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Abstract 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka medias påverkan på tio gymnasisters uppfattning om 

svininfluensan. De frågor som jag har valt att använda mig för att uppnå syftet är hur media 

kan påverka elevernas synsätt på svininfluensan och på vilka sätt kan eleverna uppfatta 

svininfluensan. För att kunna förstå hur media påverkar sin publik och hur publiken uppfattar 

en händelse har jag använt mig av teorin om sociala representationer. Media är en betydande 

faktor för skapandet av sociala representationer hos individen när det gäller hur en individ ska 

ta ställning till en händelse. Genom kvalitativa intervjuer har jag undersökt hur tio 

gymnasieelever uppfattar svininfluensan. Eleverna fick se ett nyhetsinslag som handlade om 

svininfluensan varefter intervjuerna genomförds. 

 

Undersökningens resultat visar på att media har en stor betydelse för hur eleverna kan 

uppfatta svininfluensan. Orsaken till detta är medias stora betydelse för skapandet av sociala 

representationer.  

 

 

 

 

Nyckelord: Media, Sociala representationer, elever, svininfluensan, referensramar 

 



Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................. 2 
1.2 Frågeställningar ................................................................................................................ 2 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 2 
2.1Sociala representationer .................................................................................................... 2 
2.2 Nyhetsmedia ..................................................................................................................... 3 

2.2.1Uppbyggnad av nyheter ............................................................................................. 3 
2.2.2 Nyhetsjournalistikens objektivitet ............................................................................. 3 

2.3 Tidigare forskning ............................................................................................................ 4 
2.3.1 Sociala representationer ............................................................................................ 4 
2.3.2 Media ......................................................................................................................... 7 

3. Teori. .................................................................................................................................... 11 
3.1 Sociala representationer ................................................................................................. 11 

4. Forskningsmetod och metodologiskt förhållningssätt .......................................................... 13 
4.1 Kvalitativa forskningstraditioner .................................................................................... 14 

4.1.1 Kvalitativ intervju ................................................................................................... 14 
4.1.2 Undersökningspersoner ........................................................................................... 15 
4.1.3 Intervjuguide ........................................................................................................... 16 
4.1.4 Validitet och Reliabilitet ......................................................................................... 17 
4.1.5 Analys av data ......................................................................................................... 18 

4.2 Etiska aspekter ................................................................................................................ 19 
4.2.1 Innan forskningsarbetet ........................................................................................... 19 
4.2.2 Under forskningsarbetet .......................................................................................... 19 
4.2.3 Efter forskningsarbetet ............................................................................................ 20 

5. Resultat ................................................................................................................................. 20 
5.1 Det aktuella nyhetsinslaget ............................................................................................. 20 
5.2 Intervjupersonerna .......................................................................................................... 21 
5.3 Analysredskap ................................................................................................................ 22 
5.4 Analys ............................................................................................................................. 22 

5.4.1 Val av teman ............................................................................................................ 22 
5.4.2 Oroliga elever .......................................................................................................... 23 
5.4.3 I-land kontra U-land ................................................................................................ 25 
5.4.4 Myten om Sverige ................................................................................................... 26 
5.4.5 Samband mellan teman ........................................................................................... 27 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 28 
6.1 Medias påverkan och elevernas uppfattning .................................................................. 28 
6.2 Slutsats ........................................................................................................................... 30 
6.3 Vidare forskning ............................................................................................................. 30 

Källförteckning ......................................................................................................................... 31 
Bilaga 1 Intervjuguide .............................................................................................................. 33 
 



1 
 

1. Inledning  
Samhällskunskap är ett ämne i skolan där tv-program som dokumentärer, debattprogram och 

nyheter är ett utmärkt pedagogiskt verktyg. I kursplanen för samhällskunskap på gymnasial 

utbildning står det klart uttryckt i ämnets syfte att ämnet samhällskunskap ska syfta till att ge 

eleverna ökade förutsättningar att aktivt delta i samhället och även förberedas för att kunna 

hantera framtida samhällsförändringar. Dessutom ska eleverna ges en fördjupad och bredare 

kunskap om nutida samhällsfrågor och samhällsförhållanden med demokratin som värde-

grund.1. Har du ett tv-program som handlar om det specifika moment som undervisningen tar 

upp, får eleven en bättre möjlighet att kunna koppla samman sina teoretiska kunskaper med 

vad de ser på tv-programmet om vilken samhällshändelse det handlar om. Visuella medier ger 

inte bara ord som böcker gör, inte heller bara ord och röster som radio gör. TV ger även en 

bild om det som det pratas om eller en bild på den som pratar.2

 

 Detta, menar jag gör det lätta-

re för eleverna att sammankoppla de teoretiska kunskaper kurslitteraturen ger till vad som 

händer i samhället. Jag anser att TV-program som har relevans för ämnet kan förvandla något 

som eleverna finner abstrakt och främmande till något konkret och välkänt för eleverna.  

För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig nyheterna eller andra tv-program anser jag att en 

lärare behöver en viss kunskap om elevernas tankeprocess vid visningen av ett nyhetsinslag. 

Detta har gjort att jag i mitt arbete har valt att intervjua tio stycken gymnasieelever angående 

deras tankar kring ett nyhetsinslag. Eftersom det är de enskilda elevernas tankar kring nyhets-

inslaget som jag är intresserad av, har jag använt mig av den kvalitativa intervjun som forsk-

ningsmetod. Nyhetsinslaget jag använde mig av var om svininfluensan och visades i Aktuellt 

den 29 april 2009. Vad det gäller för att förklara medias uppbyggnad har jag valt att använda 

mig av rapporter från ett projekt som heter TV-journalistikens giltighet. Detta har jag använt 

mig av för att förklara hur en medieproduktion går till.  

 

                                                 
1 Skolverket, Kursinfo (2008/09) 
2 Kjeldsen J. E. (2008). Sid 66 



2 
 

1.1 Syfte 
Mitt syfte är att undersöka medias påverkan på tio gymnasisters uppfattning om svininfluen-

san för att därmed bidra till diskussionen om hur media kan påverka människors uppfattning 

om en aktuell händelse. 

 

1.2 Frågeställningar  
För att kunna uppnå syftet med detta arbete kommer jag att utgå från följande frågor: 

 

• På vilka sätt kan media påverka elevers synsätt på svininfluensan? 

• Vilka referensramar har präglat elevernas föreställningar om svininfluensan? 

 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva bakgrunden till teorin om sociala representationer som 

är den teori jag har valt att använda mig av i mitt arbete. Jag kommer även att beskriva hur 

media arbetar, hur ett nyhetsprogram är uppbyggt och nyhetsjournalistikens objektivitet. Vi-

dare kommer jag även att gå igenom tidigare forskning som är gjord om teorin om sociala 

representationer och media.  

 

2.1Sociala representationer 
För att kunna göra en tolkning av hur elevernas tankeprocess kan förstås kommer jag att an-

vända mig av teorin om sociala representationer. Denna teori handlar om hur en kollektiv för-

ståelse skapas för att förstå den verklighet som vi lever i. Upphovsmannen till teorin är enligt 

Ekström Serge Moscovici som har utvecklat sin teori utifrån Durkheims teori om kollektiva 

representationer. Durkheims teori innebär de kollektiva föreställningar eller tankesystem som 

genomsyrar ett samhälle eller en grupp av människor. Durkheim var mest intresserad av tradi-

tionella samhällens rotade mytologiska och moraliska föreställningar som Durkheim benämn-

de ett kollektivt medvetande. Moscovici anser att Durkheims teori om kollektiva representa-

tioner är allt för statiska för att förstå dagens samhälle och menar att Durkheims teori inte tar 

hänsyn till föreställningarnas ständigt föränderliga karaktär som finns i ett modernt samhälle 

eller i inom grupper.3

 

 

                                                 
3 Ekström, M. (2008). Sid 142 
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2.2 Nyhetsmedia 
Massmedia har bland annat till uppgift att informera och kommentera. Det innebär att de ska 

informera om en händelse och kommentera händelsen så att tittare/läsare får hjälp att tolka 

händelsen. Jag kommer här att beskriva hur en nyhetsredaktion arbetar för att bättre förstå hur 

de kan påverka tittarna genom massmedias sociala påverkan och manipulation. 

 

2.2.1Uppbyggnad av nyheter 
Enligt min bedömning har ett nyhetsprogram till uppgift att informera och kommentera hän-

delser som sker i samhället. Detta innebär, menar Ekström att det uppstår en kommunikation 

mellan nyhetsprogrammet och tittarna. Som med all kommunikation är även denna kommuni-

kation intentionell, det vill säga, det finns avsikter med vad som sägs. Kommunikationen ska 

också anpassas så att talarens handlingar ska kunna uppfattas på ett visst sätt, exempelvis så 

ska tragedi uppfattas som tragedi. För att detta ska ske skriver Ekström, krävs det tillgång till 

så kallade gemensamma koder. För ett nyhetsprogram (detta gäller all tv-produktion) innebär 

dessa gemensamma koder att det finns två viktiga roller. Dels är det nyhetsankaret som ska 

agera förtroendeingivande dels något som kallas för överberättare.4 Med begreppet överberät-

tare menas alla som deltar i produktionen av ett program. Överberättaren uttrycker även en så 

kallat symbolisk identitet som gör att tittarna kan skilja ett program från ett annat. Vidare an-

tyder överberättaren vilka intentioner programmet har, det vill säga huruvida programmet är 

ute efter att förmedla angelägen information eller om programmet ska underhålla. Den sym-

boliska identiteten uttrycks i varje programavsnitt med exempelvis programsignatur, den spe-

cifika studiomiljön och programledarens agerande.5

 

 

2.2.2 Nyhetsjournalistikens objektivitet 
Vidare hävdar Ekström att nyhetsjournalistik har fått sin legitimitet genom tittarnas kunskaps-

intresse och informationsbehov. En anledning till att se på nyheterna är att försäkra sig om att 

inte missa något som kan vara viktigt att veta. Nyhetsjournalistikens uppgift är att tillfredstäl-

la detta kunskapsintresse och informationsbehov hos tittarna.6

                                                 
4 Ekström, M. (2000). Sid 47 

 Nyhetsjournalistiken gör an-

språk på att vara både saklig och objektiv i sin förmedling av nyheter. Men nyhetsjournalistik 

är inte objektiv. TV-journalistiken kan antingen skapa eller välja olika miljöer för att det som 

sägs skall uppfattas på ett visst sätt. Ett exempel på detta är utrikeskorrespondenter som rap-

5 Ekström, M (1996). Sid 15 
6 Ekström, M. (1996). Sid 160 
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porterar i en miljö som ger intryck av olika känslor som allvar, spänning och dramatik.7 Efter-

som nyhetsprogrammets producenter både väljer inslag och vad som ska rapporteras och det 

görs i syfte att skapa en viss känsla hos sina tittare, blir objektiviteten naggad i kanten. En 

annan faktor som minskar objektiviteten är medias kulturella och ideologiska inflytande i 

samhället. Nyhetsjournalistiken har en position i det moderna samhället som sanktioneras av 

den styrande kulturen och ideologin. Det innebär att nyhetsprogrammen beskriver samhället 

efter rådande sociala verklighet.8

 

 

2.3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp tidigare forskning inom både sociala representationer och 

media. Vad det gäller teorin om sociala representationer så är det en teori som forskare an-

vänder sig av i sin forskning. Därför kommer jag här, vad det gäller sociala representationer, 

ta upp forskning som är relevant för mitt arbete där forskaren har utgått från denna teori. När 

det gäller medieforskning finns det ett stort antal arbeten gjorda som varit inriktat på just TV.  

 

2.3.1 Sociala representationer 
Mohamed Chaib är professor i pedagogik och är verksam vid högskolan i Jönköping. Hans 

studie, På jakt efter den försvunna hjälten – Om myternas betydelse i populära ungdomsfil-

mer, handlar om hur klassisk myt och modern fiktionsberättelse sammansmälter i framförallt 

äventyrsfilmer som är speciellt gjorda för en ungdomspublik. Att Chaib finner det intressant 

att undersöka detta fenomen har att göra med att spänningsfilmer inte bara är en berättelse 

med syfte att underhålla, utan uttrycker även symtom för kulturella ideologier. Chaib anser att 

Indiana Jones är ett typexempel på detta då Indiana Jones uppfattas som en typisk hjältefigur 

med tydliga drag av den klassiska västerländska imperialismen med den typiska moralen om 

den goda och onda. Chaib utgår från tre teoretiska frågor i detta arbete: Genom vilka kulturel-

la schemata förankras myten hos gruppen, hur medvetet utnyttjar den moderna filmindustrin 

mytologiska temata som medel för ungdomars reception av populärkulturella symboler och 

slutligen hur samverkar massmedia i produktionen av populärkulturella symboler för det 

postmoderna samhället.9

 

 

                                                 
7 Ekström, M. (2000). Sid 49 
8 Ekström, M. (2000). Sid 123 
9 Chaib, M (red). (1993). Sid 97 ff  
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I sitt arbete utgår Chaib från att myt är något som börjar som en historisk händelse och sedan 

antar sin speciella karaktär som en metod för att orientera människor i sin verklighet. Rollo 

May, en amerikansk psykoanalytiker, anser att myten ger folk möjlighet att skapa mening i en 

meningslös värld vilket Chaib anser vara en god förklaring på myt. Mytologin har, anser Cha-

ib, en stor betydelse för våra liv och kan delas in i fyra rubriker: Myterna ger oss en personlig 

identitetskänsla, de förstärker vår känsla av gemenskap, de stöttar våra moraliska värden och 

slutligen hanterar de det outgrundliga skapelsemysteriet av både vårt universum och estetiska 

skapelser. Detta gör, menar Chaib, att mytfilmerna är påtagligt relevanta för ungdomspubli-

ken. Filmerna lyfter fram våra egna ideal, målsättningar och föreställningar och hjälper till 

och formar vårt eget hjältemod.10

 

 

Orsaken till att Chaib har valt att undersöka ungdomsgrupper är för att det är de som utgör 

den mest påtagliga symbiosen mellan massmedia och populärkultur. Dessutom anser Chaib 

att det är hos denna samhällsgrupp som inflytandet på den kulturella normbildningen från 

massmedia är som störst. Att ungdomar har så stort behov av mytiska berättelser har att göra 

med, enligt Chaib, att värderingarna hos ungdomar förskjuts från materiella till immateriella. 

Chaib ansluter sig till en socialisationshypotes som innebär att merparten av människans vär-

deringssystem formas under barn och ungdomsåren, samt att de grundläggande värderingarna 

ska ändras blir avsevärt mindre i vuxenlivet.11

 

 Detta gör att jag anser att teorin om sociala 

representationer är rimlig att använda i min undersökning om elevernas uppfattning om svin-

influensan. 

Den kulturella processen att se en film är tudelad anser Chaib. Först och främst är det en indi-

viduell process där kommunikationen sker mellan individen och filmen. För det andra, och det 

är detta Chaib är intresserad av, bestäms individens intresse för filmen i hög grad av kompi-

sarnas uppfattning om filmen. Med andra ord blir filmtittandet en kollektiv handling som styr 

kollektivets värdering av filmens kulturella budskap.12

                                                 
10 Chaib, M (red). (1993). Sid 100 

 Därför anser Chaib att sociala repre-

sentationer är en utmärkt teori att använda sig av vid en undersökning av ungdomsgruppers 

uppfattning av mytfilmer. Chaib menar att på det sätt som vi öppnar våra sinnen för filmtit-

tandet är en produkt av ärvda värderingar som kollektivt bildats i vårt kulturella arv och som 

sker helt omedvetet. Det är särskilt tre faktorer i teorin om sociala representationer som är 

11 Chaib, M (red). (1993). Sid 101 f 
12 Chaib, M (red). (1993). Sid108 
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intressanta för at göra en tolkning av myternas förankring i ungdomars sociala representatio-

ner. För det första är det att sociala representationer påtvingas oss på ett oreflekterat sätt. För 

det andra förstärks och förankras de sociala representationerna hos oss huvudsakligen på 

grund av yttre faktorer, framför allt genom massmedias påverkan på vår symboliska fantasi. 

För det tredje så blir de sociala representationerna som mest påtagliga i så kallade populärkul-

turella miljöer som exempelvis kaféer.13

 

 

Chaibs slutsats i sin studie är att den moderna filmindustrin och massmedia är starkt medvetna 

om myternas betydelse för ungdomspubliken. Som bevis för denna slutsats menar Chaib att 

filmindustrin lägger stora resurser på forskning om tittarnas beteendemönster och förändring-

ar i deras kulturella behov. Detta har lett fram till att filmindustrin har utvecklat en förmåga 

att förnya sitt utbud vad det gäller presentationen av gamla myter.14

 

 

Claudine Herzlich som är professor i sociologi är en annan forskare som har använt sig av 

teorin om sociala representationer. I sin rapport, Sociala representationer om hälsa och sjuk-

dom, vill hon påvisa de sociala representationernas dynamik och roll i samhället. För att kun-

na göra detta har Herzlich valt att studera hälsa och sjukvård då hon anser att de sociala repre-

sentationerna inom hälsa och sjukdom har fått ett allt större inflytande i samhället.15 Hon ger 

tre skäl till att hälsa och sjukdom är intressanta aspekter att diskutera sociala receptioner ut-

ifrån. Fört och främst har människan starka behov av att tolka hälsa och sjukdom vilket ger 

starkt strukturerade representationer. För det andra ger tolkningarna en världsbild vilket inne-

bär att den biologiska förordningen binds samman med den sociala ordningen. För det tredje 

så är det i de sociala representationerna om hälsa och sjukvård som vetenskapen och det var-

dagliga tänkandet strålar samman.16

 

 

Herzlich menar att hälsa och sjukdom, tack vare inflytandet av den moderna läkarvården, ten-

derar att betraktas som enbart ett organiskt tillstånd hos en individuell kropp som tas om hand 

av sjukvården. Herzlich anser att detta döljer en annan aspekt av sjukdomen. Hon menar att 

sjukdomen även är en olycksbringande företeelse som hotar vårt individuella liv, vår sociala 

roll och därmed hotar den kollektiva jämvikten. Detta gör att sjukdomen även ger upphov till 

frågor som går utöver den individuella kroppen. Dessa frågor gäller exempelvis ”varför just 
                                                 
13 Chaib, M (red). (1993). Sid 116 f 
14 Chaib, M (red). (1993). Sid 120 
15 Chaib, M, Orfali, B (red). (1996). Sid 123 
16 Chaib, M, Orfali, B (red). (1996). Sid 127 
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jag”, ”varför nu”, ”varför hon” osv. Frågor som dessa kan inte läkaren ge ett tillräckligt till-

fredställande svar på. Istället kräver detta en komplex och kollektiv tolkning, en diskurs i 

samhället som helhet, för att upplysa folket om vilken mening folket ska tillskriva sjukdomen, 

hälsan, kroppen och för att bestämma folkets relation till dem. Det är genom de sociala repre-

sentationerna om hälsa och sjukdom som vår uppfattning om det biologiska binds samman 

med vår uppfattning om det sociala anser Herzlich. I den kollektiva tolkningen av sjukdomen 

anklagar kollektivet samhället och den sociala ordningen. I en tidigare studie som Herzlich 

gjort kom hon fram till att människor ofta skyllde sjukdomen på samhällets osunda livsstil. 

Exempel på sjukdomsorsaker som folk gav var luftföroreningar, kemiskt manipulerad mat, 

buller och den stressig livsrytm. Detta gör, menar Herzlich, att sjukdom förkroppsligas och 

blir ett uttryck för sociala aggressioner.17

 

 

I sin rapport kommer Herzlich fram till två slutsatser. För det första är hälsa och sjukdom inte 

något som enbart rör individen. Hälsa och sjukdom har blivit föremål för kollektiva diskus-

sioner och rörelser. För det andra anser Herzlich att de sociala representationerna och var-

dagstänkandet fått en ny status och blivit ett centralt inslag vad det gäller diskussionerna om 

hälsa och sjukdom. Vilket även gör att teorin om sociala representationer lämpar sig för min 

studie om vilka föreställningar elever har om svininfluensan. Herzlich menar att så fort veten-

skapen och tekniken håller på att ta överhanden helt, börjar vardagstänkandet framstå som en 

konkurrent till den vetenskapliga diskursen. Exempel på detta är aktiviteter och organisationer 

som på ett eller annat sätt har anknytning till hälsa och sjukdom. Det kan vara konsumtion av 

hälsovård som akupunktur, homeopati eller grupper för självhjälp för kroniskt sjuka.18

 

 

2.3.2 Media 
Mats Ekström som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universi-

tet var projektledare för ett projekt som hette TV-journalistikens giltighet. Projektets syfte var 

att studera fakta och aktualitetsjournalistik med tre underliggande syften: De produktionspro-

cesser och den journalistiska praktik som ligger bakom aktualitetsprogram, de roller, relatio-

ner och kommunikativa handlingar som kommer till uttryck i programmen och TV-publikens 

sätt att förhålla sig till programmen och journalistiken. Det som deltagarna i projektet var sär-

skilt intresserade av var frågor som rörde journalistikens etik, legitimitet och giltighet.19

                                                 
17 Chaib, M, Orfali, B (red). (1996). Sid 124 f 

 

18 Chaib, M, Orfali, B (red). (1996). Sid 129 f 
19 Ekström, M. (1996a). Sid 3 
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Till mitt arbete har jag använt mig av tre av dessa rapporter: Det iscensatta talet på TV - aktu-

alitetsprogram i det svenska TV-mediet, TV-journalistikens intentioner och publikens reaktio-

ner – en fallstudie av programmet Svart eller Vitt och Vad är det som står på spel? - Om tv-

journalistikens giltighetsanspråk och publikens makt. Hur en tv-produktion går till är väsent-

ligt för mitt arbete då jag undersöker medias påverkan på elever. Ekström beskriver i sina 

olika rapporter samma saker om hur en tv-produktion går till vilket gör att jag här nedan en-

bart kommer att beskriva detta tillvägagångssätt under första rapporten då det enbart upprepas 

i de övriga rapporterna.  

 

I Ekströms studie, Det iscensatta talet på TV - aktualitetsprogram i det svenska TV-mediet, 

inriktar sig Ekström på de roller, relationer och kommunikativa handlingar som kommer till 

uttryck i aktualitetsprogram. Med aktualitetsprogram menar Ekström exempelvis debattpro-

gram, samtalsprogram och program innehållande undersökande journalistik. Det dessa pro-

gram har gemensamt är att de liksom nyheterna gör anspråk på att ta upp förhållanden som 

både är verkliga och aktuella.20

 

 

Vad det gäller kommunikationen mellan tv-programmen och publiken är, som all kommuni-

kation, styrd av kulturellt och socialt specifika regler och även. Ekström menar att det sätt 

som ett tv-program presenteras på aktualiserar ett slags kontrakt mellan publik och de som 

producerat programmet. Detta kontrakt berättar hur programmet ska tolkas, exempelvis som 

fakta eller fiktion, som ironi eller allvar. Vidare menar Ekström att kommunikationen är inten-

tionell. Det finns alltså avsikter att skapa bestämda intryck och det som sägs skall uppfattas på 

ett visst sätt. Detta är tv-produktionens del av kontraktet menar Ekström. Tv-publikens del av 

kontraktet består av att de har en kulturell kompetens som gör det möjligt att tolka tv-

programmets kommunikativa intentioner och därför uppfatta innebörden på ett gemensamt 

sätt som tv-programmet avser. Enligt Ekström betyder detta att det finns gemensamma över-

enskommelser mellan publiken och programmets redaktion. Till sin hjälp att uppfylla kon-

traktet har tv-programmet något som kallas för en överberättare. Dennes roll, enligt Ekström, 

är att fånga programmets gemensamma karakteristika och det symbolspråk genom vilket pro-

grammet presenterar sig själv och samtidigt talar om för publiken vad de kan förvänta sig. 

Programmets öppningssignatur, ett visst sätt att tilltala publiken på och återkommande uttryck 

                                                 
20 Ekström, M. (1996a). Sid 5 
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i programmet är exempel på överberättarens uppgifter som gör att publiken vet hur de ska 

förhålla sig till programmet.21

 

  

Huruvida publiken uppfattar tv-produktionen som producenterna vill beror på, enligt Ekström, 

framträdandet. Ekström använder sig av sociologen Goffmans innebörd av framträdandet. Det 

innebär att ett framträdande är när individen försöker på olika sätt kontrollera andra männi-

skors uppfattningar som sig själv och det som sägs på ett visst sätt. Det får till följd att indivi-

den medvetet eller omedvetet döljer något. Att dölja något är inte fel i sig så länge samstäm-

mighet i kommunikationen uppnås. När det gäller framträdande på tv så är de beroende av att 

de kommunikationskontrakten som upprättas mellan redaktionen och publiken menar Ek-

ström. Exempelvis förutsätts det att de som presenterar nyheter framträder på ett visst sätt och 

döljer sådant som skulle kunna bryta kontraktet. Ekström tar upp tre förhållanden som brukar 

döljas i aktualitetsprogrammen. För det första är det de ekonomiska intressena, för det andra 

döljer man fel och misstag och istället lyfter fram exempel på det som anses bra och för det 

tredje döljer man processen bakom en produktion.22

 

 

Det Ekström kommer fram till i denna rapport är sammanfattningsvis att så länge kontrakten 

inte bryts mellan publik, programledare och gäster uppfattas oftast programmet som både 

producenterna och publiken vill. Det samma gäller kontraktet som rör huruvida programmet 

håller sig till den kategori av program som det utger sig för att göra.23

 

 

I TV-journalistikens intentioner och publikens reaktioner – En fallstudie av Svart eller vitt, 

undersöker Ekström hur tv-redaktionerna utnyttjar sin makt över produktionen, samt hur pu-

bliken kan utnyttja sina möjligheter att ifrågasätta tv-journalistikens giltighet genom att oppo-

nera sig, ta avstånd, kritisera eller göra alternativa tolkningar av programmet.24 Ekström har i 

denna studie intervjuat både publiken och redaktionen för Svart eller vitt. Ekström påvisar i 

denna undersökning hur redaktionens konstruktion av programmet syftar till att frambringa en 

viss reaktion hos publiken. Detta tillsammans med redaktionens tolkning av en händelse avgör 

valet av gäster, programpresentation och manusstruktur.25

 

  

                                                 
21 Ekström, M. (1996a). Sid 12 ff 
22 Ekström, M (1996a). Sid 23 ff 
23 Ekström, M (1996a). Sid 149 ff  
24 Ekström, M. (1996b). Sid 2 
25 Ekström, M. (1996b). Sid 49 
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Poängen med studien har varit att undersöka publikens reaktioner och om de har levt upp till 

programmets intentioner. Det Ekström kom fram till var att trots programmets redaktion 

byggt upp programmet med syfte att beröra publiken på ett visst sätt så lyckades redaktionen 

inte att nå publiken.26

 

 

Ekströms studie Vad är det som står på spel? Om tv-journalistikens giltighetsanspråk och 

publikens makt har mer karaktären av en forskningsöversikt över projektet TV-journalistikens 

giltighet. Han utgår i denna studie från frågan, Vad är det som står på spel, och menar att frå-

gan har nio olika dimensioner. Dessa dimensioner är: Journalistikprofessionens förtroendeka-

pital, den för medieindustrin oundgängliga masspubliken, Det kommunikativa kontraktet, 

huvudpersonernas kommunikativa etos och förmåga att övertyga publiken, tv-journalistikens 

förmåga att skapa inlevelse, Tv-journalistikens förmåga att konstruera en verklighet som upp-

levs som icke-strukturerad, journalistikens anspråk på att säga något meningsfullt och till sist 

gynnade tolkningar och dominerande ideologier.27

 

 

Vad Ekström kommer fram till i denna studie är att relationen mellan tv-journalistik och pu-

blik kan analyseras denna relation inte enbart handlar om hur publiken tolkar programmen 

utan det från ovan nämnda olika dimensioner. Ekström menar att relationen mellan tv-

produktionen och publiken kan ses ur tre aspekter. Den är flerdimensionell där det är de ovan 

nämnda dimensionerna som han menar. Relationen är varierande där relationen bland annat 

beror på vad det är för tv-produktion och vilken publik det är som tittar. Den sista aspekten är 

att relationen är föränderlig det vill säga att den ändras över tiden. Tv-journalistikens giltighet 

kommer enligt Ekström att fortsätta stå på spel och påverkas av olika utvecklingstendenser 

bland annat en allt starkare konkurrens om tittarnas uppmärksamhet och utvecklingen av ny 

medieteknik.  Ekström tror även att tv-journalistikens giltighet kommer att utmanas ännu mer 

i framtiden. Han är av den åsikten att det kommer bli svårare att locka, fascinera och engagera 

folk med de grepp som används idag. Ekström tror inte att de som kontrollerar media idag 

kommer få mindre makt utan det handlar istället om att formerna för denna mediemakt kom-

mer att förändras.28

 

 

                                                 
26 Ekström, M. (1996b). Sid 239 
27 Ekström, M. (2000). Sid 16 f 
28 Ekström, M. (2000). Sid 124 f 
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3. Teori.  
Jag kommer i detta examensarbete att undersöka hur elevernas tankeprocess kan gå till vid 

visningen av ett nyhetsinslag. För att bättre kunna förstå detta har jag valt att använda mig av 

teorin om sociala representationer. I detta stycke kommer jag att förklara vad sociala repre-

sentationer innebär. 

 

3.1 Sociala representationer 
Teorin om sociala representationer utgår enligt Chaib från ett relativt enkelt faktum, nämligen 

att vår föreställning om världen runt omkring oss betingas av symboliska erfarenheter om 

vardagslivet som formas i den sociala interaktionen som sker med andra människor. I stort 

sett handlar teorin om hur olika människor sinsemellan skapar en kollektiv föreställning om 

den verklighet som de lever i. Denna kollektiva föreställning utvecklar de tillsammans till en 

form av vardagskunskap som binder kollektivet samman och hjälper dem att få kontroll på 

den sociala tillvaron. Sociala representationer behöver inte vara självupplevda fenomen, vi 

behöver inte själva ha egna erfarenheter av vare sig AIDS, handikapp eller homosexualitet för 

att ha åsikter om dem.29

 

  

Chaib menar att beroende på vilken grupp en person tillhör finns det olika föreställningar om 

fenomenet, vilket har gjort att jag i min studie har valt att undersöka en grupp elever och deras 

föreställningar om fenomenet svininfluensan. Människan har ett behov av att veta hur vi ska 

förhålla oss till vår omvärld. För att kunna fungera som en social människa krävs det att vi 

anpassar oss, tar oss fram, behärskar vår omvärld både fysiskt och intellektuellt samt identifie-

rar och löser problem vi ställs inför. För att klara av detta, skapar vi sociala representationer. 

Vi reagerar inte enbart automatiskt på världen och vi existerar inte i ett socialt tomrum. Istäl-

let är det så vi delar omvärlden med andra både i samförstånd och i konflikt. När vi ska förstå 

vår omvärld gör vi det med hjälp av sociala representationer. De sociala representationerna är 

enligt Chaib viktiga för att vi ska kunna fungera i vår vardag. De ger oss möjligheten att förstå 

och definiera olika företeelser i vår vardag, både när det gäller att tolka dem, när vi ska fatta 

beslut om dem och när vi tar ställning och försvarar vår ståndpunkt.30

 

 

                                                 
29 Chaib, M, Orfali, B (red), (1996). Sid 15-16 
30 Chaib, M, Orfali, B (red), (1996). Sid 27 
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Teorin om sociala representationer handlar inte om enkla reproduktioner av opinioner eller 

attityder utan sociala representationer är betingade av vårt kulturella arv. Serge Moscovici, 

teorins upphovsman, menar att sociala representationer är fenomen som är påtvingade och blir 

överförda till vårt kollektiva tänkande genom en lång sekvens av förändringar i vårt sätt att 

tänka. Alla dessa förändringar reflekterar tidigare kunskaper och bidrar till att klassificera ny 

information utifrån tidigare kollektiva erfarenheter.31 Ett bra exempel på detta är upptäckten 

av AIDS. När AIDS upptäcktes togs denna då främmande och okända farsot genast upp i 

massmedia och i vardagssamtal. Först koncentrerade man sig på det tragiska som AIDS med-

förde. När det sedan framkom vilka som drabbades frågade man sig hur och varför. Innan 

vetenskapen hade fått en möjlighet att besvara dessa frågor hade människor redan i vardagslag 

utvecklat egna teorier som baserade sig på vad de kände till om de som drabbades (homosex-

uella och knarkare) och om hur smittan spridde sig (genom blod). Dessa kunskaper gav upp-

hov till två föreställningar: en med moraliskt och socialt innehåll och den andra med biolo-

giskt. Bägge föreställningarna har fått påtagliga konsekvenser för hur människor agerar både i 

sina sexuella relationer och i förhållande till de som lider av sjukdomen.  Enligt den moraliska 

och sociala tolkningen är AIDS ett straff för ett för alltför promiskuöst sexliv. AIDS betraktas 

ur denna föreställning som ett straff för sexuell ansvarslöshet och något som inte kan drabba 

goda kristna moraliska människor. När denna föreställning hade fastnat hos folket såg forska-

re en återgång till traditionella familjevärderingar, både i ett försök att skydda sig från smittan 

och för att påvisa en moralisk livsstil.32

 

  

Sociala representationer fungerar som tolkningssystem som påverkar, som jag skrev ovan, hur 

vi förhåller oss till världen och våra medmänniskor. Att skapa en representation, är en tanke-

akt varigenom jag som subjekt relaterar till ett fenomen, objekt. Detta objekt kan vara en indi-

vid, ett föremål, en företeelse eller en idé. Objektet är alltid nödvändigt för utan objektet finns 

det ingen representation. Det är kring detta objekt som den sociala representationen skapas.33

 

 

Ekström anser att teorin om sociala representationer har ett kognitivt perspektiv genom att 

fokus ligger på idéer och tankesystem. Vad som menas med en kognitiv teori är att det hand-

lar om allt från hjärnans grundläggande tankeprocesser till kulturella scheman som styr vårt 

vardagstänkande och vårt handlande i en given situation. Enligt denna teori har medierna en 

                                                 
31 Chaib, M, Orfali, B (red), (1996). Sid 19 
32 Chaib, M, Orfali, B (red), (1996). Sid 28 ff 
33 Chaib, M, Orfali, B (red), (1996). Sid 33 
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viktig roll i samhället genom att de är med och skapar en, som jag även skrev ovan vad det 

gäller fenomenet AIDS, gemensam föreställning och har en stor relevans för medieforskning-

en. Anledningen till att den har stor relevans för medieforskningen är bland annat att teorin 

preciserar en uppsättning sociokognitiva processer som kan förklara hur idéer och föreställ-

ningar kommuniceras och omvandlas till kollektivt vardaglig kunskap. Genom sociala repre-

sentationer går det både att studera och förklara hur medierna representerar samhälleliga idéer 

och kunskaper och hur allmänheten representerar samhälleliga idéer och kunskaper. Det finns 

två mekanismer som genererar sociala representationer, objektifiering och förankring. Förank-

ring innebär i korthet en process där nya idéer, fenomen eller händelser sätts in i ett sen tidiga-

re känt samman. Det är en kulturell process där det nya införlivas i det kända samtidigt som 

det gamla förändras av det nya. Objektifiering innebär precis som förankring en strävan efter 

att göra det okända känt. Det handlar om att abstrakta idéer materialiseras. Det abstrakta 

framställs i form av något konkret. Ett exempel på hur en abstrakt företeelse kan konkretiseras 

är bioteknologi som när det skulle förklaras av medier visades fram i form av ett arrangerat 

foto med en handskbeklädd hand för in en spruta i en tomat.34

 

  

4. Forskningsmetod och metodologiskt förhållningssätt 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva min valda forskningsmetod, kvalitativ intervju. Detta 

är en metod som ingår i den kvalitativa forskningen där även metoder som observation och 

analys av text eller dokument ingår. Jag kommer enbart att ge en mycket kort förklaring till 

vad kvalitativ forskning innebär då det är själva metoden kvalitativ intervju jag har använt. 

Jag kommer även att ge en förklaring till hur man bör gå tillväga när kvalitativ intervju an-

vänds som metod. Dessutom kommer jag även här att beskriva mitt metodologiska förhåll-

ningssätt.  

 

Ryen skriver att kvalitativ forskning har sin bakgrund i Chicagoskolan under 1920- och 1930-

talen. Forskare tillhörande denna skola inom sociologin ansåg att kvalitativ forskning var vik-

tig för studiet av den sociala interaktionen. Med kvalitativ forskning vill forskare studera fe-

nomen inom sitt naturliga område och därefter försöka begripliggöra eller tolka fenomenet 

utifrån den mening människor ger dem.35

                                                 
34 Ekström M, (red), (2008). Sid 140 ff 

 I den kvalitativa forskningen försöker forskare ge-

35 Ryen, A. (2004). Sid 14 
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nom att tolka och analysera det insamlade datamaterialet utveckla en hypotes om det under-

sökta.36

 

  

4.1 Kvalitativa forskningstraditioner 
Det finns fyra traditioner inom den kvalitativa forskningen, naturalism, etnometodologi, emo-

tionalism och postmodernism. Den naturalistiska traditionen menar att den sociala verklighe-

ten är verklig. Det centrala i denna tradition är att det finns en enda verklighet för intervjuper-

sonen och det är verkligheten som intervjupersonen upplever den.37

 

 

 Jag har i mitt arbete valt att arbeta efter den naturalistiska traditionen. Jag har inriktat mig på 

att undersöka hur elevernas tankeprocess kan förstås vid visningen av ett nyhetsinslag. Detta 

gör att det är deras verklighet jag vill åt och därför passar den naturalistiska traditionen bäst in 

på detta arbete med deras syn på att det finns endast en verklighet och det är deras egen verk-

lighet. 

 

4.1.1 Kvalitativ intervju 
Anledningen till att jag har valt att arbeta med kvalitativ intervju som forskningsmetod har att 

göra med att jag i mitt examensarbete ska analysera hur elevers tankeprocess går till vid vis-

ningen av en TV-nyhet. Den kvalitativa intervjun är ett verktyg som jag anser vara mest lämp-

lig för detta arbete. Ryen anser att den kvalitativa intervjun bör användas bland annat när per-

soners upplevelser och livsvärld ska tolkas och för att öka förståelsen och kunskaper för olika 

aspekter inom ett område.38

 

 Det finns olika sätt att genomföra intervjuer på. Det går att an-

vända sig av enskilda intervjuer, fokusgruppsintervjuer eller exempelvis enkätundersökningar, 

vilket ingår i den kvantitativa intervjun.  

I mitt arbete har jag valt enskilda intervjuer istället för fokusgruppsintervjuer. Orsaken till 

detta är att det är elevens egen tankeprocess jag vill analysera och inte gruppens. Risken med 

att använda sig av fokusgruppsintervjuer är enligt Ryen, att någon eller några i gruppen kan 

ha en hög social status vilket gör att deltagare i gruppen kan påverkas av personer med starka 

                                                 
36 Ryen, A. (2004). Sid 26 
37 Ryen, A. (2004). Sid 32 ff (Inom ramen för detta arbete har jag enbart valt att beskriva naturalismen, då det är 
inom denna tradition jag har gjort min studie. För en beskrivning av övriga kvalitativa traditioner se hänvisning-
en i denna fotnot) 
38 Ryen, A. (2004). Sid 77 



15 
 

personligheter eller ledargestalter.39

 

 Detta är enligt min egen erfarenhet stor risk för 

gruppåverkan när det gäller elever i skolan då elever många gånger känner ett grupptryck och 

därför inte vågar stå för sina åsikter.  

4.1.2 Undersökningspersoner 
När det gäller kvalitativa intervjuer är det inte statistiskt generaliserbar kunskap som är det 

centrala som i kvantitativa intervjuer. Istället är det, som jag nämnde ovan, tillgång till den 

enskilda undersökningspersonens sätt att se på världen som är det centrala. Därför är det vik-

tigt att ta hänsyn till undersökningens syfte. I urvalsprocessen av undersökningspersoner är 

det därför viktigt, menar Ryen, att tänka på vilka variabler som är relevanta för undersökning-

en. Exempel på variabler kan vara kön, ålder och inkomst. En annan viktig faktor i en kvalita-

tiv intervjustudie är att hitta informationsrika undersökningspersoner. Det handlar om att öka 

möjligheterna om att hitta heterogena mönster och avvikelser i den kontext man undersöker. 

Ett annat argument för att använda informationsrika undersökningspersoner är tiden. En stu-

die med kvalitativ intervju som metod är väldigt tidskrävande och genom att gå direkt på de 

mest relevanta källorna är tidssparande. Storleken på antalet undersökningspersoner bör inte 

heller ur ett tidsperspektiv vara för stort då både analys och utskrift av intervjudata är väldigt 

tidskrävande. Dessutom så är det möjligheten att komma åt den enskilda undersökningsperso-

nens åsikter och tankar som är det intressanta i en kvalitativ intervju. Det är den enskildes sätt 

att se på världen som är det intressanta och därför behöver inte större urval nödvändigtvis ge 

mer eller bättre data än små.40

 

 Däremot kan ett litet antal intervjuer ge ett stort forsknings-

djup. 

Jag har valt att intervjua tio stycken gymnasieelever i mitt arbete. Dessa elever går på två oli-

ka gymnasieprogram, samhällsvetenskapligt program och naturvetenskapligt program. I mitt 

urval har jag valt fem killar och fem tjejer. Orsaken till dessa val jag har gjort har att göra med 

vad jag skrivit ovan. Att jag har valt just tio elever har att göra med att möjligheten att genom-

föra examensarbetet inom de tidsramar som jag har. Dessutom, som jag skrev ovan så innebär 

det nödvändigtvis inte att mitt arbete skulle få ett annat resultat om jag använt mig av fler un-

dersökningspersoner. Könsvariabeln där jag har använt mig av fem killar och fem tjejer har 

ingen egentlig relevans för mitt arbete då det handlar om elevers tankeprocess. Däremot kan 

                                                 
39 Ryen, A. (2004). Sid 97 
40 Ryen, A. (2004). Sid 77 ff.  
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det vara intressant att se om tankeprocessen mellan tjejer och killar skiljer sig åt. Valet av just 

de undersökningspersoner jag har valt har till mycket stor del att göra med vad jag skrev ovan 

om informationsrika undersökningspersoner. Jag har i samråd med elevernas lärare valt ut 

dessa elever just för att de är elever som reflektiva och är informationsrika.  

 

4.1.3 Intervjuguide 
För att kunna genomföra en kvalitativ intervju bör en intervjuguide användas. Genom att an-

vända en intervjuguide underlättar intervjun genom att man kommer väl förberedd till inter-

vjun och därför blir det också mycket lättare att få en röd tråd genom intervjun. Det gör senare 

att analysen av intervjumaterialet förenklas. Intervjuguiden kan utformas på olika sätt och det 

är helt beroende på vad forskaren eftersträvar med intervjun. Det första som måste göras är att 

bestämma vad för sorts studie som ska genomföras. Om det är undersökningspersonens per-

spektiv som forskaren vill komma åt så är en begränsad förhandsstruktur att rekommendera. 

En fast struktur kan dels göra intervjun mekanisk och dels så finns risken att undersöknings-

personens tankar och åsikter inte synliggörs med en fast struktur. Samtidigt finns det risker 

med att ha en begränsad struktur också. Det kan leda till att viktig data inte kommer fram i 

intervjun om inte frågorna finns med i intervjuguiden. En tredje variant är av intervjuguide är 

den semistrukturerade. Denna variant förklaras enklast med att vara en blandning av den 

ostrukturerade och den strukturerade intervjuguiden. Den semistrukturerade intervjun känne-

tecknas av att man på förhand har bestämt sig för ett antal huvudfrågor som ska ställas under 

intervjun. Intervjun ska när den är genomförd reproduceras inför analysen. För att underlätta 

detta arbete så är att använda bandspelare och spela in intervjun. Det man som forskare bör 

tänka på när det gäller bandspelaren är att enligt god forskningsetik så måste den intervjuade 

bli informerad om att intervjun kommer att spelas in. Ett problem med att banda intervjun 

anser Ryen vara att risken finns att den intervjuade inte öppnar sig lika mycket och berättar 

allt som den intervjuade egentligen vill göra.41

 

  

I detta arbete har jag utgått från den semistrukturerade varianten av intervjuguide42

                                                 
41 Ryen, A. (2004). Sid 44 ff 

. Detta har 

jag gjort av två sammanhängande orsaker. För det första underlättar det för mig som är oerfa-

ren som intervjuare. Istället för att använda mig av ostrukturerade frågor där risken för att 

viktig information om ämnet inte kommer till kännedom. För det andra så befinner jag mig i 

42 För att se min intervjuguide, se Bilaga 1 
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en maktsituation hos eleverna. De vet att jag är lärarstudent och har dessutom gjort min 

VFU43

 

 på samma skola. Detta gör att det finns en risk att eleverna inte säger vad de tycker 

utan väljer att säga något som de tror att jag vill att de ska tycka. Genom att genomföra en 

semistrukturerad intervju kan jag ställa så kallade öppna frågor som undersökningspersonerna 

sedan kan föra ett resonemang kring. Jag har valt att spela in intervjuerna på band. Detta har 

jag gjort för att lättare kunna reproducera intervjumaterialet. Varje undersökningsperson blev 

tillfrågad om det var okej att jag spelade in intervjuerna och alla deltagare godkände att jag 

använde bandspelare. Risken med att inte få undersökningspersonernas ärliga åsikter och tan-

kar tog jag med i beräkningen, men då jag redan sitter i den maktposition som jag gör som 

intervjuare så anser jag att risken att materialet skulle bli mindre ärligt med att spela in var 

mycket liten.  

4.1.4 Validitet och Reliabilitet  
Kvale anser att validitet och reliabilitet är kriterier som används för att säkerställa studiens 

giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). Reliabilitet innebär i stora drag att resulta-

tet av arbetet ska kunna reproduceras av andra forskare och vid andra tidpunkter. Ju större 

likhet i resultatet desto större reliabilitet.44 Andra faktorer som påverkar reliabiliteten är kvali-

teten på forskaren och den utrustning som används som exempelvis bandspelare. När det gäll-

er kvaliteten på forskaren handlar det om hur forskarens förförståelse till studien är och hur 

bra intervju och observationsförmåga forskaren har.45För en hög validitet på studien krävs det 

att argumenten är hållbara, välgrundade, försvarbara och övertygande. Validiteten ska med 

andra ord säkerställa att den valda metoden undersöker vad den är avsedd att undersöka. Vi-

dare så ligger inte tonvikten på validering på slutprodukten utan en god validering är kontinu-

erlig och finns med i hela forskningsprocessen. Kvale anser att en kvalitativ intervju pågår i 

sju stadier: tematisering, planering, Intervju, utskrift, analys validering och rapportering. Om 

alla stadier i forskningsprocessen förnuftiga och försvarbara så håller studien en hög validitet. 

Det innebär att forskaren ständigt måste kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten 

för att studiens validitet ska vara hög.46

 

  

                                                 
43 Verksamhetsförlagd utbildning. Praktik som lärarstudenter genomgår under sin utbildning.  
44 Kvale, S, Brinkmann S. (2009), kap 15 
45 Gunnarsson, R (2002)  
46 Kvale, S, Brinkmann, S. (2009) kap 15 
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Reliabiliteten i mitt arbete är svårt att säkerställa vad det gäller reproduktionen från andra 

forskare och vid andra tidpunkter. Skulle samma frågor ställas av andra forskare vid ett annat 

tillfälle är det inte säkert att svaren skulle bli samma som jag har kommit fram till. Detta kan 

bero på vilket förtroende eleverna får för en annan forskare. En annan orsak till att reproduk-

tion kan vara svår att genomföra har att göra med att den situation som var vid tillfället för 

mitt arbete går inte att återskapa exakt som det var eftersom tiden fortgår och undersöknings-

personerna får ny information om svininfluensan vilket gör att deras svar kan bli annorlunda 

vid en ny studie. Reliabiliteten i mitt arbete säkerställs istället med faktorn som rör bandspela-

re och förförståelse för ämnet. Jag har använt en inspelningsbar mp3-spelare med hög kvalitet 

som jag har lånat från Örebro universitet. Allt som sades under intervjuerna kom med på in-

spelningen vilket underlättade mitt arbete med utskrivningen av intervjuerna. Min förförståel-

se för ämnet skapade jag genom att läsa tidigare forskning om både teori och media vilket 

gjorde mig väl förberedd för intervjuerna. Validiteten i mitt arbete säkerställs genom att mina 

handledare har kontrollerat så att mina argument är hållbara, försvarbara och välgrundade.  

 

4.1.5 Analys av data 
Till att börja med så är dataanalysen i en kvalitativ studie iterativ. Det innebär att analysen 

pågår under hela forskningsarbetet. En dataanalys består, enligt Miles och Huberman, av tre 

olika sammanlänkade underprocesser. Dessa processer är reducering av data, demonstration 

av data och slutledning och verifiering.  Reducering av data innebär att mängden av data ska 

reduceras. Detta sker till att börja med redan när forskaren väljer begrepp, metod och val av 

undersökningspersoner. Reduceringen fortsätter sedan under intervjuerna där forskaren för 

anteckningar och slutligen när man letar efter ett tema. Nästa steg i analysarbetet är demon-

strationen av data. I denna process söker forskaren efter mening genom att rikta uppmärksam-

heten mot en avgränsad del av materialet. Exempel på detta är att sammanställa det avgränsa-

de materialet i matriser eller diagram. Den sista processen enligt Miles och Huberman är slut-

ledning och verifiering. Denna process handlar om forskarens tolkning. Det är nu forskaren 

ska dra fram mening ur materialet. Det finns olika metoder att använda sig av, bland annat att 

leta efter mönster, använda sig av metaforer och olika sätt att bekräfta, leta efter avvikande 

fall eller låta intervjupersonerna kontrollera resultaten.47

 

 

                                                 
47 Ryen, A. (2004). Sid 116 ff 
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Reduceringen av data i mitt arbete handlade till att börja med att välja metod och teori samt 

undersökningspersoner. Dessa faktorer har jag beskrivit ovan. När det gäller arbetet efter att 

ha genomfört intervjuerna har jag till att börja med skrivit ner intervjuerna i sin helhet. Detta 

har jag gjort för att lättare kunna kontrollera vad eleverna sagt samt för att lättare kunna uttol-

ka hur de sociala representationerna i intervjuerna framträder. Intervjuerna i sin helhet har jag 

valt att inte lägga till som bilaga utan dessa finns hos författaren till arbetet. Vad det gäller 

demonstrationen av data har jag i materialet från intervjuerna letat efter gemensamma teman 

hos de olika undersökningspersonerna. Dessa teman utgör rubrikerna under min analys. Under 

analysen kommer jag även att gå igenom varför jag har valt just de teman jag valt. 

4.2 Etiska aspekter 
Ett forskningsarbete ska genomsyras av en god forskningssed. Det handlar om att inom forsk-

ningen finns det etiska aspekter som forskaren ska ta hänsyn till. Tre viktiga ledord för de 

etiska aspekterna är: hederlighet, integritet och respekt för kunskap. Här nedan följer en korta-

re beskrivning av vad de etiska aspekterna innebär och därefter hur jag har hanterat de etiska 

aspekterna i mitt arbete.  

 
4.2.1 Innan forskningsarbetet 
Innan ett ämne väljs är det viktigt att kontrollera så att ämnet är forskningsbart och om forska-

rens egna förutfattade meningar kommer att leda till en förvrängning av resultatet. När ämnet 

är valt ska metod väljas. När metoden som forskaren ska välja är det viktigt att tänka över 

vilka etiska problem som den valda metoden kan medföra. Vid metodvalet är det viktigt för 

forskaren att kontrollera om forskaren är kapabel att använda metoden på ett korrekt sätt.  

 

4.2.2 Under forskningsarbetet 
Vid insamling av material är det viktigt att tänka på undersökningspersonernas rättigheter i 

forskningsarbetet. Det går till exempel inte att utlova fullständig anonymitet till undersök-

ningspersonerna då all forskning ska granskas av en opponent vilket kan leda till att andra vill 

ta del av råmaterialet. När materialet ska tolkas vid exempelvis intervjuer är det bra om fors-

karen presenterar sin forskning för undersökningspersonerna för att undvika missförstånd 

eller feltolkningar. 
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4.2.3 Efter forskningsarbetet 
När arbetet är klart ska bakgrunden till resultatet redovisas på ett hederligt och tydligt sätt. 

Med detta menas det bland annat att forskaren ska hänvisa till tidigare forskning vilket vidare 

innebär att andra forskare citeras och refereras korrekt.48

 

 

Jag har i min forskning valt ämne och metod tillsammans med min handledare för att kontrol-

lera så att ämnet både är intressant och forskningsbart. Metoden som jag har valt att arbete 

efter är som tidigare nämnt kvalitativ intervju vilket innebär att jag har använt mig av under-

sökningspersoner i mina intervjuer. Alla undersökningspersoner har varit över 15 år vilket gör 

att jag inte har behövt föräldrarnas tillstånd. Jag har vid valet av undersökningspersoner varit 

väldigt tydlig med vad det är för ett sorts arbete och vad intervjuerna innebär. Varje elev har 

blivit erbjuden att få läsa det färdiga arbetet, men däremot så har undersökningspersonerna på 

grund av tidsbrist inte blivit erbjudna att läsa igenom mina tolkningar av intervjuerna. För att 

kompensera detta så gott det går har jag efter varje intervju gått igenom intervjun med under-

sökningspersonen så att jag har förstått vad de har sagt på ett enligt dem själva korrekt sätt.  

 

5. Resultat 

5.1 Det aktuella nyhetsinslaget 
Det nyhetsinslag jag använde mig av i detta arbete handlade om svininfluensan och sändes i 

Aktuellts 21.00-nyheter den 29 april 2009. Det var ett cirka sju minuter långt inslag som går 

att dela in i mindre inslag.49

 

  

Huvudinslag: Inslaget börjar med att en signatur spelas upp som innebär att det är dags att 

byta till ett nytt ämne. Nyhetsankaret börjar med att presentera huvudinslaget om svininfluen-

san vilken är att kritiken mot Mexikos regerings bristfälliga information om viruset kan ha 

orsakat onödiga dödsfall. Därefter lämnar nyhetsankaret över till deras utrikeskorrespondent 

som berättar om kritiken mot regeringen samtidigt som ett överfyllt sjukhus filmas. Utrikes-

korrespondenten kommer senare i bild där han står i Mexiko City med ansiktsmask på sig 

medan han förmedlar nyheten. Runt omkring honom står det folk som även de bär ansikts-

masker. Därefter sker intervjuer med befolkningen samt en redaktör för en mexikansk tidning 

som själva får berätta om kritiken mot regeringen.  

                                                 
48 Forskningsetiska anvisningar för forskare vid Högskolan i Dalarna. 
49 2009-04-29, Aktuellt 21.00 
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Statistik: Efter att huvudinslaget i nyheten har förmedlats, kommer nyhetsankaret i bild igen 

tillsammans med en bild över hur svininfluensan har spridits. Nyhetsankaret berättar även att 

Det första dödsfallet har rapporterats från USA där en tvåårig pojke från Mexiko har avlidit i 

svininfluensan. 

 

Rädsla för pandemi: Nästa inslag handlar om hur rädslan sprids över världen att svininfluen-

san ska utvecklas till en pandemi. Därefter visas en presskonferens från EU:s smittskyddsen-

het samtidigt som en röst berättar hur allvarligt läget är. De tar även upp hur läget är i Sverige 

och att smittskyddsinstitutet menar att det bara är en tidsfråga innan svininfluensan når Sveri-

ge. Som avslut och början på nästa delinslag om svininfluensan berättar rösten att viruset inte 

kommer från svin och att det smittar från människa till människa. 

 

Nödslakt av svin: Nästa delinslag handlar om hur Egypten, trots att smittan inte kommer från 

svin, ska nödslakta hundratusentals grisar för att förhindra smittan. Därefter följer en intervju 

med en egyptisk bonde som tack vare detta beslut tvingas nödslakta alla sina grisar och förlo-

ra sitt levebröd.  

 

Rädslan för spridning: I det sista inslaget berättas det först om ett extrainsatt möte mellan 

EU:s hälsoministrar som ska hållas på grund av svininfluensan. Samtidigt berättar rösten om 

att vissa länder i EU vill ställa in flyg till Mexiko för att hindra smittospridningen. Som av-

slutning på inslaget om rädslan för smittospridningen visas en tjej som landat i Nya Zeeland 

efter att ha varit i USA som isoleras på grund av en förkylning 

 

5.2 Intervjupersonerna 
Mina intervjupersoner består av tio stycken sextonåriga förstaårselever från gymnasiet. Det är 

fem stycken som går på det naturvetenskapliga programmet och fem stycken som går på det 

samhällsvetenskapliga programmet. Samtliga var positiva till att ställa upp på intervjuer för 

detta arbete och det gjorde att samtalen mestadels förflöt på ett öppet sätt. Jag har i mitt arbe-

te, med tanke på att skydda personernas identitet valt att kalla mina intervjupersoner som går 

på det naturvetenskapliga programmet för A1 till A5, medan jag har valt att kalla de som går 

på det samhällsvetenskapliga programmet för B1 till B5.  
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5.3 Analysredskap 
Som jag skrivit ovan så finns det två mekanismer som genererar sociala representationer, för-

ankring och objektifiering. Det är dessa två mekanismer som jag har använt mig av i mitt ana-

lysarbete för att kunna förstå hur elever kan skapa sig en uppfattning om en nyhet, i det här 

fallet svininfluensan. 

5.4 Analys 
I min undersökning har jag använt mig av ett nyhetsinslag som behandlar fenomenet svinin-

fluensan. Media har en viktig roll i skapandet av de sociala representationerna och i det här 

undersökta nyhetsinslaget ska vi först titta på hur media skapar sociala representationer hos 

eleverna med hjälp av mekanismerna förankring och objektifiering.50 Det bör dock klargöras 

från början att media inte har som syfte att skapa sociala representationer i sina produktioner. 

De har som jag anser det som sina två viktigaste uppgifter att informera och kommentera. 

Dessutom är det inte till att glömma att, som Ekström skriver om media, så innebär mediepro-

duktion ett framträdande och i detta framträdande finns det vissa dolda avsikter. En av dessa 

dolda avsikter är de ekonomiska intressena som givetvis spelar en stor roll.51

 

 Däremot så har 

media som jag skrev en viktig roll i skapandet av sociala representationer genom på vilket sätt 

de väljer att visa och beskriva nyheten på. 

5.4.1 Val av teman 
 I min analys av intervjuerna har det framkommit tre större teman vilka utgör rubrikerna i min 

analys. Det första temat jag upptäckte vara oroliga elever. Eleverna uppgav alla i sina inter-

vjuer att de var oroliga över både smittan och spridningen av svininfluensan. Det andra temat 

som jag fann var vad jag kallar för i-land kontra u-land. Eleverna gav svar som jag uttolkade 

på att detta var en sjukdom som främst drabbade fattiga länder med bland annat sämre sjuk-

vård. Det sista temat jag fann i min analys var myten om Sverige. Eleverna uppgav att om 

sjukdomen skulle spridas till Sverige så skulle vi i Sverige kunna hantera svininfluensan på ett 

föredömligt sätt på grund av att det just var Sverige. Att det blev just dessa teman som jag har 

gjort har att göra med att jag i min tolkning av råmaterialet inte kunde hitta några andra te-

man. Däremot hade andra kategoriseringar av teman varit möjligt. Ett exempel är temat myten 

om Sverige. I detta tema har jag valt att titta på hur eleverna har en uppfattning om Sverige 

som ”världens bästa land”. Ett annat sätt att se på det är ur ett nationalistiskt perspektiv där 

                                                 
50 Ekström, M (red). (2008). Sid 140 
51 Ekström, M. (1996a). Sid 23 ff 
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eleverna vill se Sverige som bäst på grund av att det är deras nation. Enligt mig framkommer 

dock inte det nationalistiska perspektivet så tydligt som myten om Sverige gör i intervjuerna, 

vilket har gjort att jag har valt myten om Sverige som tema istället för ett nationalistiskt tema.  

 

5.4.2 Oroliga elever 
Intervjuerna jag genomförde med eleverna visade att de kände en viss orolighet över svinin-

fluensan och dess spridning. Kommentarer som ”lite skräckslagen”52, ”orolig för spridning-

en”53 och ”man blir ju lite orolig så klart”54 är bra exempel på hur eleverna kände när de såg 

det här inslaget. Aktuellt som är det media det handlar om i detta arbete har här lyckats med 

att emotionellt förankra en social representation hos eleverna. En emotionell förankringspro-

cess innebär att en känsla inför fenomenet skapas i syfte att göra fenomenet igenkännbart. 

Denna känsla kan vara antingen positiv eller negativ. Nya händelser kan förankras i känslor 

av fara och annalkande hot, eller i känslor av medlidanden eller ilska.55 Detta är något media 

gärna utnyttjar, många gånger spekulativt och på ett ytligt sätt som kan få konsekvenser vilket 

jag kommer att återkomma till senare. I det här fallet har Aktuellt lyckats med att skapa en 

känsla av orolighet hos de intervjuade eleverna inför både svininfluensan som smitta och inför 

spridningen Att de kände sig oroliga berodde enligt eleverna själva på både att Aktuellt berät-

tade antalet döda och visade bilder på överfyllda sjukhus. Som Herzlich skriver i sin studie så 

vill folk, när sjukdomens ursprung eller vem som blir smittad har blivit känt, gärna göra en 

tolkning av en sjukdom för att kunna ge sjukdomen en viss betydelse och för att kunna be-

stämma relationen till sjukdomen.56

 

 Vad det gäller svininfluensan så har media varit med och 

skapat känslan av orolighet hos eleverna vilket gör att eleverna kunnat bestämma sig för både 

vilken betydelse sjukdomen får för sig själva och som grupp och för vilken relation eleverna 

ska ha till sjukdomen.  

Det är inte enbart genom förankringsmekanismen som media är med och skapar sociala repre-

sentationer. En annan orsak som gör att medierna har en viktig roll för att skapa sociala repre-

sentationer är objektifiering. Även denna form av mekanism försöker göra det okända känt. 

Objektifiering innebär att det abstrakta okända framställs i form av något konkret och därför 

omvandlas till något som existerar i den verklighet vi lever i. För eleverna blev medias objek-

                                                 
52 Intervju med A3 
53 Intevju med B4 
54 Intevju med A1 
55 Ekström, M (red). (2008). Sid 148 
56 Chaib, M, Orfali, B (red). (1996). Sid 124 f 
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tifiering närvarande när de fick se både utrikeskorrespondenten och andra använda ansikts-

mask och bilderna på överfulla sjukhus. ”Dom hade ju såna här ansiktsmasker. Det tyckte jag 

såg nästan lite otäckt ut.”57

 

 Vad det gäller de överfulla sjukhusen var elevernas kommentarer 

liknande det om ansiktsmaskerna. Eleverna får på detta vis en bild av hur allvarligt det är vil-

ket förstärker känslan av hur farlig svininfluensan är vilket ökar på oroligheten hos eleverna. 

En av eleverna berättade om sin planerade resa till Spanien som inte kändes så lockande för 

tillfället tack vare svininfluensan. Rädslan över smittospridningens omfång och att se folk gå 

runt med ansiktsmasker för att inte bli smittade spär på oroligheten över att resa utomlands.  

Denna orolighet som eleverna visade på är tvetydig. Samtidigt som eleverna kände sig oroliga 

för svininfluensan kände de sig samtidigt inte så oroliga. Det finns lite olika skäl till denna 

tvetydighet vilket ett av skälen jag kommer att förklara här. De andra skälen kommer jag att 

återkomma till senare. Objektifieringen innebär även att ett nytt fenomen sammankopplas till 

tidigare välkända referensramar som gör att det går att sammankoppla en ny händelse med en 

tidigare. Det innebär med andra ord att den nya händelsen får en liknande innebörd som den 

referensram som objektifieringen hänvisar till eller sammankopplas direkt med den tidigare 

händelsen. Birgitta Höijjer ger ett exempel på det senaste med att beskriva hur en översväm-

ning eller en storm i medierna får representera globala klimatförändringar.58 Vissa av eleverna 

kopplar samman svininfluensan med andra tidigare sjukdomar som exempelvis SARS och 

vinterkräksjukan. För att börja med SARS som referensram så menade eleverna att det fick 

uppblåsta proportioner och var inte så farligt som myndigheterna först befarade. ”Vid fågelin-

fluensan så var det väldigt mycket hype kring det.”59 och ”Det låter ungefär som Sars-grejen 

som dom blåser upp och sen blir det ingenting av det.” 60  var kommentarer som några av 

eleverna berättade i intervjuerna. Genom att SARS inte drabbade Sverige i den utsträckning 

som myndigheterna varnade för att det kunde, blir det till en referensram för att minska ele-

vernas oro. Vinterkräksjukan var en annan referensram som nämndes i intervjuerna för att 

minska oron för svininfluensan. Eleven som nämnde vinterkräksjukan var att det är så många 

fler, framför allt, som dog av vinterkräksjukan men medierna verkade inte ta det så allvar-

ligt.61

                                                 
57 Intervju med B4 

 Detta tolkar jag som att medierna tar inte upp vinterkräksjukan i så stor omfattning fast 

det är många som årligen dör av denna sjukdom. Och eftersom fler dör i vinterkräksjukan än 

58 Ekström, M (red). (2008). Sid 152 
59 Intervju med A4 
60 Intervju med B5 
61 Intervju med A2 
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vad som har dött i svininfluensan gör att elevens oro minskade då eleven menade att det sä-

kert är uppförstorat av media.  

 

Ett annat skäl till att elevernas tvetydighet till sina känslor av oro var just att media förstorar 

upp nyheter. Detta var det vanligaste svaret som eleverna uppgav i intervjuerna. De ansåg att 

media förstorar upp det, media överdriver händelsen och media har bytt åsikt fram och tillba-

ka. Detta gjorde att en av frågorna jag ställde var hur mycket eleverna tittade på nyheterna. 

Svaren jag fick visade på att de flesta eleverna såg på nyheterna varje dag, de läste nyhetstid-

ningar och de läste nyheter på Internet. Nu var det inte alla som gjorde detta dagligen men alla 

eleverna som jag intervjuade gjorde det vid ett flertal gånger per vecka vilket gör att de får 

tillgång till samma nyhet flera gånger om. Detta gör att en viss apati mot allvarligheten i en 

nyhet som får stort utrymme i medierna uppstår. För det andra så har medieframträdandet som 

jag nämnde ovan har dolda avsikter. En av dessa dolda avsikter är den att medierna är företag 

som ska tjäna pengar på ett eller annat sätt. Det gör att de måste locka till sig publik till just 

sin tidning, tv-program, radioprogram eller hemsida. Ekström menar på att en allt starkare 

konkurrens om publikens uppmärksamhet är en av orsakerna till att publiken ifrågasätter gil-

tigheten i nyheten.62

 

 

5.4.3 I-land kontra U-land 
Ett ytterligare skäl till att eleverna känner en tvetydighet i sin oro, är att svininfluensan inte 

skulle vara så farlig om den skulle komma till Sverige. Denna sociala representation var hos 

de flesta väldigt påtaglig. ”Det hade varit en helt annan situation om det hade varit i Sveri-

ge”63 och ” alltså vi har har det så pass bra i Sverige”64  är uttalanden som jag anser visa på 

att eleverna har ett stort förtroende för Sverige som land. Andra uttalanden som eleverna gjor-

de var att det enbart drabbade länder med sämre hygien och sämre tillgång på medicin och 

sjukvård.65 Hur eleverna kom fram till denna slutsats fick jag bara svar på av en av eleverna 

vilken påpekade att inslaget tog mest upp fattiga länder.66

                                                 
62 Ekström, M. (2000). Sid 124 

 Av övriga elever framkom inte var-

för de ansåg att detta var ett u-landsproblem, men i inslaget visades bilder från en presskonfe-

rens med EU:s smittskyddsenhet där de berättade om vilka åtgärder de skulle vidta vilket jag 

63 Intervju med A2 
64 Intervju med B1 
65 Intervju med B5 
66 Intervju med A4 
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tror kan vara en bidragande faktor till varför eleverna ser svininfluensan som ett u-

landsproblem.  

 

Media har genom en tematisk förankring hjälpt till att bidra till att förstärka den sociala repre-

sentationen om att Sverige, som I-land, inte skulle kunna drabbas av svininfluensan på ett 

ödesdigert sätt.  Tematisk förankring innebär att ett tema utvecklas då distinktioner under be-

stämda historiska och sociala omständigheter uppträder som problem och väcker uppmärk-

samhet i den offentliga debatten. Exempel på distinktioner kan vara vi/dom, jag/du och fruk-

tan/hopp. När Aids lyftes fram i offentligheten ledde det inte enbart till att sjukdomen blev 

känd, utan den kom också att förändra människors syn på sjukdom, social tillhörighet och 

sexualitet.67 En annan orsak till att jag ser att media är en bidragande orsak till att sprida den 

sociala representationen om i-länder kontra u-länder är det kulturella arvet. Sociala represen-

tationer är betingade av vårt kulturella arv och media är en bidragande faktor till vårt kulturel-

la arv.68

 

 Detta kan vara allt från insamlingsprogram till projekt som bekämpar fattigdomen i 

u-länder, till att vara ett inslag om i-länders utveckling vad det gäller miljöfrågor. Nyheter, 

dokumentärer eller andra inslag som visar på i-länders överlägsenhet jämfört med u-länder 

leder till uppfattningen om att en smitta som svininfluensan inte skulle vara farlig för i-

ländernas befolkning. 

5.4.4 Myten om Sverige 
Att i-länderna skulle drabbas mindre än u-länderna är bara en del av varför oroligheten över 

att svininfluensan skulle komma till Sverige inte var så stor hos eleverna.69 Enligt elevernas 

egna utsagor fanns det inte bara oro över spridningen i u-länderna, utan det fanns även en viss 

oro över spridningen till i-länderna. En av eleverna som var orolig över att svininfluensan 

skulle komma till Sverige ansåg att inslaget inte visade om hur Sverige skulle hantera smittan 

utan den delen av inslaget handlade mest om EU. När jag påpekade att Sverige tillhörde EU 

menade hon att trots vårt medlemskap i EU kändes EU lång borta. Samma elev var, trots att 

hon var orolig, säker på att Sverige skulle lösa problemet med smittan om svininfluensan kom 

till Sverige.70

                                                 
67 Ekström, M. (2008). Sid 149 

 Detta anser jag visar på myten om Sverige som ”världens bästa land”. Jag upp-

märksammade att denna myt var levande hos alla eleverna när jag genomförde intervjuerna. 

68 Chaib M (red). (1993). Sid 116 
69 När intervjuerna genomfördes och vid tidpunkten för nyhetsinslaget hade Sverige ännu inte fått något fall av 
svininfluensan. 
70 Intervju med A1 
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Chaib påpekar i sin studie, På jakt efter den försvunne hjälten – Om myternas betydelse i 

ungdomsfilmer, vikten av en myt hos en grupp människor. Han menar att myten är en viktig 

faktor för vårt förhållande till omvärlden. Chaib delar in mytens betydelse för våra liv under 

fyra rubriker: personlig identitetskänsla, förstärka vår känsla av gemenskap, stötta våra mora-

liska värden och slutligen hantera det outgrundliga skapelsemysteriet av inte bara vårt univer-

sum, utan också av skapelser inom exempelvis konst, forskning och dikt.71

 

 Vad det gäller 

elevernas mytbildning av Sverige, handlar det framför allt om en förstärkning av personlig-

hetsidentiteten och gemenskapskänslan. Att tillhöra en grupp förstärker både ens personliga 

identitet och känslan av att tillhöra en gemenskap. Medias har en stor roll i mytbildningen om 

Sverige. Det är ofta som Sverige beskrivs som världens bästa land. Chaib menar att de sociala 

representationerna påtvingas oss på ett oreflekterat sätt och de förstärks och förankras hos oss 

framförallt på grund av yttre faktorer. Det är detta jag menar med att massmedia är en bidra-

gande faktor till elevernas, och även andras, mytbildning om Sverige. Det behöver inte vara 

något tydligt som att Sverige skulle vinna VM i fotboll. Det som gör att massmedia är en bi-

dragande faktor är alla artiklar, nyhetsinslag, debatter etc. som beskriver Sverige på ett posi-

tivt sätt. Detta medför att myten om världens bästa Sverige både skapas och utvecklas hos det 

svenska folket omedvetet. 

5.4.5 Samband mellan teman 
Även om jag har valt att använda mig av de ovanstående tre teman så finns det samband mel-

lan dessa tre teman. Att eleverna kände en viss tvetydighet i sin orolighet var först och främst 

att svininfluensan enligt eleverna till största delen drabbade u-länder. Dock kände sig eleverna 

oroliga över spridningen av svininfluensan. Vidare kände eleverna att det fanns en viss skill-

nad mellan i-länderna och Sverige. Eleverna såg, som jag tolkar det, Sverige som det främsta 

i-landet och därför kunde svininfluensan drabba även i-länder. Enligt min tolkning av elever-

nas uppfattning om svininfluensan, går det att utläsa det som en skala där u-länder drabbas 

hårdast, därefter i-länder förutom Sverige och slutligen Sverige skulle drabbas minst av svin-

influensan. Detta gör att trots att det finns samband mellan de valda teman finns det dock en-

ligt min tolkning en skillnad som gör att jag har valt de tre treman som jag har valt.  

 

                                                 
71 Chaib M (red). (1993). Sid 98 ff 
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6. Diskussion 
Mitt huvudsakliga syfte med min undersökning har varit att undersöka mediers påverkan på 

människors sätt att uppfatta en aktuell händelse. Ramen för detta examensarbete har gjort det-

ta syfte är alldeles för vidlyftigt vilket gjort att jag har konkretiserat mitt huvudsakliga syfte 

till att undersöka medias påverkan på 10 gymnasisters uppfattning om svininfluensan. För att 

kunna uppnå arbetets syfte har jag utgått från två frågeställningar: Hur påverkar media elever-

nas synsätt på svininfluensan och på vilket sätt uppfattar eleverna svininfluensan? 

 

6.1 Medias påverkan och elevernas uppfattning 
Media är, enligt den använda teorin, en bidragande faktor till hur människor kan uppfatta en 

händelse eller ett fenomen. I detta arbete har jag använt mig av teorin om sociala representa-

tioner som förenklat handlar om ett vardagstänkande som skapas kollektivt om något. Genom 

att media väljer att ha ett visst perspektiv på, som i detta fall, en nyhet påverkas folket till att 

göra en viss tolkning. Media har till sin hjälp överberättaren, det vill säga hela produktionen 

för programmet, för att påverka folk. Dessutom har media i sitt framträdande så kallade dolda 

avsikter som exempelvis vinstintressen som avgör hur media vill att publiken ska uppfatta 

nyheten. De sociala representationerna är inget som media avsiktligt har skapat, utan istället 

handlar det om en påverkan från media på de sociala representationerna. Objektifiering och 

förankring är mekanismer som genererar sociala representationerna. Dessa mekanismer gör 

att människor uppfattar en händelse på ett visst sätt. När det gäller svininfluensan så använde 

sig media exempelvis av bilder på en utrikeskorrespondent och andra folk bärandes ansikts-

masker för att visa hur farligt svininfluensan är samt hur smittosam den är. Vidare tolkar jag 

elevernas utsagor i intervjuerna som att Aktuellt, som är det media jag använt mig av i arbetet, 

använde sig av bilder på överfulla sjukhus för samma orsaker som bilderna på ansiktsmasker-

na nämligen till att skapa en oro hos sin publik. På detta vis lyckades media objektifiera den 

abstrakta sjukdomen svininfluensan hos sina tittare. Objektifieringen innebär just detta med 

att göra det abstrakta känt genom att materialisera det eller göra en koppling mellan det okän-

da och något tidigare känt. Några av eleverna gjorde på detta vis en sammankoppling mellan 

svininfluensan och fågelviruset SARS.  

 

Förankring är den andra mekanismen som genererar sociala representationer. Att media an-

vänder sig av denna mekanism blir också synligt i mitt arbete. I intervjuerna med eleverna 

framgår det klart att media med hjälp av emotionell förankring har fått eleverna att känna sig 
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oroliga. Emotionell förankring är en form av mekanismen förankring som innebär att det ska-

pa en känsla inför en händelse i syfte att, precis som med mekanismen objektifiering, göra en 

händelse igenkännbar. Det som fick eleverna att känna sig oroliga var smittospridningen och 

att smittan visat sig dödlig. Att denna känsla uppstod hos eleverna har, som jag ser det, att 

göra med vilket perspektiv Aktuellt haft på nyheten i detta avsnitt. Eleverna uppgav att de 

blev oroliga när de såg statistik på hur smittan spridits, antalet döda samt bilderna på de över-

fulla sjukhusen. Herzlich, som har skrivit en studie om sociala representationer om hälsa och 

sjukdom, menar att folk gärna vill göra en tolkning av en sjukom för att både ge sjukdomen 

en viss betydelse och samtidigt bestämma sin relation av sjukdomen.72

 

 Eleverna har här for-

mat sig känslan att vara oroliga. Detta är något som jag anser media har varit med och skapat 

genom hur de har valt att informera och kommentera om svininfluensan.  

Som jag skrev ovan så har media en stor betydelse på hur publiken ska uppfatta en händelse. I 

det här fallet fick eleverna uppfattningen att svininfluensan var oroväckande.  I intervjuerna 

framgår det dock ganska klart att denna känsla av oro är tvetydig. Samtidigt som eleverna 

som jag intervjuade var oroliga för både smittan och spridningen av smittan, så var de inte 

oroliga över att drabbas själva. Det framkom ett antal skäl till att eleverna kände denna tvety-

dighet till sin oroskänsla. Dessa går att dela in under rubrikerna, referensramar, medias upp-

förstoring av händelsen, i-land kontra u-land och slutligen myten om Sverige.  Vad jag menar 

med referensramar är att eleverna jämförde svininfluensan med både SARS och vinterkräk-

sjukan som inte hade drabbat dem själva eller Sverige så hårt. Dessa två smittosjukdomar 

fungerade som referensramar för eleverna till att förstå svininfluensan och dessutom till att 

minska deras oro för den. 

 

Medias uppförstoring innebär att eleverna ansåg att media förstorat upp svininfluensan. Ele-

verna menade både att media bytte åsikt om svininfluensan från dag till dag och att som jag 

skrev ovan om referensramar så förstorade media även upp exempelvis SARS som sedan inte 

drabbade Sverige särskilt allvarligt. Jag gjorde ytterligare en tolkning till att eleverna ansåg att 

media förstorade upp händelsen. Det var att eleverna har tillgång till nyheterna både genom 

tv, radio, tidningar och internet vilket gör att eleverna kan läsa, se eller höra samma nyhet 

flera gånger om. Detta kan leda till att eleverna anser att media förstorar upp det. 

 

                                                 
72 Chaib, M, Orfali, B (red). (1996). Sid 124 f 
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Vad det gäller i-land kontra u-land så  lyser en social representation igenom deras svar genom 

att svininfluensan enbart kommer att vara farlig för u-länder. I u-länderna finns det dåligt med 

pengar och de har sämre hygien var några av svaren som jag fick. Ett annat svar var att media 

visade först och främst inslag som behandlade fattigare länder.  

 

Den sista orsaken till minskad oro hos eleverna var myten om Sverige. Eleverna har en upp-

fattning om att Sverige är världens bästa land. Detta är en social representation som media har 

varit en bidragande faktor till att skapa. Tillsammans med elevernas kulturella arv så framstäl-

ler media i stort sett dagligen Sverige som ett rikt och mycket välmående land som skulle 

kunna hantera ett problem som svininfluensan utan problem. Detta är något som media gör i 

stort sett omedvetet i sin nyhetsrapportering. Det kan vara hur väl vi klarar av en naturkata-

strof eller hur bra vår sjukvård är. Dessutom frambringar även media denna sociala represen-

tation genom program som samlar in pengar till fattiga eller sjuka i ett u-land. 

 

6.2 Slutsats 
Slutsatsen jag kommer fram till är att hur svininfluensan föreställs av eleverna i denna studie 

påverkas av yttre referensramar. Som jag nämnde ovan så var de referensramar som eleverna 

använde sig av SARS och vinterkräksjukan. Genom att göra en koppling till två allvarliga 

sjukdomar som tidigare fått stort utrymme i media skapade eleverna sig en föreställning om 

svininfluensan och vilka känslor de skulle frambringa kring sjukdomen. Eleverna valde här att 

tro på att sjukdomen inte var så allvarlig för oss här i Sverige då varken SARS eller vinter-

kräksjukan har drabbat Sverige i någon större utsträckning. 

 

6.3 Vidare forskning 
Betyder detta att olika grupper har olika referensramar till katastrofer som sker runt om i värl-

den? Vilka referensramar har muslimska ungdomar till den 11:e september? Vilka referens-

ramar aktualiseras hos en viss grupp vid en katastrof? Vilka referensramar en grupp av män-

niskor skapar sig av en händelse eller ett fenomen verkar vara av stor vikt och vore därför 

vara intressant för vidare forskning. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  

 
Sociala representationer 
 
Frågor att utgå ifrån: 
 

• Hur uppfattade du inslaget? 
 

• Vad associerar du inslaget med? 
 

• Var det något särskilt som du fastnade för i inslaget? 
 

• Varför fastnade du för just detta? 
 

• Hur berördes du av inslaget? 
 

• I vilket sammanhang blir du berörd? 
 

• Var det något i inslaget som ni fann anmärkningsvärt? 
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