveriges befolknings medievanor.21 Undersökningen som 
gjordes över 2006 års medievanor visade att ungefär 81 procent av Sveriges befolkning mellan 9-79 
år läste minst en dagstidning under en genomsnittlig dag och då räknades även gratistidningar såsom 
Metro in.22 Enligt samma undersökning 2006 kom de fram till att av Sveriges befolkning i åldern 9-
79 år använde sig 86 procent av TV och ungefär 74 procent lyssnade på radio en genomsnittlig dag. 
Nordicom undersökte även användningen av Internet och kom fram till att ungefär 80 procent av 
den totala befolkningen mellan 9-79 år hade tillgång till en dator hemma och av dessa använde totalt 
52 procent Internet en genomsnittlig dag. Nordicom undersökte även vad det är befolkningen 
använde Internet till och resultatet visade att 20-30 procent ägnade sig åt att läsa om hälsa och 
medicin. Däremot så var tiden de ägnade åt hälsoområdet mindre än tjugo minuter i veckan.23 

 

                                                

16  Statt, David A. (1997) Understanding the consumer: a psychological approach  
17  Thompson L. Teresa et.al. (2003) Handbook of health communication 
18  Kostenius, Catrine & Lindqvist, Anna-Karin (2006) Hälsovägledning – från tanke till ord och handling 
19  Kostenius, Catrine & Lindqvist, Anna-Karin (2006) Hälsovägledning – från tanke till ord och handling 
20  Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (2005) Massmedier: en bok om press, radio & TV 
21  http://www.nordicom.gu.se/ 
22  Nordicom (2007): MedieSverige: statistik och analys 
23  Nordicom (2007): MedieSverige: statistik och analys 
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2.2 Påverkan  

Det skrivna ordet har en påverkande kraft, framförallt eftersom det är synligt för ett stort antal 
människor samtidigt. Dagligen utsätts vi människor för olika förpliktelsestrategier från olika 
påverkare som vill locka oss att agera och bete oss på ett visst sätt och få oss att känna en inre 
förpliktelse så att vi blir påverkade av den information som möter oss. Att känna inre förpliktelse 
innebär att en person känner ett engagemang och visar sitt åtagande genom att ändra en åsikt eller 
ett beteende.24  
 
Det är inte förrän människor har både motivation och förmåga att analysera den information de 
möter som de kan hantera den på ett kontrollerat sätt. När en människa blir personligt berörd av en 
viss information övertygas han eller hon också lättare av den. Dessutom är det viktigare att 
argumentationen är övertygande än om informationen kommer ifrån en expert eller inte. Två 
tillfällen när det är stor chans att en människa blir påverkad är vid nödsituationer eller när han eller 
hon känner osäkerhet. När människor är osäkra är de mer benägna att ändra sina beteenden samt 
följa andras. Det moderna och stressiga levnadssätt som människor idag har gör det svårt att fatta 
genomtänkta beslut, framförallt i personliga frågor.25 
 
En central motivationsfaktor för mänskligt beteende och ett kraftfullt vapen för social påverkan är 
konsekvens. Konsekvens har en kraft att styra människors handlande och kan få oss att göra sådant 
vi normalt inte skulle göra. Att information, ord och handlingar matchar varandra är alltså av stor 
vikt för att en påverkan ska kunna ske. En annan viktig nyckel till att påverka andra är, som tidigare 
nämnts, att försäkra sig om att motparten känner en inre förpliktelse. Inte förrän då blir motparten 
villig att samtycka till information och agera.26 
 
”Principen om sociala behov” är ett annat kraftfullt vapen för påverkan. Principen innebär att 
människor genom att ta reda på vad andra människor tycker är rätt avgör vad som är rätt för dem 
själva. När andra människor beter sig på liknande vis som individen själv känns hans eller hennes 
eget beteende mer korrekt och accepterat. Denna princip använder sig ofta reklammakare av när de 
informerar att en produkt är ”marknadsledande”.27 
 

De behöver inte övertyga konsumenterna att produkten är bra utan det räcker med att säga att 
många andra tycker det för att de ska bli påverkade. Eftersom 95 procent av befolkningen imiterar 
och endast fem procent initierar övertygas människor lättare av andras handlingar än av egna 
argument.28 

 

                                                

24  Cialdini B, Robert (2005) Påverkan – teori och praktik 
25  Cialdini B, Robert (2005) Påverkan – teori och praktik 
26  Cialdini B, Robert (2005) Påverkan – teori och praktik 
27  Cialdini B, Robert (2005) Påverkan – teori och praktik 
28  Cialdini B, Robert (2005) Påverkan – teori och praktik 
 



 6 

2.3 Beteendeförändringar 

Förändringar är något som kontinuerligt äger rum i samhället och ofta sker de utanför människans 
egen kontroll, till exempel vissa naturkatastrofer. De förändringar som däremot är upp till individen 
att själv planera och genomföra är förändringar som handlar om hans eller hennes eget 
hälsobeteende och egen livsstil.29  
 
När det gäller livsstilsfrågor är förhållandet mellan information och beteendeförändring inte enkelt. 
Att förmedla kunskap och att ändra människors attityder är lättare än att förändra deras beteende då 
en beteendeförändring inte bara påverkas av attityder, uppfattningar och information utan i hög grad 
även av emotionella faktorer. Hälsoprogram och hälsokampanjer kan ge människor faktakunskaper 
men information har enbart en begränsad effekt på deras beteende. Då kunskap ändå är nödvändigt 
för en beteendeförändring gäller det för dem som vill förmedla hälsobudskap att förmedla dem på 
rätt sätt och ge neutral fakta utan att lägga in värderingar i informationen.30  
 
För att förändra ett beteende krävs först förändrade attityder. Genom att en människas 
föreställningar om något ändras ger det uttryck till positiva eller negativa känslor och utifrån dessa 
känslor kan människan känna en villighet att handla och genomföra förändringar. Det är alltså 
människans värderingar som påverkar hans eller hennes beteende. Värderingar och attityder går inte 
att se med ögat utan de formar en människas livsstil och blir synliga genom hur han eller hon agerar. 
I lika stor utsträckning som att attityderna påverkar en människas beteende påverkar även andras 
beteende en människas attityd om sig själv. 31 
 
En människa lever och utvecklas i sociala sammanhang och omges av personer som påverkar hans 
eller hennes livsstil i olika riktningar, men det är upp till varje individ att själv avgöra om hon eller 
han vill dra nytta av andras erfarenheter och förändra sitt beteende. Det är individens egna 
erfarenheter som utgör den största betydelsen och att själv tro att förmågan finns att kunna 
genomföra en förändring är den viktigaste orsaken till om en beteendeförändring kommer att ske 
eller inte.32 
 
En beteendeförändring börjar alltid i en människas tankesätt och innebär att hans eller hennes 
uppfattningar om någonting ändras. Ett tankesätt ändras genom att det sker en förändring i hur 
personen mottar, kodar, bibehåller och får tillträde till information, vilket kan ske både direkt och 
indirekt.33  
 
Direkt tillträde innebär att individen möter informationen mellan fyra ögon och indirekt innebär att 
information fås genom något slags medium eller annat symbolsystem vars syfte är att påverka ett 
beteende.34 När en person har gjort ett val och tagit ställning i en fråga kommer han eller hon att 
känna krav, både från sig själv och från andra, att agera i enlighet med sina åtaganden. Det är dessa 
krav som får människan att agera på ett sätt som rättfärdigar hans eller hennes tidigare beslut.35 
 
Den mänskliga hjärnan är en kreation som människan själv har skapat och styr över och alla 
mänskliga kreationer kan ändras. Vi kan ändra både vårt eget tankesätt och tankesättet hos andra 
runtomkring oss beroende på hur vi tar till oss och delger information.  

                                                

29  Faskunger, Johan (2001) Motivation för motion – en handbok för hälsovägledning steg för steg 
30  Arborelius, Elisabeth (1999) Varför gör dom inte som vi säger?: teori och praktik om att påverka människors levnadsvanor 
31  Kostenius, Catrine & Lindqist, Anna-Karin (2006) Hälsovägledning – från tanke till ord och handling 
32  Gardner, Howard (2004) Changing Minds: the art and science of changing our own and other people’s minds 
33  Gardner, Howard (2004) Changing Minds: the art and science of changing our own and other people’s minds 
34  Gardner, Howard (2004) Changing Minds: the art and science of changing our own and other people’s minds 
35  Cialdini B, Robert (2005) Påverkan – teori och praktik 
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En människas tankesätt kan även ändras vare sig han eller hon vill det eller inte och kan inträffa 
inom olika områden, exempelvis politiska och vetenskapliga trosföreställningar, personliga vanor 
eller syn på sig själv.36 Beteendet är den viktigaste källan till information om en människas åsikter, 
värderingar och attityder så för att ta reda på en människas personlighet är det alltså hans eller 
hennes handlingar som bör undersökas. 37 

2.4 Utvecklingspsykologi 

Enligt den amerikanske psykologen Daniel Levinson finns det fyra stadier i en människas utveckling 
som delvis överlappar varandra; barn och ungdom, tidig vuxen ålder, medelålder och sen vuxen 
ålder.38 

 
Barn och ungdom: 0-22 år (övergång till vuxen ålder: 17-22 år)  

Tidig vuxen ålder: 22-45 år  

Medelålder: 45-65 år  

Sen vuxen ålder: 65 år och uppåt 
 
I vår studie kommer vi att undersöka individer som befinner sig i stadierna övergång till vuxen ålder, 
tidig vuxen ålder och medelålder. 
 
Övergångsåren till vuxen ålder innefaller mellan 17-22 år och är den tid i en människas liv där 
utvecklingen går som snabbast. Ofta råder en identitetsförvirring under denna tid som leder till att 
den egna identiteten och de egna värderingarna ifrågasätts. Det yttre spelar allt större roll och av 
samhället möts ungdomar av förväntningar över hur de bör vara och agera. Oftast undersöks 
alternativa roller och perspektiv under denna period för att hitta den rätta identiteten. Även 
kroppsuppfattningen blir ofta skev under denna övergångsålder och som ungdom är det lätt att bli 
påverkad av de ideal och normer som finns i samhället och som förmedlas via massmedia.39 
 
Under denna ålder innehar individen en stor förmåga att bearbeta information, lagra den och 
använda den vid senare tillfällen. Minneskapaciteten är ofta hög och ungdomar kan ofta hålla 
information mer aktuell och jämföra tidigare och ny information med varandra än vad äldre 
personer kan. De har en förmåga att föreställa sig olika infallsvinklar på information och situationer 
och använder sig ofta av hypotetiskt tänkande för att pröva sig fram.40  
 
Åren efter ungdomsåldern kallas för de tidigare vuxenåren och det är då som individen ofta avslutar en 
utbildning, får ett arbete, skaffar sig en partner och kanske även en familj. Åldersstadiet innefaller 
vid åldern 22-45 och innebär ofta osäkerhet över livsval och vad individen egentligen vill. Under den 
tidigare vuxna åldern blir individen skickligare på att använda sina intellektuella färdigheter och 
tillämpa sina tidigare kunskaper istället för att skaffa sig nya. Det är under denna tid som individen 
ofta fattar avgörande beslut gällande hans eller hennes framtid. 41 

 

                                                                                                                                                       

 
36  Gardner, Howard (2004) Changing Minds: the art and science of changing our own and other people’s minds 
37  Cialdini B, Robert (2005) Påverkan – teori och praktik 
38  Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2006) Utvecklingspsykologi 
39  Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2006) Utvecklingspsykologi 
40  Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2006) Utvecklingspsykologi 
41  Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2006) Utvecklingspsykologi 
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Den fysiska förmågan når en topp någonstans mellan 25 och 30 år och det är över lag under denna 
tid som människan är som allra friskast. Under denna period når även den flytande intelligensen (som 
handlar om informationshantering) en topp, men den avtar sedan i medelåldern.42 
 
Åren efter de tidigare vuxenåren brukar kallas för medelåder och omfattar tiden mellan 45-60 år. Det är 
under denna period som de egna barnen blir vuxna, karriär görs på arbetet och individen får en 
stabilare ekonomi. Övergången till medelålder innebär ofta förändringar gällande syn på sig själv och 
relationer till andra. 43 
 
En majoritet av de äldre har en förhållandevis god hälsa men en medelålders person kan således inte 
vara lika frisk, springa lika fort och se och höra lika bra som en frisk tjugoåring. Under medelåldern 
förändras ofta minnesförmågan och att få fram information ur minnet kan ta lång tid. Vid mätning 
av intellektuella färdigheter, som exempelvis verbal förmåga och slutledningsförmåga, presterar dock 
äldre personer bättre än unga personer.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

42  Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2006) Utvecklingspsykologi 
43  Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2006) Utvecklingspsykologi 
44  Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2006) Utvecklingspsykologi 
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2.5 Våra begreppsdefinitioner 

 
Massmedia: TV, dagstidningar, Internet och radio. 
 
Attityd: En inställning som visas tydligt och kan uttryckas som en positiv, negativ eller blandad 
reaktion gentemot en person, ett objekt eller en idé.45 
 
Beteende: Den synliga delen av en människas livsstil, speglas av hans eller hennes attityder och tar 
sig uttryck i hans eller hennes handlande och uppträdande.  
 
Livsstil: Summan av en individs värderingar, attityder och handlingar. Värderingar är vad individen 
tycker, tänker och tror på. Varje värdering ger i sin tur uttryck för en attityd som leder till olika 
handlingar. Det är dessa handlingar som tillsammans utgör en människas livsstil.46  
 
Hälsa: Ett fysiskt välbefinnande där individen tar hand om sin kropp. Detta kan ske genom 
exempelvis regelbunden motion eller goda matvanor, det vill säga det en person gör för att han eller 
hon ska må bra. 
 
Ohälsa: När en individ inte känner ett fysiskt välbefinnande och av olika anledningar inte tar hand 
om sig själv och sin kropp.  
 
Hälsorapportering: Den rapportering i massmedia som handlar om hur en individ kan förändra sin 
hälsa och sina mat- och motionsvanor. Det kan bland annat vara hur det går att äta nyttigare, vad 
han eller hon bör äta för att gå ner i vikt, för att förebygga sjukdomar och vilka livsmedel som är 
hälsofarliga. Det kan även vara rapportering om olika dieter och nya motionstrender. Här inkluderas 
även forskningsrapporter och råd från dietister och läkare.  
 
Hälsobudskap: Ett budskap som massmedia förmedlar om hur en människa kan skapa sig en mer 
hälsosam livsstil. 
 
Påverkan: Sker när massmedias budskap leder fram till en inre eller yttre förändring hos 
mottagaren. 
 
Beteendeförändring: Äger rum till följ av att en påverkan sker av hälsoinnehållet och budskapen i 
massmedia och kan till exempel innebära att individen inför regelbunden motion i sin vardag eller 
ändrar sina kostvanor.  

 

 

 

 

 

                                                

45  Kostenius, Catrine & Lindqvist, Anna-Karin (2006) Hälsovägledning: från tanke till ord och handling 
46  Kostenius, Catrine & Lindqvist, Anna-Karin (2006) Hälsovägledning: från tanke till ord och handling 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

______________________________________________________________________ 

 
I följande kapitel redogör vi för undersökningen syfte och primära frågeställningar. Vi 
redovisar även studiens avgränsning för att förtydliga vad som undersöks.  

______________________________________________________________________ 

3.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka om en utvald grupp kvinnor mellan 17-65 år blir påverkade av 
massmedias hälsorapportering och de hälsobudskap de möter. Vi syftar även till att undersöka hur 
denna eventuella påverkan yttrar sig i gruppen samt klargöra vilka eventuella skillnader det finns i 
påverkan mellan olika åldrar. 

3.2 Frågeställningar 

 Blir den utvalda gruppen påverkade av massmedias hälsorapportering och i så fall hur? 

 Förekommer det skillnader i påverkan mellan olika åldrar i gruppen och i så fall vilka är 
skillnaderna? 

 Vilka kriterier bör hälsorapporteringen i massmedia uppfylla för att gruppen ska bli 
påverkade av innehållet?  

3.3 Avgränsningar 

Vi har i vår undersökning valt att begränsa och lägga fokus på hur en grupp kvinnor mellan 17-65 år 
blir påverkade av massmedias hälsorapportering. Det centrala för undersökningen har varit hur 
kvinnors åldrar eventuellt inverkar på påverkansgraden och vi har därför valt bort att undersöka 
andra möjliga orsaker till påverkan, såsom vikt och utbildning. För att bättre kunna jämföra och se 
skillnader mellan olika åldrar valde vi att dela in populationen i tre grupper utifrån den amerikanske 
psykologen Daniel Levinsons indelning i stadier av den mänskliga utvecklingen. De tre grupperna 
benämns övergång till vuxen ålder, tidig vuxen ålder samt medelålder och förklaras närmre under urval. Att 
vi inte valde att undersöka samtliga stadier var för att vi ansåg att vårt problemområde inte är 
aktuellt och av intresse för barn och personer äldre än 65 år.  
 
Att vi valde att undersöka kvinnor och inte män beror på att kvinnor lever ungefär 7 år längre än 
män och ofta får mer hälsoproblem med åldern. Kvinnor tar mer del av hälsoinformation än män till 
följd av detta. 47 Genom att begränsa vår population till enbart ett kön undviker vi en bredd på 
information och kan få det djupgående resultat som vi eftersträvar. 
 
Uppsatsens fokus har varit att identifiera de tankar som finns hos respondenterna, inte att undersöka 
hur massmedia arbetar för att nå ut med budskap och påverka människor.  

                                                

47  Thompson L. Teresa et.al (2003) Handbook of health communication 
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4 METOD 

______________________________________________________________________ 

 

I följande kapitel redogör vi för och diskuterar kring det metodologiska tillvägagångssätt 
som legat till grund för denna studie samt beskriver hur vi gått till väga för att nå 
studiens syfte och besvara frågorna. Vi redogör även för vår förförståelse, studiens 
vetenskapliga förhållningssätt och presenterar bland annat den valda 
forskningsansatsen, forskningsdesignen samt diskuterar kring studiens urval och 
kvalitet. 

______________________________________________________________________ 

4.1 Författarnas referensram 

Vi är som författare till denna uppsats medvetna om att vår förförståelse och bakgrund kan påverka 
studiens resultat. Vår utgångspunkt har varit att under processens gång sträva efter att inta en 
objektiv position för att inte påverka empirin.  
 
Vår egen förförståelse säger oss att massmedia har ett inflytande på människors liv och kan bidra till 
att den enskilde individen påverkas och ändrar beteende till följd av de budskap som förmedlas via 
massmedia. Hälsa och livsstil är två områden som vi tycker har fått större utrymme i massmedia på 
senare tid och då stora delar av samhället uppmärksammat hur viktigt det är med motion och bra 
kostvanor tror vi att detta är ett område där det sker en påverkan på människors vanor och 
beteende.  
 
Att vi valde att undersöka detta område berodde på att vi båda tar del av massmedias 
hälsorapportering och märker av påverkan och beteendeförändringar till följd av detta. Vi ser 
området som intressant och ville undersöka om människor, i vårt fall kvinnor, liksom vi blir 
påverkade av hälsobudskapen. 

4.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Sedan början av 1700-talet har ett rationellt synsätt på vetenskap varit dominerande. Detta synsätt 
har haft sin grund i naturvetenskapen och menar att vetenskapen bör vara fri från subjektivitet och 
bygga på säker kunskap. Den vetenskapssyn som hör hemma här kallas för positivism och bygger på 
ett angreppssätt där verkligheten ses som objektiv. Målet med forskningen är att utforma 
allmängiltiga lagar över fenomen i samhället och att söka förklaringar. 48 
 
Motsatsen till positivism kallas för hermeneutik och kan översättas med ”tolkningslära”. Synsättet har 
sitt ursprung i samhälls- och beteendevetenskapen och syftar till att skapa förståelse för olika 
fenomen genom att tolka dem.  

                                                
48 Wiedersheim, Paul & Eriksson, Lars-Torsten (2006) Att utreda, forska och rapportera 
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Forskningens utgångspunkt är människors egna upplevelser och hermeneutiken syftar till att förstå 
människors inre tankar och den mening som de ger sina egna liv.49 Till skillnad mot positivismen 
som strävar efter att hitta kausala samband och förklaringar så är det tolkningar som ligger till grund 
för den hermeneutiska metoden. Det är forskarens egen förförståelse och antagande inom ämnet 
som bygger upp forskningen.50 
 
Följande punkter visar hermeneutikens grundantaganden: 

– ”Mening skapas, framträder och kan enbart förstås i ett sammanhang eller i en kontext.”  

– ”I all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt.” 

– ”All förståelse förutsätter någon typ av förförståelse, det vill säga referensram, teori eller liknande genom 
vilka en människa betraktar ett fenomen.” 

– ”Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar.” 51 
 
För en hermeneutisk forskare gäller det att tidigt i undersökningen klargöra föregående punkter, till 
exempel vilken förförståelse och vilka förväntningar som han eller hon har med sig in i 
forskningsprocessen. Antagandena bör redovisas grundligt för att tolkningsprocessen av samtliga 
moment ska bli tydligare. Ett noggrant redovisande gör kunskapen nyanserad och lättare att bedöma 
värdet av, vilket även gör informationen tillförlitlig.52 
 
Vilken forskningsmetod och ansats en forskare väljer att använda i sin studie bör spegla den 
vetenskapssyn som han eller hon ansluter sig till.53 Vår studie bygger på det hermeneutiska synsättet 
eftersom vi strävar efter att skapa förståelse för hur massmedias hälsorapportering påverkar en 
grupp kvinnors livsstil och hälsobeteende. Vi hoppas kunna få en bra bild av hur våra respondenter 
upplever och tänker kring problemområdet och utifrån denna information kunna tolka fram ett 
resultat över hur påverkan ger uttryck i gruppen samt i vilken grad åldern inverkar på resultatet. 
Eftersom vi inte ämnar hitta förklaringar och samband för hur en grupp kvinnor blir påverkade av 
massmedias hälsorapportering hade inte en positivistisk forskningsmetod kunnat hjälpa oss att nå 
studiens syfte. 

4.3 Forskningsdesign 

Beroende på mål med studien och existerande kunskapsmängd inom ämnet lämpar sig olika 
forskningssätt för att besvara en uppsats problemformulering. De fyra forskningssyftena brukar 
benämnas: explorativ-, explanativ-, deskriptiv- och normativ forskning.54 
 
Explorativa (undersökande) undersökningar: Används då det finns lite kunskap inom ett område och 
forskaren vill få grundläggande kunskap och förståelse inom det. En kvalitativ metod är här att 
föredra då det ger djupare insikt i problemet och kan ge svar på de två grundläggande frågorna; hur 
och varför? Forskare med ett hermeneutiskt förhållningssätt använder sig ofta av explorativ 
forskning.55 

 

                                                

49  Wiedersheim, Paul & Eriksson, Lars-Torsten (2006) Att utreda, forska och rapportera 
50  Gustavsson, Bengt (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen 
51  Widerberg, Karin (2002) Kvalitativ forskning i praktiken 
52  Widerberg, Karin (2002) Kvalitativ forskning i praktiken 
53  Gustavsson, Bengt (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen 
54  Lekvall, Per & Wahlbin, Clas (2007) Information för marknadsföringsbeslut 
55  Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003) Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera 
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Explanativa (förklarande) undersökningar: Används då forskaren söker djupare kunskap inom ett område 
för att kunna förklara och beskriva något. Ofta handlar det om att forskaren vill kartlägga och 
förklara orsakssamband och på djupet se hur olika faktorer är sammankopplade med varandra.56 
Även här är en kvalitativ metod att föredra då det ger djupare förståelse för problemet. Forskare 
med ett positivistiskt förhållningssätt använder sig ofta av explanativ forskning. 57 
 
Deskriptiva (beskrivande) undersökningar: Används då forskaren vill beskriva något som det redan finns 
kunskap om. Målet med forskningen är att beskriva hur området fungerar och ser ut, inte att förklara 
varför. Omfånget avgör om kvantitativ eller kvalitativ metod är att föredra.58 
 
Normativa (förutsägande) undersökningar: Används då det redan finns kunskap och förståelse inom 
området men då forskaren vill förutspå framtiden, föreslå åtgärder och ge vägledning inför 
kommande studier. Även här avgör omfånget om kvantitativ eller kvalitativ metod lämpar sig bäst.59 
 
Den forskningsansats vi har valt för vår studie är en explorativ ansats med vissa explanativa inslag. 
Då vi syftar till att ta reda på hur våra respondenter blir påverkade av massmedias hälsorapportering 
använder vi ett explorativt tillvägagångssätt för att få grundläggande information och skapa oss 
förståelse över problemområdet. Explorativa undersökningar syftar till att samla så mycket 
information som möjligt och i vårt fall blir det den information som vi samlar in via de kvalitativa 
intervjuerna. Den explorativa ansatsen har vi valt eftersom våra erfarenheter säger oss att den 
specifika kombinationen – hur kvinnor blir påverkade av massmedias hälsorapportering – inte har 
undersökts tidigare och en explorativ ansats används just då det finns lite kunskap inom ett område. 
 
För att skapa förståelse för denna specifika kombination krävs även ett explanativt synsätt på vår 
undersökning, vilken vi kommer att använda i analysarbetet. Där hoppas vi på djupet kunna 
kartlägga och förklara det eventuella sambandet mellan massmedias hälsorapportering och dess 
påverkan på våra respondenter. 

4.4 Forskningsansats 

Den metod som en forskare använder för att dra slutsatser över sitt forskningsproblem kan se ut på 
olika sätt och därför finns det två olika vetenskapliga ansatser som en undersökning kan grunda sig 
på. Dessa två ansatser kallas för induktiv och deduktiv metod.60 
 
Den induktiva ansatsen har funnits sedan Aristoteles dagar och har länge varit den allmänt 
accepterade metoden. Ansatsen är generell och innebär att forskaren angriper sitt forskningsproblem 
utan några förutfattade meningar och vill skapa nya teorier genom att undersöka verkligheten.61 
 
 

                                                

56  Lekvall, Per & Wahlbin, Clas (2007) Information för marknadsföringsbeslut 
57  Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003) Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera 
58  Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003) Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera 
59  Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003) Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera 
60  Hartman, Jan (2004) Vetenskapligt tänkande 
61  Hartman, Jan (2004) Vetenskapligt tänkande 
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En induktiv ansats är av hermeneutisk karaktär och syftar till att skapa djupare förståelse över 
människors tänkande och handlingar och karaktäriseras av en flexibel struktur där förändringar 
under forskningens gång är tillåtna. Den induktiva principen handlar om att tanken till allt vetande 
börjar som en rad enskilda upplevelser och observationer som det sedan dras olika slutsatser från.62 
 
Ordet deduktiv betyder ”logiskt härledd” och innebär att metoden grundar sig på en hypotes som 
sedan testas i verkligheten. Utgångspunkten är att forskaren har en förförståelse som sedan används 
för att tolka den konkreta verkligheten utifrån teorier.63  
 
Vi har i vår studie arbetat med en induktiv ansats där vi utgått från empirin för att besvara vårt syfte. 
Då vi inte syftar till att ställa upp generella lagar utan till att hitta en grad av sannolikhet över hur 
våra respondenter blir påverkade av massmedias hälsorapportering ansåg vi denna ansats passa bäst. 
En induktiv ansats lämpar sig bra när forskaren låter den teoretiska mättnaden, det vill säga när 
mönster i resultatet framträder, avgöra hur många respondenter som bör intervjuas. Detta 
tillvägagångssätt har vi tillämpat i vårt urval.    

4.5 Forskningsmetod 

Inom vetenskapen finns det två olika typer av undersökningsmetoder: kvalitativa och kvantitativa 
metoder. 64 
 
Den kvantitativa metoden har sin grund i positivismen och förknippas ofta med undersökningar där 
forskaren strävar efter att skapa kvantifierbar data som är representativ för ett stort antal människor. 
Det som eftersöks är förekomst och frekvens av olika fenomen för att sedan kunna koda och 
analysera resultaten numeriskt utifrån variabler.65 Vid användning av den kvantitativa metodiken ses 
forskningsfältet som objektivt och något som går att mäta och klassificera.66 
 
Den kvalitativa metoden däremot har sina rötter i hermeneutiken och har uppstått som ett svar på 
den kvantitativa metoden. Istället för att sortera insamlad data i olika enheter handlar det här istället 
om att söka efter ett fenomens innebörd och mening. Att dra generella slutsatser utifrån en 
population är inom den kvalitativa forskningen irrelevant. Istället har metoden ett förstående och 
tolkande syfte och strävar efter att klargöra ett fenomens egenskaper eller karaktär.67 
 
Genom kvalitativa undersökningar försöker forskaren nå förståelse för en individ eller en grupp 
människors livsvärld, hur de ser på sig själva och den situation de befinner sig i. Målet är att komma 
fram till en hermeneutisk teori över hur de undersökta personerna föreställer sig världen och hur de 
ger sina liv mening. För att skapa denna förståelse gäller det som forskare att närma sig deras sätt att 
se på världen och försöka göra deras sätt att tänka till sitt eget. Detta kan göras genom att bland 
annat tolka deras verbala och sociala beteende.68 
 

                                                

62  Andersen, Heine (1994) Vetenskapsteori och metodlära – en introduktion 
63  Andersen, Heine (1994) Vetenskapsteori och metodlära – en introduktion 
64  Hartman, Jan (2004) Vetenskapligt tänkande 
65  Bryman, Alan (1997) Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning 
66  Hartman, Jan (2001) Vetenskapligt tänkande 
67  Lantz, Annika (2007) Intervjumetodik 
68  Hartman, Jan (2001) Vetenskapligt tänkande 
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När undersökningsmetod är vald gäller det att bestämma vilken metod som ska tillämpas för att 
samla in data. Insamlingsmetod väljs utifrån hur studiens frågeställningar bäst kan besvaras och 
vilket perspektiv insamlade data önskas ha. Inom den kvalitativa metoden används ofta någon typ av 
intervjuform då ger den bredd och djup på information som ofta eftersträvas. Det kan handla om 
bland annat gruppintervjuer, djupintervjuer, telefonintervjuer, brevenkäter, dokumentanalyser eller 
observationer.69  
 
I vår studie kommer vi att använda oss av en kvalitativ metod då det bäst speglar det hermeneutiska 
synsättet och möjliggör ingående analys av problemområdet. Då vi önskar samla in mycket 
information om få respondenter lämpar sig den kvalitativa metoden bäst. Metoden ger oss goda 
förutsättningar att kunna skapa förståelse för vår undersökta grupps situation då vi kommer att 
använda samtalsintervjuer som främsta datainsamlingsmetod och kan komma nära 
informationskällan. Ett alternativ till metod hade varit att utföra en kvantitativ undersökning där vi 
hade använt oss av exempelvis en enkät för att samla in data. Att vi inte valde detta tillvägagångssätt 
var för att vi inte ville dra några generella slutsatser utifrån en stor population utan ville få breda och 
nyanserade bilder av hur ett fåtal respondenter eventuellt blir påverkade av massmedias 
hälsorapportering.  

4.6 Insamling av data 

När forskningsmetod för studien är vald gäller det att bestämma hur data ska samlas in. Det finns 
två olika metoder att tillgå; primärdata och sekundärdatainsamling.70 
 
Primärdata kännetecknas av att forskaren själv går ut på fältet och samlar in aktuell information, 
vilket sker när det inte redan finns lämpligt material inom undersökningsområdet. De olika tekniker 
som kan användas för att samla in primärdata är intervjuer, observationer och enkäter. Sekundärdata 
däremot innebär tidigare insamlat och publicerat material såsom litteratur och artiklar från andra 
forskare eller institutioner. Om det finns information inom problemområdet sedan tidigare bör 
denna utnyttjas då den kan ge både fakta och överblick över vad som ska undersökas.71 Jämfört med 
primärdata så är sekundärdata lättillgänglig och relativt kostnadseffektiv, dock finns det en risk att 
den insamlade informationen kan vara hämtad av andra syften än ens eget och kan då bli bristfällig, 
irrelevant och inaktuell för den egna undersökningen.72 
 
I vår studie kommer vi att använda både primär- och sekundärdatainsamling. Primärdata utgör de 
kvalitativa intervjuer som vi genomför med 17-65 åriga kvinnor. Vår förhoppning är att den 
information vi får genom dessa är tillräcklig och kan ge oss djupare förståelse över vårt 
problemområde. Att vi valde samtalsintervjuer som primärdatainsamlingsmetod var för att vi ville få 
en så nyanserad bild som möjligt av varje respondent. Då vårt undersökningsområde är komplext 
och outforskat ansåg vi denna metod lämpa sig bäst eftersom vi strävar efter att få mycket 
information om att få respondenter. 
 
Uppsatsens sekundärdata utgörs av relevant litteratur och vetenskapliga artiklar. I referensramen har 
vi uteslutande använt oss av sekundära källor för att skapa grundläggande förståelse för ämnet.  

                                                

69  Richards, Lynn & Morse, Janice (2007) Readme first, for a user’s guide to Qualitative methods 
70  Christensen, Lars (2001) Marknadsundersökning – en handbok 
71  Christensen, Lars (2001) Marknadsundersökning – en handbok 
72  Holme, Idar Magne & Solvang Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder 



 16 

4.7 Intervjugenomförande 

Vill en forskare få djup kunskap om människors uppfattningar och åsikter lämpar sig kvalitativa 
intervjuer bra eftersom de ger insikter i respondenternas erfarenheter om det fenomen som 
undersöks.73 Kvalitativa intervjuer används ofta då forskaren vill tolka och få nyanserade bilder av 
människors upplevelser och livsvärld samt öka sin egen förståelse för ett visst område.74 
 
Beroende på vilken kunskap som forskaren vill nå finns två olika sorters intervjuer att välja bland. Är 
syftet med intervjuerna att få bred kunskap om kontexten och att få fakta och information om till 
exempel bakgrund till det fenomen som undersöks ska forskaren genomföra så kallade 
informantintervjuer. De personer som intervjuas kallas då för informanter och väljs ut av forskaren 
själv då han eller hon vet att personen kan bidra med den kunskap som eftersträvas. Den andra 
sortens intervjuer kallas för respondentintervjuer och innebär att intervjuer genomförs för att få 
kunskap om den intervjuades syn på och uppfattning om det fenomen som undersöks. 75   
 
Kvalitativa intervjuer kan skilja sig i grad av struktur, alltifrån till att vissa standardfrågor följs till att 
specifika teman står i fokus och frågor inte är bestämda i förväg. Intervjuerna kan även vara olika 
standardiserade beroende på i vilken utsträckning som frågorna och situationen är densamma för 
alla intervjuade.76 
 
Vi kommer i vår studie att genomföra respondentintervjuer eftersom vi är intresserade av de 
personliga tankar och åsikter om medias hälsorapportering och dess påverkan som de vi intervjuar 
har och känner av. Samtliga av våra intervjuer är strukturerade och följer bestämda standardfrågor 
utifrån en intervjuguide. Intervjuguiden visar de ämnen som står i fokus för vår studie och i vilken 
ordning de kommer att tas upp under intervjuerna. Våra intervjuer innehar även hög standardisering 
då vi ställer samma frågor till samtliga respondenter och genomför intervjuerna på liknande vis.  

4.7.1 Intervjuguide 

En samtalsintervju är ofta uppbyggd runt ett antal teman som utgör varsitt frågeområde i 
intervjuguiden och under dessa formuleras sedan konkreta frågor. Varje frågeområde kan inledas 
med en grundläggande fråga som är omfångsrik för att därefter följas upp med frågor som är mer 
konkreta och ger fler detaljer.77  
 
Vid förberedelserna av en intervjuguide är det av stor vikt att tänka på respondenternas möjligheter 
att kunna svara på de frågor som ställs. Språket bör vara enkelt och tydligt och inte innehålla några 
komplicerade facktermer. Det är även viktigt att frågorna inte är ledande eftersom det kan styra 
respondenten att svara på ett visst sätt, vilket påverkar undersökningens resultat och tillförlitlighet. 
En kvalitativ forskare bör vara opartisk och neutral gentemot de frågor som ställs men ändå vara 
engagerad för att nå respondenternas personliga berättelser. Ytterligare en sak att tänka på är att inte 
ställa frågor som kan vara provocerande för respondenterna samt enbart fråga om en sak inom varje 
fråga för att undvika missförstånd.  

 

                                                

73  Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap 
74  Lantz, Annika (2007) Intervjumetodik 
75  Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap 
76  Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap 
77  Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap 
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Ordningen som frågorna ställs i har också betydelse och därför bör bakgrundsfrågor ställas före de 
mer komplicerade eller känsliga frågorna för att få en logiskt följd och för att den intervjuade ska få 
möjlighet att komma in i sin roll. En respondent kan inte se in i framtiden och därför bör frågorna 
även vara konkreta i tid och rum så att han eller hon inte tvingas att svara på hur saker borde vara, 
utan endast på hur saker är eller har varit.78  
 
Innan intervjugenomförandet är det av stor vikt att genomföra så kallade provintervjuer för att testa 
intervjuguiden. Eventuellt kan det förekomma frågor som bör omformuleras och då är det bra att de 
upptäcks innan de riktiga intervjuerna genomförs så att missförstånd med respondenterna undviks.79 
 
Innan intervjugenomförandena genomförde vi tre provintervjuer för att försäkra oss om att frågorna 
i vår intervjuguide gick att besvara samt att de speglade vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vissa av 
frågorna formulerade vi om då de var svåra att förstå och krävde ytterligare förklaringar från vår sida 
för att kunna besvaras. Vi märkte även att några av frågorna var ledande till sin karaktär och även 
dessa formulerades om. Provintervjuerna gav oss även tips på hur vi som intervjuare bör agera 
under en intervjusituation och dessa iakttagelser tillämpade vi vid intervjugenomförandena. 
 
Vår intervjuguide är indelad i tre olika teman som vi har formulerat utifrån vårt syfte och våra 
frågor. Temana är massmedia, massmedias hälsorapportering och påverkan. Vi använder oss av 
breda frågor för att få igång ett samtal runt problemområdet och för att respondenterna ska kunna 
redogöra för sina egna synsätt. Inom varje tema har vi övergripande frågor med tillhörande 
underfrågor för att vi ska få detaljerade svar och skapa oss förståelse för våra respondenters tankar 
och åsikter. 

4.7.2 Under intervjun 

En intervjusituation är inget naturligt samtal mellan två personer utan det är ett konstruerat samtal 
där personerna inte har någon personlig relation till varandra. Då själva situationen kan påverka vad 
respondenten säger är det av stor vikt att intervjuaren är uppmärksam på att respondenten inte ger 
de svar som han eller hon tror att intervjuaren vill ha utan istället svarar utifrån sig själv.80  Den 
intervjuades berättelse ska vara i centrum och som intervjuare bör man begränsa medverkan till att 
enbart ställa frågor och följdfrågor. Eftersom en intervju utspelar sig under en kort tid är det viktigt 
att intervjuaren under denna korta tid skapar kontakt och samspel med respondenten så att han eller 
hon känner sig bekväm med att svara på de frågor som ställs och vågar berätta fritt om sina 
personliga åsikter och upplevelser.81 I en intervjusituation är det även viktigt att intervjuaren håller 
sig så neutral som möjligt utan att bli för opersonlig, eftersom respondenten annars kan blir styrd 
och ge osanningsenliga svar. Det enda forskaren bör styra under intervjun är så att undersökningens 
syfte förverkligas och den kunskap som behövs för att kunna gå vidare till analysen samlas in.82  
 
Vi har under våra intervjuer försökt att hålla neutral karaktär och skapa avslappnade relationer till 
våra respondenter så att de ska känna sig bekväma och ge ärliga svar. Eftersom vi inte har velat styra 
våra respondenter åt något håll har vi enbart deltagit i samtalet med frågor och följdfrågor. För att 
skapa god atmosfär har vi lyssnat uppmärksamt samt visat förståelse och intresse för det 
respondenterna har berättat. 

                                                

78  Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap 
79  Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap 
80  Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap 
81  Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun 
82  Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap 
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Samtliga av våra intervjuer har genomförts på platser där de intervjuade känner trygghet. Detta för 
att skapa förtroende och för att vi själva ska få så personliga och nyanserade bilder som möjligt av 
respondenterna. Intervjuerna har i genomsnitt tagit cirka 30 minuter och före genomförandena har 
vi givit våra respondenter information om vad intervjun kommer att handla om så att de ska känna 
sig avslappnade och vara förberedda på de frågor som kommer att ställas. Vi ansåg det även viktigt 
att de innan genomförandet fick godkänna att bli inspelade på band då en bandspelare i vissa fall kan 
inverka negativt på respondenternas vilja att delge information. Ingen av våra respondenter hade 
något att invända på det.  

4.7.3 Bearbetning av datamaterial 

Efter en genomförd intervju är det viktigt att så fort som möjligt skriva ner den för att inte glömma 
bort viktiga saker som sagts eller gjorts under intervjugenomförandet. Exempel på detta kan vara om 
något har sagts ironiskt så är det viktigt att markera det extra i texten för att det senare inte ska 
misstolkas och analyseras fel. Huvudregeln för transkription av kvalitativa intervjuer är att alla ord 
som uttalas bör dokumenteras. Vissa forskningsfält anser även att längden på pauserna, skratt och 
hummande bör dokumenteras. Hur mycket forskaren väljer att skriva ner är helt beroende på vad 
som undersöks och vad som behövs för att kunna analysera materialet.83  
 
När datainsamling är genomförd och alla intervjuer är gjorda bör data sammanställas för att den på 
ett överskådligt sätt ska kunna presenteras. 84 Vår databearbetning påbörjades med att vi lyssnade 
igenom och transkriberade intervjuerna fullständigt direkt efter genomförandena.  
 
Vi försökte sedan få ner helheten till delar, analysera tema för tema och se vilka olika mönster i 
respondenternas svar som framträdde. Analysen innebar även jämförelser mellan de olika 
ålderskategorier som vi delat upp vår population i. Våra tolkningar och analys stärkte vi genom att 
använda citat från intervjuerna.  

4.8 Urvalsmetod 

En undersökning kan göras antingen på en hel population eller på ett urval. Vid undersökning av en 
population så är forskaren intresserad av att mäta en hel grupps egenskaper och åsikter.85 Vid 
kvalitativa undersökningar är det ovanligt att utföra en totalundersökning eftersom det är både tid- 
och resurskrävande. Ofta görs urvalsundersökningar där ett begränsat antal respondenter väljs ut.86 
Urvalsundersökningar är inte lika tidskrävande, de är billigare att genomföra och bearbetas på ett 
annat sätt.87 
 
Gällande urval i en studie brukar man skilja på två grupper: sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att forskaren slumpmässigt väljer ut sina 
undersökningsobjekt och kravet är att samtliga ska ha lika stor sannolikhet att komma med i urvalet. 
Ett icke-sannolikhetsurval däremot innebär att forskaren själv väljer sina undersökningsobjekt, då 
utifrån på förhand uppsatta kriterier.88 

                                                

83  Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap 
84  Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap 
85  Dahmström, Karin (2005) Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning 
86  Svenning, Conny (2003) Metodboken: samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: klassiska och nya metoder i 
informationssamhället: källkritik på Internet 
87  Dahmström, Karin (2005) Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning. 
88  Dahmström, Karin (2005) Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning 
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Inom hermeneutiken är forskaren inte bunden till slumpmässiga urval för att få respondenter som är 
representativa. 89 Det behövs inte stora urval för att kunna tolka och komma fram till resultat utan 
det är av större vikt att välja respondenter som har insikt och kunskap inom problemområdet för att 
få ett informationslikt och användbart resultat.90 

4.8.1 Icke-sannolikhetsurval 

Ett icke-sannolikhetsurval kan delas in i fyra grupper: kvasistatiska urval, bedömningsurval, 
bekvämlighetsurval och självurval. 91 I vår studie kommer vi att använda oss av ett bedömningsurval 
och kommer därför inte att förklara de resterande urvalsgrupperna närmre.  
 
Ett bedömningsurval lämpas sig bra vid explorativa undersökningar och bygger på att ett antal 
respondenter väljs ut som på förhand kan tänkas vara särskilt intressanta för undersökningen och 
som kan bidra till att forskningens frågor blir belysta.  
 
Oftast består ett bedömningsurval av ett relativt litet urval då storleken inte har någonting att göra 
med säkerheten i slutsatserna. Ett krav när forskaren arbetar med denna typ av urval är att urvalet 
bör göras utifrån vissa på förhand uppsatta kriterier över vilka respondenter som är intressanta för 
undersökningen. 92 
 
Populationen för vår undersökning är 17-65 åriga kvinnor. För att få bredare spridning på urvalet 
och större bredd i resultatet valde vi att dela in populationen i tre grupper. Indelningen gjordes 
utifrån den amerikanske psykologen Daniel Levinsons indelning av stadier i den mänskliga 
utvecklingen.  

 
Övergång till vuxen ålder: 17-22 år  

Tidig vuxen ålder: 22-45 år  

Medelålder: 45-65 år  
 

Då vi ville få ett brett informationsinnehåll valde vi att intervjua personer som vi tror har mycket 
kunskap inom undersökningsområdet, har en förmåga att uttrycka sig och villighet att delta i 
undersökningen. De personer som vi valde har vi inte någon personlig relation till eftersom vi 
önskar få ny kunskap och ny information vilket är svårt om man sedan tidigare känner personen i 
fråga. Samtliga av våra utvalda respondenter kom vi i kontakt med via rekommendationer från 
bekanta.  
 
Vi har genomfört intervjuer tills vi nått informationsmättnad där svaren upprepar sig eller mönster 
börjar urskilja sig. Vi syftar inte till att dra generella slutsatser om vår population utan strävar efter 
att göra intervjuerna så pass djupa att vi kan få fram mönster i resultatet. Utifrån dessa mönster vill 
vi sedan kunna skapa förståelse över hur våra intervjuade kvinnor mellan 17-65 blir påverkade av 
massmedias hälsorapportering.  

 

                                                

89  Gustavsson, Bengt (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen 
90  Christensen, Lars (2001) Marknadsundersökning – en handbok 
91  Lekvall, Per & Wahlbin, Clas (2007) Information om marknadsföringsbeslut 
92  Lekvall, Per & Wahlbin, Clas (2007) Information om marknadsföringsbeslut 
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Vi började med att genomföra 6 intervjuer, det vill säga 2 intervjuer inom varje åldersgrupp. Dessa 
sex intervjuer ansåg vi räckte då vi fick bra material och tillräckligt med relevant information till 
analysen. De intervjuer vi genomförde var med följande respondenter: 

 

Övergång till vuxen ålder: 

Respondent 1: 18 år 

Respondent 2: 22 år 

Tidig vuxen ålder: 

Respondent 3: 26 år  

Respondent 4: 32 år 

Medelålder:  

Respondent 5: 47 år  

Respondent 6: 58 år 

4.9 Utvärdering av studien 

Att en uppsats håller hög kvalité är av betydelse för trovärdigheten i forskning. Kvaliteten är 
beroende av flera faktorer som det gäller att hantera korrekt. De viktigaste faktorerna att ta hänsyn 
till är giltighet, tillförlitlighet och objektivitet.93 

4.9.1 Giltighet, tillförlitlighet och objektivitet  

Giltighet innebär att undersökningen mäter vad den avser att mäta, det vill säga att det finns en 
överensstämmelse mellan teori och empiri. 94 För att uppnå hög giltighet är det viktigt med 
väldefinierade frågeställningar och klara avgränsningar då det annars finns risk att undersökningens 
riktning blir fel från början. När en undersökning har hög giltighet påverkar inga irrelevanta 
företeelser resultatet.95 
 
För att en undersökning ska kunna ha hög giltighet krävs även att tillförlitligheten är god. 
Tillförlitlighet innebär att resultatet blir likadant när en undersökning genomförs på samma sätt vid 
olika tillfällen. Det är av stor vikt att de fakta som forskaren samlar in är pålitliga annars kan inte 
frågeställningarna prövas och resultatet betecknas som sant. 96 Inom den hermeneutiska forskningen 
är tillförlitlighet ett problem då människors beteendemönster hela tiden förändras och 
undersökningen inte kan upprepas med samma resultat vid varje tillfälle.97  
 
När en forskare genomför kvalitativa intervjuer är tillförlitligheten delvis beroende av den så kallade 
intervjueffekten. Denna effekt är ett resultat av intervjuarens beteende under intervjun och kan 
medföra att respondenterna omedvetet eller medvetet förstår vad som förväntas av dem och ger 
svar som speglar dessa förväntningar.  
 
Ett sätt att kontrollera detta i studien och öka undersökningens tillförlitlighet är att vara flera 
personer närvarande vid intervjun där båda registrerar svaren från intervjupersonerna. Vidare går det 
att försäkra sig om att tillförlitligheten är god genom att spela in intervjuerna, vilket möjliggör att 
forskaren kan lyssna på intervjun i repris och göra kompletterande registreringar i efterhand.98 

 

                                                

93  Wiedersheim, Paul & Eriksson, Lars-Torsten (2006) Att utreda, forska och rapportera 
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95  Esaiasson, Peter m.fl. (2007) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad 
96  Wiedersheim, Paul m.fl. (2006) Att utreda, forska och rapportera 
97  Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun 
98  Lantz, Annika (2007) Intervjumetodik 
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Objektivitet anger i vilken utsträckning som forskarens värderingar påverkar arbetet. Trots att det är 
svårt att vara objektiv bör det i största möjliga mån eftersträvas och respondenternas perspektiv bör 
vara i fokus under hela forskningsprocessen. Forskarens åsikter och värderingar bör inte lysa igenom 
och påverka uppfattningen om den insamlade informationen. 99 

4.9.1.1 Kvalité på vår studie 

 
Då vi har utgått från en kvalitativ studie och enbart har intervjuat sex respondenter är vi medvetna 
om att vi inte kan dra någon slutsats för hur människor i generell mening blir påverkade av 
massmedias hälsorapporteringar. Dock kan vi uttala oss om den grupp kvinnor mellan 17-65 år som 
vi har intervjuat. 

 
Faktorer som kan ha försämrat tillförlitligheten i vår undersökning är att vårt problemområde av 
många kan uppfattas personligt och av känslig karaktär, vilket kan ha medfört att intervjupersonerna 
inte fullt vågat öppna sig. Att spela in intervjuer kan vara en nackdel då det kan leda till att 
respondenterna inte blir lika öppna att delge sina personliga åsikter. Detta problem har vi försökt 
undvika genom att i ett tidigt skede informera respondenterna om undersökningens syfte samt 
försäkra dem om deras konfidentialitet. För att förstärka tillförlitligheten ytterligare har vi låtit de 
intervjuade läsa igenom och godkänna informationen innan vi börjat analysera den. 
 
Vi bedömer att tillförlitligheten på vår undersökning är god då våra intervjuer har haft hög grad av 
standardisering och utgått från en väl genomarbetad intervjuguide. Samtliga av intervjuerna har 
dessutom spelats in med bandspelare och genomförts med två forskare närvarande, vilket 
möjliggjort att svarsuppfattningar har kunnat jämföras och diskuteras. Vi har utfört intervjuerna 
noggrant, följt upp den insamlade informationen och analyserat den väl.  
 
Eftersom de val vi har gjort under processens gång speglar det vi från början avsett att undersöka så 
bedömer vi även att studiens giltighet är god. Vår intervjuguide är utformad utifrån våra frågor och 
med den teoretiska referensramen i åtanke. Då frågeställningarna, teorin och empirin följt en röd 
tråd har vi kunnat genomföra en relevant analys och diskussion. Genom att vi innan intervjuernas 
genomförande genomförde tre provintervjuer kunde vi även säkerställa att vårt tillvägagångssätt 
svarade på undersökningens syfte och frågor. 
 
När en forskare arbetar hermeneutiskt finns det en risk att han eller hon vid intervjutillfällena enbart 
uppfattar det han eller hon vill höra och som stämmer överens med hans eller hennes egen 
förförståelse.100 Vi anser dock att det faktum att vi båda närvarat och deltagit vid samtliga 
intervjutillfällen samt försökt ha en objektiv position har reducerat denna risk. Vi har varit så neutrala 
som möjligt och haft respondenternas perspektiv i fokus under hela processen. Att helt undvika 
ledande frågor vid hermeneutiskt arbete är svårt men vi har försökt hålla oss ifrån det så gott det går. 

                                                

99  Ejvegård, Rolf (2003) Vetenskaplig metod 
100  Ejvegård, Rolf (2003) Vetenskaplig metod 
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4.9.2 Etiska överväganden 

Etiska överväganden är av stor betydelse i en forskningsprocess. I ett forskningsarbete bör forskaren 
följa vissa vetenskapliga ställningstaganden och ta hänsyn till de personer som han eller hon 
genomför sin undersökning på. Respondenterna bör i förväg informeras om processen och får inte 
utsättas för någon form av smärta.101 Att visa respekt för människor och inte behandla dem som 
medel för att uppnå specifika mål är grundläggande för alla samhällsstudier och forskaren bör tidigt 
garantera att den enskilde personens fysiska och psykiska integritet är skyddad.102 
 
Kvalitativa studier kan medföra särskilda etiska problem eftersom metodreglerna inte är lika klara 
som vid andra vetenskapliga traditioner. Det finns fyra etiska principer att ta hänsyn till; 
informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 103  

 

– Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte” 

– Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”  

– Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål”  

– Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 104 

 
Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att forskaren innan genomförandet informerar de som ska 
intervjuas om undersökningens generella syfte, hur undersökningen är upplagd och vilka risker och 
fördelar som finns gällande deltagande i undersökningen. Detta kallas för informerat samtycke och 
innebär även att undersökningspersonerna deltar frivilligt och att de har rätt att dra sig ur när de vill 
ifall något inte skulle kännas bra. Forskaren bör även informera deltagarna i undersökningen om 
deras konfidentialitet, det vill säga att deras privata information inte kommer att redovisas. När det 
gäller risker och fördelar för undersökningspersonerna så bör fördelarna och betydelsen av den 
kunskap som forskaren tilldelas uppväga skaderisken för de personer som deltar.105   
 
I vår undersökning har hänsyn tagits till de etiska regler som tidigare beskrivits. Vi har i ett tidigt 
stadium informerat våra respondenter om undersökningens syfte och vad intervjun kommer att 
handla om, både för att de ska kunna förbereda sig och för att de själva ska kunna avgöra om de vill 
delta i undersökningen eller inte. Respondenterna har även blivit informerade om att deras 
personuppgifter inte kommer att nå någon annan samt att den information de delgivit oss enbart 
kommer att användas för forskningsändamål. 

 

 

 

 

 

                                                

101  Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder 
102  Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder 
103  Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder 
104  http://webzone.hs.mah.se/projects/SATermin7VT05/upload/download.asp?file=60222180003760  
105  Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun 
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5 RESULTAT 

______________________________________________________________________ 

 
I följande kapitel redogör vi för resultatet av våra kvalitativa intervjuer inom de på 
förhand uppsatta ålderskategorierna. Inom varje ålderskategori redovisas resultaten 
utifrån frågeguidens tre olika teman för att få en överskådlig bild över respondenternas 
tankar och erfarenheter.  

______________________________________________________________________ 

5.1 ÖVERGÅNG TILL VUXEN ÅLDER (17-22 år) 

5.1.1 Massmedia 

De båda respondenternas åsikter skiljer sig åt gällande vilket av massmedierna som de anser är mest 
tillförlitligt. Den ena respondenten anser att de mest tillförlitliga massmedierna är radio och TV 
medan den andra har lättast att lita på det som står i dagstidningar.  
 
”Tv och radio tror jag… i tidningar och på Internet hittas det på så mycket. Klart det står mycket sant där också 
men Tv och radio är ju lite svårare att smussla med eller vad man säger.” – Respondent 1 

 

”Ja egentligen så tror jag nog mest på det som står i tidningen, sen kommer väl Tv: n och radion är nog sist eftersom 
jag lyssnar på Rix Fm och Mix Megapol… det känns inte så tillförlitligt.” – Respondent 2 

 

Gruppens båda respondenter anser att massmedia har en påverkan i samhället genom de budskap 
som människor dagligen möts av från de olika medierna. Respondent 1 anser att den påverkan som 
sker både kan vara positiv och negativ medan respondent 2 klassar den som negativ. De massmedier 
som de båda respondenterna tror påverkar mest är Internet och TV eftersom det är de massmedier 
som människor i störst utsträckning använder i sin vardag och därför har störst inflytande på deras 
liv.  

 

”Jag tror nog det är Internet faktiskt för de flesta människor använder det tror jag och söker information liksom.” – 
Respondent 1  

 

”Då tror jag nog Tv: n påverkar mest… i allmänhet… för där både ser och hör man och det är det mediet som flest 
folk använder skulle jag nog säga, så det är därför jag tror att det har störst påverkan.” – Respondent 2 

 

Vilka personer det är som blir påverkade av massmedias rapportering och hur denna påverkan ser ut 
har de båda respondenterna skilda åsikter om. Den ena respondenten tror att de som blir mest 
påverkade är osäkra människor som tar åt sig budskapen på en mer personlig nivå, vilket kan leda till 
att den egna självbilden blir skadad. Den andra respondenten tror däremot inte att påverkan är 
bestående för personer, utan att människor tar till sig budskapen enbart en kort period för att sedan 
återgå till gamla vanor när nyheten inte längre är färsk. 
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”Det är ju inte bra att gå på allt som står liksom, men jag tror det är mer osäkra personer som gör det. Sen kan det 
ju va nyheter och sånt om hur man blir en bättre människa, hur man ska jobba med sig själv och sånt och det är ju 
bra.” – Respondent 1 

 

”Ja det är ju inte så bra det här med alla lättklädda tjejer och sånt. Inte bra för självbilden liksom… man ska vara 
så jäkla smal och bara äta sallad typ för att vara en bra människa liksom… det tycker jag är lite fel för det är inte 
normalt att vara så smal tycker jag.” - Respondent 1  

 

”Alltså jag tror inte att det blir några drastiska förändringar utav det, för sen efter ett tag så glömmer folk bort den 
här nyheten och så återgår man till sitt vanliga liv… men tillfälligt så tror jag att det blir en påverkan.” – 
Respondent 2 

  

Gruppens båda respondenter använder massmedia till att läsa och få information om hälsa. Den ena 
respondenten använder sig mest av Internet för att läsa om hälsa och tittar även på olika 
hälsoprogram på TV. Även respondent 2 tittar på dessa hälsoprogram ibland, men läser även om 
hälsa i olika slags tidningar. Det innehåll som intresserar dem båda mest i hälsorapporteringen är 
information om mat och motion.  

 

”Jag brukar läsa på de här sidorna som Aftonbladet och Expressen har om hälsa och sånt… få lite tips om mat och 
motion och sånt, hur man kan gå ner i vikt och lite sånt där du vet.” – Respondent 1 

5.1.2 Massmedias hälsorapportering 

Gruppens respondenter har liknande åsikter gällande hälsorapporteringens omfattning i massmedia 
och tycker att budskapen som möter dem är för många. Dock tycker de båda två att hälsa är ett 
viktigt område att rapportera om och ett område som behöver få mer uppmärksamhet i massmedia.  

 

”Nä men det är nog viktigt också att skriva om hälsa och sånt tror jag, de flesta människor borde tänka lite mer på 
det.” – Respondent 1 

 

”Alltså jag tycker det har blivit rätt mycket men jag tycker det är bra för jag tycker det behöver vara mycket… att 
det behöver uppmärksammas tycker jag… men visst ibland kan man väl känna alla de här ‘Du är vad du äter’ och 
de programmen att det går lite till överdrift.” – Respondent 2 

 

Eftersom den ena respondenten har ett personligt intresse till ämnet tycker hon inte att det 
rapporteras för mycket om hälsa, men hon anser att alla varierade budskap som förmedlas gör det 
svårt för henne att veta vem och vad hon ska tro på.  

 

”Nä men jag tycker ju det är intressant och så, fast det är klart att det kan bli lite för mycket hit och dit. En 
forskare säger kanske att nötter är jättebra för att gå ner i vikt eftersom det bränner fett medan en annan säger att 
nötter är en riktig viktbov och att man ska undvika det om man vill gå ner i vikt. Vad ska man tro på liksom? Så 
kan det bli för många budskap. Jag önskar bara att alla kunde tycka likadant.” – Respondent 1 
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Även när det kommer till att granska innehållet i hälsorapporteringen kritisk är de båda 
respondenterna eniga. Ingen av dem granskar innehållet utan tror på det mesta som rapporteras 
eftersom de anser att ämnet är svårt att tala osanning om. Respondent 2 kan ibland reagera på 
budskap som känns överdrivna, som exempelvis varningsrapporter om cancerframkallande mat som 
hon tycker har blivit alldeles för många i massmedia. Enligt henne gör mängden varningar det svårt 
för henne att ta dem på allvar.  

 

”Alltså jag tror nog jag tror på allt, tänker inte så faktiskt. Det vore nog annat om det handlade om kändisar och 
sånt liksom då är jag mer tveksam om det stämmer.” – Respondent 1 

 

”Jag tycker de förstorar upp vissa grejer lite för mycket och då blir det att man själv förminskar det… men annars så 
tror jag nog på det mesta” – Respondent 2 

5.1.3 Påverkan 

Både respondenter anser att de blir påverkade av det massmedia rapporterar om hälsa, däremot 
skiljer de sig åt i vilken grad de blir påverkade. Den ena respondenten blir påverkad av det mesta i 
massmedias hälsorapportering men vet inte hur hon ska använda sig av den kunskap hon får. Den 
andra däremot har redan ett intresse i motion och blir endast påverkad av det som rapporteras om 
kost, det vill säga hur och vad en människa bör äta.  

 

”Jag tror att jag blir rätt påverkad liksom för jag blir så medveten om hur stor jag är när jag läser om sånt här… jag 
önskar allt vore så enkelt bara… tänk om man kunde må bra bara sådär liksom utan att behöva göra nåt…” – 
Respondent 1  

 

”Jag tror nog att jag blir mer påverkad av vad de säger att man ska äta… för oftast tycker jag att motion, alltså man 
har sin egen, jag är redan inriktad på vilken typ av motion jag gillar och allt sånt där… så säger de att det är 
jättebra att klättra, tycker inte jag det är kul så gör inte jag det liksom… men mat känns ju ändå som att det gör ju 
alla, alla äter mer eller mindre liksom och därför påverkar ju det mer...” – Respondent 2  

 

Gruppens båda respondenter tror att det förekommer en skillnad när det gäller hur olika åldrar blir 
påverkade av massmedias hälsorapportering. De tror båda två att ju yngre en människa är, desto mer 
påverkad blir han eller hon eftersom yngre personer är mer villiga och har lättare att göra 
förändringar i sina liv. En äldre person däremot tror de är fast i gamla vanor och därför inte är lika 
intresserad att förändra sitt levnadssätt. Respondent 2 påpekar även att en osäker person möjligtvis 
tar till sig mer av massmedias rapportering än vad en säker person gör. 

 

”Ja herregud verkligen, allt är så jäkla utseendefixerat hela tiden och jag blir så trött på det, att inte duga liksom. 
När man är äldre har man inte dom problemen liksom, att passa in och sånt.” – Respondent 1 

 

”Jag tycker det är bra att massmedia försöker påverka om mat och motion och… hälsa i allmänhet för det är viktigt 
ju. Och det är viktigt att, jag tycker det är viktigt att det kommer redan nu, så det inte kommer när man är 55 år 
och då ska man försöka börja ändra på sitt beteende och allting för det är ju lättare ju yngre man är… att ändra på 
sina beteenden, så därför tycker jag att det riktas till oss som är lite yngre.” – Respondent 2  
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”… men jag tror väl kanske i och för sig att vi som är yngre påverkas lite mer men sen så tror jag också att det är 
hur man är som person, hur lätt man tar till sig och hur säker man är som person, jag tror att ju säkrare man är på 
sig själv desto mindre tar man till sig.” – Respondent 2 

 

Det visuella i massmedias hälsorapportering har ingen nämnvärd betydelse för någon av 
respondenterna när det handlar om att ta till sig och bli påverkade av budskapen. Den ena 
respondenten tycker inte att bilder och rubriker spelar så stor roll utan att innehållet är allra viktigast. 
Den andra respondenten däremot anser att bilder och rubriker kan bidra till att göra henne 
intresserad, men även för henne så är innehållet det som spelar störst roll.    

 

”Alltså en bild eller rubrik kan ju göra mig intresserad men sen är det ju ändå innehållet som påverkar mig.” – 
Respondent 2  

 

Respondenternas åsikter är skilda när det kommer till vad som krävs av massmedias 
hälsorapportering för att de ska ta till sig budskapen. För den ena respondenten spelar det ingen roll 
vem budskapen kommer ifrån medan de för den andra bör komma från en expert för att de ska 
kännas trovärdiga och för att hon ska vilja ta till sig dem. Respondent 1 behöver även bli personligt 
berörd för att känna att hon vill göra förändringar i sitt liv.   

 

”Hmm jag måste bli personligt berörd liksom, känna att jag kan känna igen mig och så. Det tror jag är viktigt. Och 
att det hjälpt andra personer liksom så man vet att tipsen är bra. Det får gärna komma från en expert liksom…” – 
Respondent 1  

 

”… det de säger är ju det viktiga och inte vem det är som säger det…” – Respondent 2 

 

Gruppens båda respondenter anser att massmedias hälsorapportering har och har haft ett inflytande 
på deras liv. Respondent 1 vill göra förändringar och tar till sig allt hon läser och ser, men hon tycker 
att det är svårt att praktiskt genomföra dem. Massmedia har hjälpt henne att inse vad det är hon 
behöver göra och givit henne tips och råd över hur hon bör gå tillväga för att nå sitt mål. 

 

”Hmm, det har ju hjälpt mig lite att fatta att jag måste börja ändra på mitt liv och så men samtidigt är det inte så 
himla lätt. Det är så enkelt att skriva liksom och läsa om det, men jag blir så frustrerad att det ska vara så svårt i 
verkligheten…” – Respondent 1 

 

”… det står ju jättebra grejer liksom men jag tycker det är så svårt. Älskar liksom sånt här onyttigt och grejer och 
det är så svårt att avstå ifrån. Men jag får ju lite hopp när jag läser om personer som gått ner trettio kilo och sånt, då 
borde ju jag också klara det.” – Respondent 1 

 

Respondent 2 däremot tycker att massmedia har hjälpt henne att bli medveten om hur hon bör 
motionera och äta. I nuläget blir hon dock mer påverkad av sina kompisar eftersom de tips och råd 
som de förmedlar är mer anpassade till henne än vad tips och råd i massmedia är. Hon tycker inte att 
hon har gjort några stora förändringar i sitt liv mer än kortsiktiga saker som inte är särskilt bestående 
eftersom hon sedan återgått till sina gamla vanor.  
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”Om man ser tillbaka på en tioårsperiod eller nånting då har ju massmedia fått mig att bli mer medveten om både 
träning och mat och allting liksom… så på det sättet har jag ju förändrat mig…” – Respondent 2  

  

”… jag tror nog nästan att kompisar påverkar mig mer för de vet ju ändå hur jag är och… om de säger nånting så 
är det ju anpassat till mig… tror jag... men sen är det ju, alltså… det står ju kanske mer fakta i medierna så att 
man får reda på det så.” – Respondent 2 

5.2 TIDIG VUXEN ÅLDER (22-45 år) 

5.2.1 Massmedia 

Både respondenter i gruppen har ett kritiskt öga till saker de läser om i massmedia och menar på att 
människor bör vara försiktig med vad de tar del av och väljer att tro på.  

 

”Egentligen tror jag inte man kan lita fullt ut på något av medierna faktiskt, vare sig det är radio eller Internet finns 
det ju ett kommersiellt och vinstdrivande syfte bakom oftast… men det är klart, det handlar ju helt om vad det är i 
medierna man tar del av… om det är dokusåpor, nyheter, dokumentärer och så vidare…” – Respondent 3 

 

”Ja man kan väl inte lita blind på nåt medium i dagens samhälle tror jag… både text och bild går att redigera och 
fuska med för att saker helt ska ändra värde…” – Respondent 4 

 

Det massmedium som gruppens respondenter litar mest på är TV. Detta beror till stor del på 
filmatiseringarna och bilderna som visas, samt att det oftast finns kända produktioner bakom de 
nyheter och program som sänds. Även radio, kvällspress, lokalpress och dagspress anser de vara 
tillförlitliga massmedier. Dock ifrågasätts tillförlitligheten på skvallertidningar och ungdomstidningar. 
Det massmedium de båda respondenterna är mest tveksamma till när det gäller tillförlitlighet är 
Internet.   

 

”En kamera kan inte ljuga på samma sätt som fingrar kan lura det skrivna ordet” – Respondent 4 

 

”Internet är nog det medium man bör vara mest försiktig med när det handlar om att hämta information… oftast är 
det inte källkritiskt korrekt där och mer än oftast finns det inte heller någon ursprungskälla att tillgå…” – 
Respondent 3 

 

”Eftersom Internet är ett medium där typ alla människor kan vara ursprungsmän till information så är det ju inte så 
himla lätt att veta om det är en trovärdig källa som ligger bakom det man läser… det är lätt att ljuga på Internet 
också, lägga ut manipulerade bilder, hitta på texter…” – Respondent 4 

 

Respondent 3 tror att tillförlitligheten på Internet som massmedium kommer att öka allt mer 
eftersom flertalet dagstidningar förflyttar sig och publiceras elektroniskt idag, vilket ställer högre 
krav på att informationen där är sanningsenlig. 
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När det kommer till innehållet i massmedia så är gruppens båda respondenter eniga om att 
massmedia har ett inflytande och en stor påverkan på människors liv.  

 

”Inverkan tror jag absolut informationen i media har… du översköljs ju med så himla mycket information idag 
alltså… vad ska man tro på och vad ska man inte tro på? Det är information om hur man ska vara, hur man ska 
se ut, hur man ska äta, hur man ska bete sig, hur man ska reagera och visa känslor… ja allt!” – Respondent 4 

 

”Massmedia har ett enormt inflytande i dagens samhälle, både på gott och ont. – Respondent 3 

 

”Mycket information i media är ju till för att påverka och framkalla känslor och tankar hos människor… vissa 
påverkas säkert inte alls medan andra är osäkra i sig själva och påverkas av allt de hör och läser överallt” – 
Respondent 3 

 

Vilket massmedium som påverkar mest tycker gruppens båda respondenter är svårt att svara på 
eftersom de tror att alla människor tar del av olika massmedier och påverkas av olika saker. De tror 
dock att Internet är det medium som har störst inflytande på människors liv eftersom all typ av 
information finns att tillgå där och att det är där den negativa påverkan i störst grad äger rum.    

 

När det kommer till att ta del av hälsonyheter i massmedia råder det enighet bland respondenterna. 
Ingen av dem använder massmedia aktivt för att ta del av hälsoinformation då de enligt dem själva 
inte har något behov av det. En av respondenterna tar hellre hälsoråd av bekanta än att läsa i 
massmedia.   

 

”Jag har kommit igenom den åldern nu tror jag när jag suger åt mig all information och försöker hitta mig själv som 
människa… har inte samma behov av att förändra mig idag som för tio år sedan. Läser gör jag, men påverkas inte 
alls på samma sätt längre…” – Respondent 3 

 

”Tar inte medvetet del av sån där information… det är om jag spontant kommer över någon intressant nyhet eller om 
nån bekant säger åt mig att läsa det och det. Kan väl finna ett visst intresse i viss sån här information, men det har 
blivit för mycket och då låter jag hellre bli att läsa om det… blir trött liksom…”…” – Respondent 4 

5.2.2 Massmedias hälsorapportering 

Då ingen av respondenterna aktivt tar del av massmedias hälsorapportering så är inte heller 
innehållet intressant för dem. Det finns inget område inom hälsa som intresserar dem mer än något 
annat och de anser båda två att de i dagsläget har en god hälsa och därför inte behöver göra 
förändringar i sina kost- och motionsvanor. 

 

”Så intresserad är jag nog inte av hälsa och sånt, men jag är inte heller överviktig eller missnöjd med mig själv… jag 
mår bra liksom och vill inte börja förändra en massa… jag har mina vanor och de tänker jag följa” – Respondent 
3 
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”… motionerar gör jag på mitt eget sätt så motion och sånt är jag inte intresserad att läsa om… inte heller om 
livsmedel o sånt för jag äter det jag alltid ätit och det kommer jag fortsätta med. Det jag kan läsa om ibland är ju om 
livsmedel som är hälsofarliga o sånt… man vill ju inte förstöra sin kropp liksom…” – Respondent 4 

 

Båda respondenter anser att hälsorapporteringen är omfattande och att budskapen som möter dem 
är alldeles för många. De tror båda två att för mycket information kan bidra till att människor tar 
avstånd till information istället för att möta och ta emot den.  

 

”… klart det är mycket information, men vi lever ju i ett informationssamhälle utan dess like idag… jag tror väl 
ändå att sån här information om hälsa är ytterst viktigt för alla människor… samhället är så stressat och hälsan tar 
skada av det… information kan ju både medvetandegöra stressen samtidigt som för mycket information kan skapa 
stress bland människor” – Respondent 3 

 

”Många människor tror jag istället tar avstånd än möter informationen om det blir för mycket för dem” – 
Respondent 3 

 

”Visst förstår jag att det är mycket övervikt i samhället nu för tiden och att folk över lag borde tänka mer på hur de 
äter och motionerar, men är det medias uppgift att förklara för oss hur vi ska äta och inte äta och att vi måste 
motionera? Det är alldeles för mycket ”ät inte det här då blir du sjuk” – man kan ju för sjutton inte äta nånting 
längre” – Respondent 4 

 

Gruppens båda respondenter är kritiska till den hälsorapportering de möter i massmedia och litar 
inte på det de läser i första taget. De tror båda två att åldern inverkar på det kritiska tänkandet och 
menar att ju äldre en människa blir, desto mer kritisk blir han eller hon också till innehållet i 
massmedia.  

 

”Jag är kritisk ja, väldigt kritiskt skulle jag nog kunna säga... har nog lite att göra hur påverkad man blir också, 
och jag blir ju inte så påverkad av saker jag läser…” – Respondent 4 

 

”Jag ser på allt med ett kritiskt öga faktiskt, men att vara kritisk tror jag tillhör åldern lite… som ungdom suger 
man åt sig allting, men när man kommer upp i åldern lite och har en annan världssyn, då påverkas man inte lika 
mycket... man tror liksom inte på det man läser i första taget” – Respondent 3   

5.2.3 Påverkan 

Båda respondenter tror att den åldersgrupp som påverkas mest av hälsoinformation i massmedia är 
ungdomar och osäkra personer, då framförallt tjejer. Hur påverkan sker tror de är individuellt och 
baserat på varje individs egna värderingar och intressen. 

 

”En påverkan kan ju vara positiv och negativ såklart… när jag säger negativ tänker jag mer på alla ideal och 
värderingar som presenteras i reklam bland annat, som riktar sig till unga, osäkra kvinnor. Ungdomar över lag tror 
jag är den målgrupp som påverkas allra mest” – Respondent 3 
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”… klart det [informationen] påverkar människor… helst osäkra personer som ungdomar som försöker hitta sig 
själv i allt detta… jag tycker synd om dem! Jag är glad att det inte var riktigt så när jag var i den åldern… klart det 
var mycket information men långt ifrån det innehåll som dagens unga matas med…” – Respondent 4 

 

Båda respondenter i gruppen tror att ungdomar är en bra målgrupp för företag att kunna påverka 
med sina varor och tjänster, just på grund av att det är vid den åldern som man försöker hitta sig 
själv och lära känna sina känslor och värderingar. De anser båda två att massmedia och dess innehåll 
har ett negativt inflytande vid denna ålder och kan bidra till självdestruktiva beteenden.   

 

”Det är otäckt hur mycket artiklar och reportage det finns om viktnedgång och utseende… det är som om samhället 
är på väg någonstans bortom vår kontroll… det som bör vara normalt är inte längre normalt och jag förstår varför 
tjejer blir osäkra av alla information hit och dit om hur man bör och inte bör vara…” – Respondent 3  

 

”Många sitter nog och suger åt sig allt som står. De där mer osäkra som jag berättade om tidigare… ungdomar, 
överviktiga, de som kanske inte är så nöjda med sig själva… jag tror att för mycket information bidrar till att deras 
missnöje ökar ännu mer” – Respondent 4 

 

Båda respondenter anser att det visuella i hälsorapporteringen är viktigt för att deras intresse ska 
fångas. Det allra viktigaste enligt dem båda är att rubriken är bra och intresseväckande.   

 

”En bra rubrik är verkligen allt… om rubriken inte är bra läser jag inte vidare. Den ska beröra liksom, fånga mitt 
intresse… det här med bilder är inte lika viktigt, inte inom hälsa i alla fall” – Respondent 3 

 

”Både bilder och rubrik är ju viktigt för att jag ska läsa nyheten eller inte! En platt rubrik och en tråkig bild fångar 
inte mitt intresse” – Respondent 4 

 

Förutom det rent visuella så behöver gruppens respondenter bli personligt berörda för att en 
hälsonyhet ska fånga deras intresse och för att den ska påverka dem till att göra förändringar i sina 
liv. De är eniga om att nyheten bör väcka känslor för att de själva ska vilja ändra sina beteenden. 

 

”Den [nyheten] ska ju som sagt fånga intresse. Gärna göra en personligt berörd, väcka några slags känslor och 
engagemang liksom… sker inte den här inre påverkan så sker ju inte heller en yttre påverkan med förändringar och 
allt vad det innebär” – Respondent 3 

 

”… det får gärna vara en story om någon som blivit sjuk eller något så man får de här känslorna av medlidande... 
att man blir påverkad känslomässigt liksom, då är det lättare att själv ändra på det dåliga beteendet eller vad det nu 
kan vara” – Respondent 4 

 

En av respondenterna kan märka av en viss enskild påverkan när hälsorapporteringen handlar om 
dåliga livsmedel. För att bli påverkad vill hon få en bevisning på att livsmedlet är dåligt för 
människor, samt att en forskare eller en expert ligger bakom informationen.  
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”Klart jag läser om det är något som verkligen inte är bra, då är det självklart att jag försöker undvika det i så stor 
mån som möjligt… men då krävs det att det ligger en expert eller en ordentlig forskningsinsats bakom det. Sen helst 
något slags bevis på att människor faktiskt blir sjuka av rött kött eller vad det nu kan vara” – Respondent 3 

 

När det kommer till vilket inflytande massmedias hälsorapportering har på respondenterna liv idag 
är båda eniga. De påverkades båda två när de var yngre, men idag är inflytandet lågt.   

 

”I dagsläget har den ingen nämnvärd påverkan, det var värre förr” – Respondent 3 

 

”Förr hade det ett inflytande på mitt liv, idag rör den mig inte mycket alls” – Respondent 4 

5.3 MEDELÅLDER (45-65 år) 

5.3.1 Massmedia 

Båda respondenter ifrågasätter tillförlitligheten på flera massmedier och är eniga om att människor 
bör vara försiktiga med vilken information de tar del av. Den ena respondenten tycker att public 
service kanalerna inom både TV och radio är lättast att lita på medan den andra ser TV som det 
mest tillförlitliga massmediet eftersom bilder och filmatiseringar, enligt henne, gör information mer 
trovärdig.  

 

”Det skrivna ordet går ju att förvränga lite hur man vill, men TV där bilder och sånt visas, det tycker jag inte kan 
vara något annat än sant” – Respondent 5 

 

Tillförlitligheten på lokaltidningar och kvällspress ifrågasätts inte av någon av respondenterna men 
de menar båda två att människor ändå bör läsa allt i massmedia med kritiska ögon. 

 

”Det är så lätt att förvränga och hitta på saker idag bara för att vinna läsare” – Respondent 5 

 

”… man måste ändå tänka efter, är detta sant eller inte? Det kan ju hända att jag någon gång då jag har läst… 
eller nån gång ska jag inte säga, ofta läser jag samma nyheter som jag ser och det kan skilja sig i deras 
rapportering… då är det klart jag tänker” – Respondent 6 

 

En av respondenterna ifrågasätter tillförlitligheten på Internet och menar att det finns alldeles för 
mycket felaktig information utlagd där och hon använder därför inte datorn till informationssökning. 

 

”Internet får jag nog räkna bort… finns så mycket skit där ute som inte är bra för någon att ta del av. Jag skulle 
aldrig sätta mig vid datorn för att söka efter information, då går jag till biblioteket eller pratar med någon kunnig 
istället” – Respondent 5  
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Att innehållet i massmedia har en påverkan på människor i samhället är båda respondenter eniga om. 
De anser båda två att denna påverkan kan vara både positiv och negativ, men framförallt tas den 
negativa aspekten upp.  

 

”Ja självklart det tror jag absolut! Tror människor blir alldeles för påverkade faktiskt… det är inget bra” – 
Respondent 5 

 

”Ja ja ja ja… herregud... alltså allt, reklamen… har man sett den förpackningen och så vet man inte vad man ska 
köpa då dyker ju den förpackningen upp på hyllan naturligtvis…” – Respondent 6 

 

Den negativa aspekten av påverkan som framförallt en av respondenterna tar upp är den som sker 
framför datorn. 

 

”Världsbilden blir lite snedvriden när datorskärmen blir ens liv liksom och man inte kommer ut och träffar folk… 
det är som en egen värld det där Internet, och ingen bra värld för barn som håller på och växa upp” – Respondent 
5 

 

När det kommer till vilket massmedium som påverkar mest är gruppens respondenter eniga. En av 
respondenter skiljer på positiv och negativ påverkan och det råder samstämmighet över att TV:n är 
det massmedium som respondenterna tror har störst inflytande i människors liv. 

 

”Internet har mest negativ påverkan ja… positiv påverkan måste nog vara TV tror jag, där blir allt så mycket mer 
verklighet och det är lättare att ta till sig saker som man ser och inte läser om” – Respondent 5 

 

”TV absolut, bilder alltså… någon annan ger oss bilder… om jag läser så bildar jag ju egna bilder med mitt huvud 
men här kommer det färdiga bilder… det är klart att tidningar och så påverkar också, men absolut TV alltså, o så 
mycket TV som människor tittar på nu för tiden” – Respondent 6 

 

Att människor kan ändra sina liv och sina vanor till följd av att de blir påverkade av nyheter i 
massmedia tror en av respondenterna är fullt möjligt. 

 

”… ja det tror jag mycket väl. Som sånt här om överviktiga som lyckats gå ner i vikt och skapa sig nya liv… sådant 
tror jag påverkar. Det ger lite hopp liksom när allt kanske känns jobbigt… man får bevis på att saker är möjliga 
liksom” – Respondent 5 

 

En av respondenterna tar frivilligt del av hälsoinformation via massmedia medan den andra menar 
på att hon får det automatiskt och endast läser om det är något nytt som rapporteras. Detta eftersom 
hon anser sig ha mycket kunskap inom ämnet redan. 

 

”Jo men jag tittar på ’Du är vad du äter’ och såna program på TV där människor får hjälp med att förändra sin 
livsstil, det tycker jag är jätteintressant. Sen har jag faktiskt läst lite på Aftonbladets sajt om hälsa, de har nån sida 
där som handlar om mat och livsstil och sånt där” – Respondent 5 
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”… alltså använder, det betyder ju att jag letar upp… nä det gör jag inte utan jag får ju det… alltså såna grejer om 
det kommer något nytt, då är det klart att jag läser men jag söker inte… en sån här gammal tant tror ju att hon 
kan” – Respondent 6  

5.3.2 Massmedias hälsorapportering 

När det kommer till innehållet i massmedia så är båda respondenter eniga om att nyheter som berör 
sport och motion inte är intressant, medan nyheter som berör mat och andra ämnen har högre 
värde.  

 

”Jag kan väl inte direkt påstå att jag har sån himla stor koll i denna rapportering… det här med att motionera och 
sånt, det är jag inte det minsta intresserad av faktiskt… men att få tips om hur man kan laga mat lite nyttigare är 
väl inte fel” – Respondent 5 

 

”Nä… jag tror det är det mesta… alltså jag väljer bort saker som, som sport, det intresserar mig faktiskt inte alls… 
ehh men alltså väldigt mycket annat. Allround så tycker jag att det är intressant” – Respondent 6 

 

Gruppens respondenter har skilda åsikter gällande hälsorapporteringens omfattning i massmedia. 
Den ena tycker att hon möts av för många budskap, medan den andra tycker att det blir negativt 
först när människor börjar sortera bort och inte ta del av informationen. 

 

”… egentligen borde man väl lyssna på alla experter men det är så mycket som är fel hit och dit, det blir nästan för 
mycket… ena sekunden kan man få cancer av chips och andra sekunden fräter läsk sönder dina barns tänder… 
snart kan man inte äta nånting förrän man blir sjuk av det… det blir för mycket liksom” – Respondent 5 

 

”Om det blir för mycket och folk reagerar att ’nä jag orkar inte, jag vill inte’ då blir det negativt… men jag tycker att 
jag sorterar bort mycket… har jag sett några program så vet jag vad det är och så låter jag det vara, så för mig 
personligen är det inte för mycket” – Respondent 6  

 

Även när det kommer till att granska rapporteringen kritiskt så skiljer sig de båda respondenternas 
åsikter. Den ena granskar allt hon läser med kritiska ögon medan den andra litar på det som står i 
massmedia och ifrågasätter därför inte informationen.  

 

”Granskar och granskar… det är ju inte så att jag kollar upp om det verkligen stämmer. Jag får väl tro på att det 
stämmer liksom… om man skulle granska allt man läste med jättekritiska ögon skulle ju hela läsnöjet försvinna. 
Kritisk till en viss nivå kanske är bra så man inte litar blint på vad som står… helst ungdomar borde nog tänka på 
det som är så lättpåverkade” – Respondent 5 

 

”Alltså man får ta allting med en nypa salt… det kommer ju hela tiden nya rön och nya vetenskapliga 
undersökningar o så… alltså till exempel när det stod häromdan att de som spelar dataspel är mindre stressade… då 
tänkte jag att vad är detta?”  – Respondent 6 
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5.3.3 Påverkan 

Båda respondenter anser att de till en viss grad blir påverkade av hälsorapporteringen i massmedia, 
men de tycker båda två att det är svårt att avgöra om de förändringar som de har gjort i sina liv 
beror på rapporteringen i massmedia eller inte. En av respondenterna blir till exempel påverkad av 
vad hennes vänner gör och inte gör. 

 

”… kanske lite negativt i så fall, för mycket av det som rapporteras tycker jag bara är töntigt. Kanske det gör att jag 
tar avstånd lite också och inte tar åt mig det som står så himla lätt… men tydligen blir jag ju påverkad eftersom jag 
börjat göra små förändringar i familjens kosthållning [skratt] men om det är till följd av vad som står i media vet jag 
inte, det är nog lite också hur vänner och bekanta gör” – Respondent 5 

 

”Alltså det är klart att det… nånstans har det ju påverkat mig. Det är möjligt att det påverkar mig att fortsätta att 
göra det som jag har bestämt att jag ska göra… sova åtta timmar, gå varje dag, inte äta för mycket… så det är 
möjligt att rapporteringen får mig att fortsätta på det som jag en gång har bestämt att jag ska göra…” – 
Respondent 6 

 

De är båda eniga om att åldern har stor inverkan på hur påverkad en människa blir av massmedias 
hälsorapportering. Båda respondenter menar att ju äldre en människa blir desto svårare är det att bli 
påverkad och göra förändringar i sitt liv. 

 

”… känns inte som jag har tid och energi att ta tag i sånt… det är nog lättare för yngre kan jag tänka mig, man blir 
nog lite latare med åldern också” – Respondent 5 

 

”Jag har ju på nåt sätt bestämt vad jag ska göra och gör det mesta förutom att jag röker nu då och inte har slutat med 
det… och har en kunskap… det är klart att man har mycket mer kunskap när man är sextio än om man är 
femton eller tjugo, det är klart det är så…” – Respondent 6 

 

”Det [påverkan] beror nog lite på min ålder också tror jag. Som sagt när man är yngre och försöker hitta sin posit ion 
i samhället, försöker hitta sig själv liksom… då suger man nog åt sig allt och blir påverkad av det mesta” – 
Respondent 5 

 

En av gruppens respondenter påpekar även att ju äldre en människa är desto mer vanor har han eller 
hon skaffat sig och dessa är enligt henne svåra att bryta. Den andra respondenten har gjort vissa 
förändringar i sitt liv, som att till exempel köpa mer ekologiska livsmedel, fast det beror enbart på 
hennes dotters vädjan.   

 

”Alla såna där experter vill ju ändra allt så himla drastiskt… jag känner inte att jag kan göra det, har ju familj 
och allt som är vana att få samma gamla vanliga mat liksom… småsaker har jag anammat, dragit ner på läsk och 
godis i veckorna till exempel, blir en del sånt när man kommer upp i åldern och slappar ner sig [skratt]” – 
Respondent 5 

 

”… sen är jag en sån person som alltid haft det på samma sätt i hela mitt liv så förändringar tror jag bara skulle 
vara jobbigt” – Respondent 5  
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”… hon tycker att jag ska köpa ekologisk mjölk till exempel nu och då gör jag det ibland och då har jag sagt såhär, 
att vem vet om den är ekologisk? Så vi har haft såna diskussioner och till slut lovade jag att jag skulle köpa 
ekologiska ägg och nu gör jag det…” – Respondent 6  

 

Båda respondenter tycker att det visuella, såsom rubriker och bilder, är viktigt för att en hälsonyhet 
ska fånga deras intresse. De påpekar båda två vikten av en bra rubrik för att de ska vilja läsa vidare 
och anser att bilder gör nyheter mer realistiska. 

 

”Ja en bra rubrik är a och o. Rubriken är ju det som avgör om jag vill läsa vidare eller inte. Som om det här jag läste 
häromdagen, att ’kött gör dig smart’ eller nånting. Det ville jag ju självklart läsa då eftersom jag älskar kött 
[skratt]” – Respondent 5  

 

”Alltså rubriken är ju satt för att den ska locka så… sen ibland när man bara läser ingressen så tänker man 
herregud, det var ju liksom, ibland ropar de högt och sen står det inte ett skit och då läser jag inte mer… ehh… och 
som jag sa till dig då visuellt, alltså bilderna på all den här äckliga maten som de satt i sig under en vecka, det är 
klart… den bilden har jag ju kvar, så det är klart att bilder är viktigt…” – Respondent 6 

 

 ”Bilder är ju självklart något som man kan bli påverkad av. Som om man läser om hur rökning förstör kroppen till 
exempel, det är ju lättare att tro på det då om man får se en bild på en rökares lungor eller nåt. En bild säger mer än 
tusen ord eller vad det är man säger. Allt blir så mycket mer realistiskt med bilder…” – Respondent 5 

 

Förutom bilder och en bra rubrik har de båda respondenterna skilda åsikter om vad en nyhet bör 
innehålla för att deras intresse ska fångas. Den ena respondenten vill ha något nytt att komplettera 
sitt liv med medan den andra vill bli personligt berörd av informationen för att kunna göra 
förändringar i sitt liv.  

 

”Det viktigaste är ju självklart att jag blir berörd av nyheten, att den väcker känslor liksom. Jag måste känna för det 
liksom för att kunna bli påverkad och kanske göra förändringar i mitt eget liv” – Respondent 5 

 

”Ja nåt nytt… och ehh… nåt som kan ingå i min vardag och som jag liksom tycker att jag behöver komplettera 
med… det ska vara nåt nytt och intressant och sen är jag ju sån, då går jag och funderar lite på det då, passar det 
mig eller passar det inte?” – Respondent 6 

 

 

 

 

 

 



 36 

6 SAMMANFATTNING AV HUVUDRESULTAT 

______________________________________________________________________ 

 
I följande kapitel redogör vi för och sammanfattar huvudresultaten av våra kvalitativa 
intervjuer utifrån frågeguidens teman. 

______________________________________________________________________ 

 
Samtliga respondenter i undersökningen anser att massmedia har ett inflytande i samhället och att 
människor blir påverkade av de budskap som möter dem via massmedia. Framförallt den negativa 
aspekten av påverkan diskuteras och undersökningens respondenter tycker bland annat att medierna 
gör att världsbilden blir snedvriden och att all information gör det svårt för dem att veta vad de ska 
tro på. Det råder samstämmighet bland samtliga respondenter att Internet och TV är de massmedier 
som de tror har störst inflytande på människors liv eftersom det är de medier som de tror används 
mest i människors vardag.  
 
När det kommer till att ta del av hälsonyheter via massmedia råder det delade meningar bland 
respondenterna. Respondenterna i gruppen övergång till vuxen ålder använder massmedia regelbundet 
för att få information om hälsa och då främst genom hälsoprogram på TV samt tidningar i både 
pappersform och elektronisk form. De intervjuade i gruppen tidig vuxen ålder däremot tar inte aktivt 
del av massmedias hälsorapportering eftersom de inte anser sig ha något behov av det. I gruppen 
medelålder tar en respondent aktivt del av hälsoinformation medan den andra menar på att hon blir 
tilldelad information och inte själv behöver söka efter den.  
 
Respondenterna i gruppen övergång till vuxen ålder intresserar sig för ämnena mat och motion i 
massmedias hälsorapportering medan respondenterna i tidig vuxen ålder inte ser någon information 
som intressant eftersom de inte anser sig ha några behov av att förändra sina livsstilar. De 
intervjuade i gruppen medelålder däremot tar inte del av information som rör sport och motion utan 
tycker att information som berör mat har högre läsvärde.  
 
Resultatet av vår undersökning visar att samtliga sex respondenter tycker att massmedias 
hälsorapportering är omfattande och att de hälsobudskap som möter dem är för många. Dock anser 
respondenterna i grupperna övergång till vuxen ålder och tidig vuxen ålder att ämnet är viktigt att 
rapportera om och behöver få utrymme i massmedia då de tror att åtskilliga människor idag inte har 
en god hälsa. Flera av respondenterna menar att stora mängder budskap kan leda till att människor 
tar avstånd till information istället för att möta den då de bland annat har svårt att veta vem och vad 
de ska tro på.  
 
När det kommer till att kritiskt granska hälsorapporteringen i massmedia råder det delade meningar 
bland respondenterna i åldersgrupperna. De intervjuade i gruppen övergång till vuxen ålder granskar 
inte rapporteringen kritiskt utan tror på den information de läser. I gruppen tidig vuxen ålder däremot 
är båda respondenter kritiska till den rapportering som de tar del av och litar inte på informationen i 
första taget. I medelåldersgruppen är meningarna delade så till vida att en respondent tror på vad som 
rapporteras medan den andra är kritisk till en viss nivå och tar det hon läser med en nypa salt.  
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Hur påverkade undersökningens respondenter blir av massmedias hälsorapportering skiljer sig i de 
tre åldersgrupperna. I gruppen övergång till vuxen ålder blir båda respondenter påverkade av innehållet 
och menar på att hur påverkad en människa blir beror på hans eller hennes tidigare erfarenheter och 
nuvarande livsstil. Respondenterna i gruppen tidig vuxen ålder blir inte påverkad alls medan 
respondenterna i medelåldersgruppen blir påverkade till en viss grad, men ifrågasätter om påverkan 
beror på massmedias rapportering eller inte.  
 
Våra kvalitativa intervjuar visar att samtliga respondenter tror att det förekommer en skillnad i hur 
olika åldrar blir påverkade av hälsorapporteringen i massmedia. Respondenterna tror att yngre 
personer påverkas mer än äldre personer då de har lättare att göra förändringar i sina liv än äldre 
personer som ofta har fler vanor som är svåra att bryta. Att osäkra personer påverkas mer än säkra 
personer är också något som diskuteras och den grupp som samtliga respondenter tror påverkas 
mest är ungdomar. 
 
Även när det kommer till om det visuella, såsom bilder och rubriker, bidrar till hur respondenterna 
blir påverkade av massmedias hälsorapportering råder det oenighet. För respondenterna i gruppen 
övergång till vuxen ålder har det visuella ingen nämnvärd betydelse utan innehållet i nyheten betraktas 
som viktigast. Respondenterna i grupperna tidig vuxen ålder och medelåder däremot anser att det 
visuella i rapporteringen är viktigt för att deras intresse ska fångas. Samtliga respondenter i de båda 
grupperna påpekar vikten av en bra rubrik för att de ska vilja läsa vidare samt tycker att bilder gör en 
nyhet mer realistisk och verklighetsförankrad.  
 
Flertalet av undersökningens respondenter behöver bli personligt berörda av massmedias 
hälsorapportering för att de ska vilja göra förändringar i sina liv. Flera av respondenterna vill att 
nyheten ska väcka känslor och eftertanke, annars blir de inte påverkade. Vikten av en tillförlitlig källa 
till informationen spelar olika roll för respondenterna så till vida att det enbart för vissa spelar roll 
om det de läser kommer från en expert eller en annan kunnig person. 
 
Våra kvalitativa intervjuer visar att massmedias hälsorapportering har ett varierat inflytande i de tre 
åldersgrupperna. För respondenterna i gruppen övergång till vuxen ålder är inflytandet stort och 
respondenterna har gjort förändringar till följd av vad de läst i massmedia. På gruppen tidigare vuxen 
ålders respondenter har rapporteringen inte haft något inflytande alls då de båda respondenterna är 
nöjda med sin hälsa och inte ser några anledningar till att göra förändringar i sin livsstil. De påpekar 
dock att de båda blev påverkade när de var yngre men att de idag är säkrare i sina personligheter och 
därför inte känner några behov av omställningar i vardagen. För respondenterna i gruppen medelålder 
har massmedias hälsorapportering haft ett visst inflytande men båda respondenter påpekar 
svårigheten av att göra förändringar då de skapat sig vanor som är svåra att bryta.   
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7 DISKUSSION OCH ANALYS 

______________________________________________________________________ 

 
I följande kapitel redogör vi för analysen av uppsatsens huvudresultat samt kopplar 
samman det empiriska resultatet med den teoretiska referensramen. Vi besvarar här 
studiens syfte och frågor och presenterar förslag till vidare forskning inom området.  

______________________________________________________________________ 

 
Page E. Bucy säger att den stora mängd information och budskap som massmedia förmedlar har ett 
inflytande på människors liv då de möts av flera valmöjligheter och själva måste sortera ut den 
information som de anser vara relevant. Hon säger även att massmedia som budskapsförmedlare 
kan påverka människors känslor, attityder och beteenden, vilket vi i de genomförda intervjuerna 
finner stöd för då samtliga respondenter mer eller mindre tycker att massmedia har ett inflytande i 
deras liv och att de möts av flera olika budskap. Den stora mängd budskap kan enligt flera av 
respondenterna medföra att de tar avstånd till information istället för att ta till sig den, vilket 
stämmer överens med Page E. Bucy’s teori som säger att en stor informationsmängd kan skapa 
stress och medföra att människor får svårt att hantera alla budskap.  
 
Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att respondenterna i gruppen övergång till vuxen ålder 
regelbundet tar del av hälsorapportering i massmedia. De är även de respondenter som blir 
påverkade mest, vilket stämmer överens med Daniel Levinsons teori om mänsklig utveckling som 
säger att det är under denna tid som identitetsförvirring ofta råder och individen lätt blir påverkad av 
budskap i massmedia. Det är även denna grupp som samtliga respondenter tror påverkas mest av 
massmedias hälsorapportering.  
 
Respondenterna i gruppen tidig vuxen ålder tar inte aktivt del av hälsoinformation i massmedia då de 
inte anser sig ha något behov av det utan är nöjda med sin livsstil i nuläget och därför inte blir 
påverkade. Även detta stämmer överens med Levinsons teori som säger att det är under denna tid 
som individen oftare tillämpar sina befintliga kunskaper istället för att skaffa sig nya. Levinson säger 
även att det är under denna tid som den fysiska förmågan är högst och individen har som bäst hälsa, 
men huruvida det är orsaken till varför gruppens respondenter inte blir påverkade av massmedias 
hälsorapportering kan vi enbart anta, inte bekräfta.  
 
I gruppen medelålder förekommer det en skillnad i hur respondenterna tar del av hälsoinformation då 
en av dem själv söker upp information medan den andra enbart läser om hon ser eller hör något 
intressant. De båda respondenterna anser sig bli påverkade av massmedias hälsorapportering till en 
viss grad då de gjort små förändringar i sin vardag, främst gällande matvanor eftersom de inte är 
intresserade av ämnen som berör sport och motion. Enligt Levinsons teori har medelålders personer 
en relativt god hälsa, vilket kan förklaras med att gruppens respondenter inte har påverkats till den 
grad att de genomfört några stora förändringar i sina liv. Levinson säger även att den fysiska 
förmågan under medelåldern inte är lika hög som vid de andra åldrarna, men om det är därför som 
gruppens respondenter inte intresserar sig för ämnen som sport och motion i massmedias 
hälsorapportering är inget vi kan uttala oss om.  
 
Utifrån Levinsons teori om mänsklig utveckling har vi konstaterat att ju äldre en människa blir desto 
mer kunskap har han eller hon skaffat sig, och att tillämpa nya kunskaper och vanor är vid en högre 
ålder inte av lika stort intresse.  



 39 

Utifrån vår tolkning av intervjuerna drar vi slutsatsen att detta stämmer då samtliga respondenter 
anser att en människas ålder har inverkan på hur han eller hon blir påverkad av innehållet i 
massmedia. Respondenterna anser bland annat att yngre personer har lättare att göra förändringar i 
sina liv än äldre personer som har skaffat sig fler vanor genom åren. Våra intervjuer visade även att 
osäkra personer blir mer påverkade än säkra personer, vilket vi finner stöd för i Robert B. Cialdinis 
teori som visar att osäkra personer har större chans att bli påverkade av budskap i massmedia samt 
är mer benägna att ändra sina beteenden till följd av information.  
 
Intressant att poängtera är att den grupp i vår undersökning som påverkades minst av 
hälsobudskapen i massmedia var gruppen tidig vuxen ålder och inte medelåder där de äldsta 
respondenterna ingick. Vad detta beror på kan tänkas vara att det är under de tidigare vuxenåren i en 
människas liv som det, enligt Levinsons teori, sker störst förändringar gällande utbildning, arbete 
och familjeliv, och att det möjligtvis är därför som gruppens respondenter finner det ointressant att 
genomföra förändringar inom kost och motion. Tänkbart kan vara att gruppen under denna tid 
påverkas av andra saker till den grad att information om hälsa och livsstil inte har något nämnvärt 
värde.   
 
Enligt Robert B. Cialdinis teori så övertygas en människa lättare av information om han eller hon 
blir personligt berörd av den. Hans teori visar att ett budskap som skapar ett känslomässigt intryck 
kan bidra till att individen blir påverkad och villig att göra förändringar i sitt liv. Vi kan konstatera att 
detta stämmer då flertalet av respondenterna behöver bli personligt berörda för att påverkas och 
förändra sina vanor. Flera av respondenterna vill även att nyheten ska väcka känslor för att de ska 
kunna förändra sina beteenden samt att nyheten ska vara relevant. Detta stämmer överens med 
Catrine Kostenius teori som säger att information med personlig relevans har större chans att 
uppmärksammas och leda till förändringar, likaså information som väcker känslor och engagemang. 
 
Flera av respondenterna tycker att det är lättare att genomföra förändringar om de får läsa om andra 
personer som lyckats med att till exempel gå ner i vikt. Även detta finner vi stöd för i Kostenius 
teori som säger att om människor får läsa eller höra om andra människors erfarenheter så har de 
lättare att tro att de själva kan genomföra förändringar. Även om information kommer från en 
expert eller inte har betydelse för respondenterna, då flertalet tycker att det är lättare att tro på 
budskap om källan är trovärdig. I Kostenius teori framhävs vikten av detta då budskap känns mer 
övertygande om information kommer från en kunnig person. 
 
Intressant att poängtera är att flera av undersökningens respondenter blir mer påverkade av 
hälsoinformation som de får från vänner och bekanta än av information som de får via massmedia 
eftersom de har lättare att tro på personer som står dem nära. I vår teori finner vi stöd för dessa 
påståenden där metoden ”principen för sociala behov”, enligt Robert B. Cialdini, visar att människor 
avgör vad som är rätt för dem själva genom att ta reda på vad andra personer tycker är rätt. Cialdini 
menar att när andra människor beter sig på liknande vis som personen själv så känns beteendet mer 
accepterat. Vi kan genom våra intervjuer dra slutsatsen att detta stämmer.  
 
Alla respondenter säger sig vara medvetna om vikten av en god hälsa men i åldersgrupperna råder 
det skillnad i vilken grad respondenterna blir påverkade av de hälsobudskap som de möter via 
massmedia. Vi kan med grund i nämnda teorier göra antagande att kunskapsförmedling via 
massmedia har ett begränsat inflytande på respondenternas beteende. Enbart information leder inte 
till beteendeförändringar utan det krävs en personlig och känslomässig påverkan för att flertalet av 
respondenterna ska vilja ändra sina hälsobeteenden. Vi kan även konstatera att hälsorapporteringen 
har störst effekt på yngre personer och de respondenter som känner osäkerhet eller missnöje över 
sin livsstil.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning inom området kan tänkas vara att undersöka samma ämne fast med 
utgångspunkt i massmedias synvinkel, det vill säga att undersöka hur massmedia arbetar för att 
påverka människor inom områdena hälsa och livsstil. Andra tänkbara förslag kan vara att istället för 
att undersöka kvinnor använda män som respondenter, samt att istället för att enbart undersöka ett 
kön genomföra en studie som undersöker skillnaderna i hur män och kvinnor blir påverkade av 
massmedias hälsorapportering.  
 
Ett annat förslag skulle kunna vara att utföra en kvantitativ undersökning istället för en kvalitativ 
och undersöka fler variabler än ålder. Exempel på sådana variabler hade kunnat vara bakgrund, vikt 
och utbildning. Detta hade kunnat utreda andra eventuella orsaker till massmedial påverkan och givit 
ett annat perspektiv på undersökningen.  
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BILAGA: INTERVJUGUIDE  

 
 

Tema 1: Massmedia 

 

 Vilka medier tar Du del av i din vardag? 
 

 Anser Du att något av massmedierna TV, radio, Internet eller dagstidningar är mer 
tillförlitlig och i så fall varför? 

 

 Anser Du att innehållet i massmedia har en påverkan på människor i samhället och i så fall 
hur?  

   

 Använder Du något av medierna till att få information om hälsa och i så fall vilka? 
 

 

Tema 2: Massmedias hälsorapportering 

 

  Vilket slags innehåll i hälsorapportering intresserar Dig mest? 
 

 Anser Du att hälsorapporteringen är omfattande? Det vill säga, att Du möts av många 
budskap? 

 

 Granskar Du den hälsorapportering Du möter kritiskt innan Du tar ställning till innehållet 
och i så fall hur? 

 
 

Tema 3: Påverkan 

 

 Blir Du påverkad av massmedias hälsorapportering och i så fall hur? 
 

 Tror Du att åldern har någon inverkan på hur påverkad en människa blir och i så fall hur? 
 

 Vad krävs av hälsorapporteringen rent visuellt för att den ska fånga Ditt intresse?  
 

 Vad krävs av hälsorapporteringen för att Du ska påverkas och ta till Dig budskapen? 
 

 Vilket inflytande anser Du att massmedias hälsorapportering har haft på Ditt liv? 
 

 Vilka förändringar har Du gjort i Ditt liv till följd av massmedias hälsorapportering?  
 


