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  ABSTRACT 

Titel: Alarmerande nyheter 
 
Författare: Therese Nilson & Amanda Kraft 

Handledare: Martin Danielsson 

Examinator: Jonna Johansson 

Typ av rapport: Kandidatuppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp 
 
Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap 

 
Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur alarmerande nyheter och larm på internet 

mottas av publiken som uppfattar dem. Genom att undersöka hur detta mottas hoppas vi kunna se 

hur dessa ”larm” hanteras av publiken. 

Metod: Netnografi, intervjuer, deltagande observation 
 
Teori: Uses and Gratification teori / Culture Studies 

 
Resultat: Vi har i vår studie sett ett samband mellan att använda medier och behov som en av 

utgångspunkterna i användarteorin. Publiken använder idag medier för att stilla de behov de har av 

olika skäl. Resultat från netnografin och intervjuerna i studien visar att i mång och mycket lyckas 

inte medierna med uppseendeväckande och dramatiska rubriksättningar. De allra flesta 

intervjupersonerna ställde sig kritiska till hur media idag publicerar larmrapporter, dock var de 

användare som kommenterade på bloggarna i regel mer ängsliga kring det som bloggarna 

publicerade. I vår undersökning har det också visat på att kvinnor i regel är mer oroliga och 

ängsliga kring risker. Männen som svarade verkade mer skeptiska och benägna till att söka 

information från fler källor än kvinnorna. Det är inte heller endast mediepåverkan som kan förklara 

vad det är som ligger bakom riskperception hos en person, utan även deras personliga erfarenheter 

så som utbildning och samhällsklass, samt personens personlighet, spelar en stor roll. Vi anser 

därmed också att vi kanske faktiskt lever i det Risksamhälle som en av våra teoretiska 

utgångspunkter beskriver, där överproduktion och kapitalism lett till att samhället får lida dess 

efterföljder. Det verkar dessutom som att den större delen av publiken också är medvetna om detta. 

Nyckelord: Gifter, alarmerande, larm, larmrapporter, risk, riskuppfattning, kommentarsfält, 

risksamhälle 
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1. Inledning 
 

 
Den här studien behandlar ”alarmerande nyheter” på internet och är en studie om publikens 

mottagande av larmrapporter i media på nätet. Med media syftar vi i denna studie till elektroniska 

tidsskrifter, bloggar och deras respektive kommentarsfält på nätet. När vi i texten nämner publik 

syftar vi till att benämna de som observerar händelseförloppen, vi har därför valt att benämna 

publiken som allmänheten på de ställen där vi även menar publiken. 
 
 
Birgitta Höijer, författare och professor inom samhällsvetenskap beskriver att ”medierna har en stor 

betydelse för publikens riskuppfattningar, och medierna utgör en viktig medskapare när det gäller 

samhällets och publikens syn på risker”.1 

Vi anser att det idag finns goda skäl för medieforskningen att intressera sig för riskbudskap och därför 

är syftet med denna studie att fokusera på publikens mottagande av risker som förmedlas i form av 

dessa larmrapporter. 

Allmänheten översköljs dagligen med information gällande kost, hälsa och livsstil från olika 

mediekanaler. Ständigt uppmanas allmänheten till att ändra sina vanor, trots att det i vissa fall har 

varit helt obefogat. Ett fenomen som blivit allt mer förekommande och som ofta kan ses på löpsedlar 

är så kallade ”alarmerande nyheter” eller larm. Dessa nyheters nisch är att rapportera eller alarmera 

om påstådda risker som vanligtvis tenderar att cirkulera i vårt vardagsliv. Risken med att publicera 

dessa nyheter är att mycket av den information som allmänheten nås av via medier inte har blivit 

tillräckligt vetenskapligt granskade före publicering. Det blir således en sorts sensationsjournalistik 

som ofta är föga förankrade i verkligheten och istället för att informera, förvirrar publiken. 

Vad vi anser är en larmrapport eller ”alarmerande nyheter” kan ses i vårt bifogade stimulusmaterial.2 

 
Teorier om risksamhället från sociologen Ulrich Beck har i denna studie varit en av de teoretiska 

utgångspunkterna. Beck menar på att vi idag lever i risksamhället, ett samhälle fyllt med risker där 

det moderna samhället har gått från en industriell modernitet till en reflexiv sådan där nu samhället 
 
 
 
 

1 Birgitta Höijer. Risk. I Mediesamhället, Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur AB, 2009, 242 
2 Bilaga 2 
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måste hantera de negativa konsekvenserna. Dessa risker anser vi kan gestaltas genom de 

larmrapporter och ”alarmerande nyheter” som publiceras idag. 

Genom att utföra en netnografisk studie hoppas vi kunna se publikens tolkningar via 

kommentarsfälten på både bloggar och tidningar som tagit upp ”alarmerande nyheter”. Vi anser 

själva att netnografi och internet är en bra metod och plattform för att kunna undersöka hur 

larmrapporter i media på nätet mottas av publiken. Detta då publiken idag är mer benägen till att 

öppna upp för en diskussion och framföra sina åsikter inom den anonyma värld som internet har att 

erbjuda. 

Kommentarsfält och bloggar kan idag inneha en funktion i att skapa opinion och debatt kring saker 

som intresserar skribenten och dess publik. Detta fenomen kan även återses inom de flesta sociala 

medier idag. Istället för att enskilt se till att exempelvis Aftonbladets hemsida skulle vara en simpel 

tidning har de idag utvecklats till att bli ett mellanting mellan ett forum och en informationskälla. 

Idag surfar publiken inte bara in på Aftonbladet för att läsa de artiklar som publiceras, utan även för 

att kunna delta i diskussioner, läsa andras kommentarer eller skapa sig en mer omfattande bild av 

situationen. 

Utöver att utföra en netnografisk undersökning så har intervjuer bedrivits som ett komplement, då vi 

ansåg att vi kunde få mer utförliga svar genom att ställa frågor till fysiska individer istället för att 

enbart förlita oss på de virtuella svar vi observerat på de bloggar och tidningsartiklar som varit i fokus 

för vår netnografi. 

Vi har uppmärksammat en ökad trend i att vara en medveten och ifrågasättande publik, både när det 

gäller hur men även vad man konsumerar. Vår uppfattning är att publiken bland annat vill veta mer 

om miljöpåverkan, ekologiska alternativ och innehåll. Det förekommer även att publiken själv 

kommenterar och ställer sig emot det media har publicerat på nätet via kommentarsfält. Det var något 

som fångade vår nyfikenhet och som senare kom att mynna ut till denna studie. 
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1.1 Problemformulering 
 

 
Den mediala uppmärksamhet som larmrapporter och alarmerande nyheter får i media idag är 

överväldigande, men hur tas de egentligen emot av publiken? Vid starten av studien fanns det ett 

stort fokus på konserveringsmedlet parabener, främst då det var något vi själva kände till och där vi 

visste att det hade rapporterats i media kring ämnet som en risk. 

Eftersom materialet från början var väldigt omfattande och brett anammade vi en väldigt bred syn på 

larmrapporter i media i största allmänhet. Allteftersom studien samt forskningsfrågan blev klarare 

insåg vi vikten av att avgränsa oss. Med denna motivering valde vi därför att endast undersöka två 

blogginlägg samt en artikel vi observerat från Aftonbladet. Vi har även kompletterat netnografin med 

stimulusmaterial och intervjufrågor för att skapa oss en uppfattning om publikens mottagande och 

hantering av dessa ”alarmerande nyheter” i media och på nätet. 

McQuail menar på att medieanvändningen idag är en central del av publikforskningen, det är viktigt 

att se publiken som en mer eller mindre aktiv och motiverad gruppanvändare som är i kontroll över 

sin egen medieupplevelse.3 Vi anser att detta överensstämmer med dagens användare som interagerar 

allt mer. 

Idag använder sig Aftonbladet av kommentarfält på de allra flesta artiklar som publiceras vilket 

främjar en allt större interaktion hos publiken och även mellan publiken och media. Det är vår 

uppfattning att det inte är ovanligt att publiken själva kritiserar och är källkritiska till det som 

tidningen publicerar. Detta har sedan en längre tid varit möjligt på bloggar där spridningen av 

blogginlägg och diverse undersökningar som bloggarna eller tidningarna publicerat sprids från blogg 

till blogg. Ofta genom kommentarfält och observation av andra bloggare. 

Det var i detta sammanhang som vi kom att bli intresserade av hur publiken hanterar liknande nyheter 

på internet och därför ämnar vi undersöka dessa uppfattningar genom att observera fältet, undersöka 

publikens riskperception samt utföra intervjuer med ett urval av publiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Denis McQuail. Mass Communication theory. London: Sage Publications Ltd, 2005, 403 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur alarmerande nyheter och larm på internet mottas 

av publiken. Genom att undersöka detta hoppas vi kunna få en uppfattning om hur denna information 

hanteras av publiken. 

Vår frågeställning lyder därför: Hur uppfattar och hanterar publiken alarmerande nyheter på 

internet? 

Det är vår uppfattning att en del av larmen som syns på Internet leder till diskussioner bland läsarna. 

Då vi rör oss mycket på plattformar som bloggar, sociala medier och forum har vi uppmärksammat 

en ökad trend i att vara en medveten och ifrågasättande konsument, både när det gäller hur men även 

vad man konsumerar. 

När de ”alarmerande nyheterna” diskuteras är det många gånger med en koppling till hur det påverkar 

oss och vad publiken tar för ställning till saker de använder, äter eller liknande. Utifrån våra tidigare 

observationer antar vi att konsumenter vill veta mer om miljöpåverkan och innehållsförteckning men 

att det är svårt att få grepp om vad som egentligen gäller när informationen man tar del av säger olika 

saker. 

Ett bra exempel för att illustrera den här problematiken är konserveringsämnet parabener som 

används i bland annat kosmetika, livsmedel och läkemedel.4 

Parabener har målats ut i media som ett giftigt ämne som tros orsaka hormonella störningar när det 

används frekvent.5 Det har lett till att många konsumenter har slutat handla produkter som innehåller 

parabener, något som i sin tur har lett till att många företag idag inte bara har plockat bort parabener 

ur    sina    produkter    utan     till     och     med     marknadsför     dem     som     ”parabenfria”. 

De konserveringsämnen som ersätter parabener sägs vara mindre beprövade och kan vara mer 

skadliga men det är svårt för konsumenten att avgöra då, som det nämnts tidigare, informationen från 

olika källor säger olika saker vilket gör det svårt att veta vad som stämmer och inte. 

Vi anser att det är viktigt att titta på hur allmänheten mottar ”alarmerande nyheter” i media då för 

mycket missvisande eller felaktig information kan leda till att folk inte längre tar till sig av vad som 

 
4              http://www.kemi.se/sv/Innehall/Statistik/Kortstatistik/Kortstatistik-over-amnen-och-amnesgrupper/Parabener/ 
5          http://www.svd.se/nyheter/inrikes/parabener-okar-trots-varningar_7417668.svd 
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skrivs. Det kan i sin tur bli problematiskt när det skrivs om något som visar sig vara en risk med fara 

för allmänheten. 
 
 
 

1.3 Avgränsningar och begrepp 
 
I och med att det i vår metod-del bland annat förekommer netnografi är det viktigt för oss med 

avgränsning. Vi har därför valt att avgränsa oss till att undersöka en av Aftonbladets6 artiklar på nätet 

angående larmrapporter och ”alarmerande nyheter”. Vi har även observerat särskilda inlägg på 

bloggarna som drivs av Clara Lidström7 och Magdalena Graaf8 som behandlar ”alarmerande 

nyheter” och larmrapporter. 

Anledningen till att vi har valt att titta på Aftonbladets artikel angående Akrylamid i mat är främst 

på grund av dess stora genomslag i media. Då det så kallade ”chipslarmet” kom 2002 skapade detta 

stora rubriker samt debatt i såväl fikarum som på nätet. Genom att undersöka den artikel som 

publicerades elva år efter den första rapporten ville vi se hur publiken som tog del av den första 

artikeln uttalar sig kring frågan i dagsläget. 

De två inläggen på Clara Lidströms samt Magdalena Graafs bloggar är utvalda efter tanken om att 

bloggar har en tendens till att dela saker vidare. En kampanj utfördes av Naturskyddsföreningen där 

tester utfördes på dammet i bland annat de här två bloggarnas hem.9 I de inlägg som senare 

publicerades på bloggarna tas problemet med exempelvis ftalater och pvc upp, något som tidigare 

cirkulerat i medias larmrapporter.10 

När det gäller vår granskning av bloggarna har vi valt att fokusera på kommentarfälten då vi anser 

att det är inom det området vi främst kan besvara vår forskningsfråga. I detta avsnitt kommer vi även 

ta upp begrepp som vi använder oss av i studien. 
 
 
 
 
 
 

6       http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18001647.ab 
7          http://www.underbaraclaras.com/okategoriserade/kemikaliebanta-ditt-hem/ 
8       http://magdalenagraaf.se/plastbanta-och-dammresultat/ 
9       http://www.naturskyddsforeningen.se/cocktail/ 
10        http://www.aftonbladet.se/minekonomi/article15882433.ab 
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Begrepp 
 
Media – När det i texten talas om ”media” syftar vi på den virtuella medievärlden, i denna studie 

innefattar det endast elektroniska webbtidningar, bloggar och kommentarfält på internet. Genom att 

förklara media så sluter vi också det fält vi befunnit oss i. Vi har därför avgränsat oss till detta som 

vi förklarar med begreppet media. 

Publik/allmänhet – I studien kommer vi att tala om både publik och allmänhet. Detta syftar till att 

beskriva de mottagare som upplever och hanterar det som media publicerar. 

Alarmerande nyheter – Alarmera definieras i Nationalencyklopedin som ”Ge signal om fara; väcka 

uppmärksamhet eller oro”. När det i studien talas om alarmerande nyheter syftar det på de nyheter 

som beskriver något som är en risk för vår hälsa. Detta inkluderar även larm och benämnda 

larmrapporter. Några exempel på sådana nyheter är cancerlarm gällande akrylamid i livsmedel11, att 

äta rött kött kan leda till för tidig död eller att strålning från mobiltelefoner kan vara skadlig.12 

Risk – När vi talar om risker och något som är riskfyllt så har vi ofta tidigare inträffade händelser 

som grund för våra antaganden. En risk kan vara något som ännu inte har inträffat men som skulle 

kunna inträffa om vi inte agerar och gör något åt det. Enligt Höijer så är risker alltid förenade med 

osäkerhet.13 

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

risken, vilket är individens egen upplevelse av den faktiska risken. Jarlbro skiljer mellan två typer av 

risker när hon talar om riskperception: den objektiva risken samt den subjektiva risken. Den objektiva 

risken är densamma som en faktisk risk, som finns oavsett om vi som individer känner till den eller 

ej. Den subjektiva risken är vår egen upplevelse eller perception av den faktiska risken. 

Forskningsområdet om riskperception är omfattande och utgår i nästan alla fall från ett objektivt 

perspektiv.14 I denna studie ligger fokus på den subjektiva risken då syftet med studien är att 

undersöka publikens hantering och mottagande av larmrapporter. 
 
 
 
 
 

11       http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10273882.ab 
12          http://www.svd.se/nyheter/inrikes/experter-varnar-for-stralning_6205939.svd 
13 Birgitta Höijer. Risk. I Mediesamhället, Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur AB, 2009, 243 
14 Gunilla Jarlbro. Hälsokommunikation, en introduktion. Lund: Studentlitteratur AB, 2010, 55-57 
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Risksamhället: Begreppet ”Risksamhälle” kommer från Beck som talar om risksamhället som ” i det 

framskridna moderna skapar samhället parallellt med rikedom systematiskt också risker. Följaktligen 

motsvaras de fördelningsproblem och konflikter som råder i bristsamhället också av problem och 

konflikter som uppstår ur produktionen, definieringen och fördelningen av tekniska och 

vetenskapliga risker”.15 

Beck menar att det moderna samhället gått från en industriell modernitet till en reflexiv modernitet 

där samhället måste hantera de konsekvenser och bieffekter som har kommit av den industriella 

moderniteten. Med andra ord menar han att naturen slagit bakut mot mänskligheten genom att 

mänskligheten antagit ett narcissistiskt tankesätt och en okritisk självsyn där vi inte tagit hänsyn till 

något annat än den vinst det har gett. 
 
 
 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsen börjar med en inledning, problemformulering samt syfte och frågeställning för att läsaren 

tidigt ska få en förståelse för studien. Vidare går vi in på tidigare forskning för att ge en uppfattning 

om vad fältet innebär samt vilka studier som redan har bedrivits där. 

De teoretiska utgångspunkter och begrepp som sedan följer visar utgångspunkten för vår studie och 

är tänkt att bidra till en ökad förståelse för de delar som sedan följer. Under metod tas de metoder vi 

har valt att använda oss utav upp med motivation till varför. 

Det avsnitt som tar upp analys och resultat visar vad vi kommer fram till och slutdiskussionen visar 

sedan vilka slutsatser vi kommer fram till. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Ulrich Beck. Risksamhället, på väg mot en annan modernitet. Uddevalla: Daidalos AB, 1998, 29 
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1.5 Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet presenterar vi den tidigare forskning vi har tagit del av i arbetet med studien. 

Forskningen handlar om media med fokus på publiken, främst utifrån riskuppfattning. Inom tidigare 

forskning finns det ett flertal studier som behandlar riskuppfattning och media. 

Wåhlberg & Sjöberg (2000) har gjort en studie vars fokus ligger på riskuppfattning och psykologi 

men de tar även upp sin syn på risk och media. De menar på att media överdriver vissa risker 

samtidigt som de ignorerar andra och att i de fall då exempelvis organisationer som har socialt ansvar 

vill informera allmänheten används ofta media för att förmedla budskapet, ofta med inslag av risker. 

De kommer även fram till att det innehåll i media som rör risker är varierat och ofta inte så ensidiga 

som många tror. I sin slutsats kommer de fram till att det inom riskkommunikation ibland tas för 

givet att om människors attityder eller kunskap förändras så kommer även deras beteende att 

förändras, men de menar även på att det inte alltid behöver vara så.16 

Harrington, Elliott & Clarkes (2012) studie visar även den hur vissa risker i media överdrivs och hur 

det är något som har ökat det senaste årtiondet. Studien har utgått ifrån matallergier och hur det idag 

utmålas som en fara som genomsyrar vår vardag vart vi än går.17 Trots att riskerna legitimeras genom 

att de förekommer i media så menar författarna på att det inte innebär att det enbart är media som 

påverkar människors riskuppfattning. 

Harrington, Elliott & Clarke samt Wåhlberg & Sjöberg pratar alla om en modell (Social 

Amplification of Risk Framework) som utgår från att förstärkning och/eller dämpning av 

riskuppfattning är något som förekommer vid olika stadier av kommunikationsprocessen, där media 

representerar en del. De menar på att ett budskap inte uppfattas likadant av alla utan beror på socio- 

kulturella sammanhang, sociala gruppbeteenden och tolkningen av den enskilda publiken. 

Harrington, Elliott & Clarke anser att det är problematiskt att media fokuserar på antalet läsare och 

därmed lägger mer vikt vid att en nyhet ska ha nyhetsvärde och locka läsare, i vissa fall kan de även 

skriva sin artikel så att den inger en onödig säkerhet. 
 
 

16 Anders A F Wåhlberg, Lennart Sjöberg. Risk perception and the media. London: Routledge, Journal of Risk 
Research, 2000, 37 
17 Daniel W Harrington, Susan J Elliott, Ann E Clarke. Frames, Claims and audiences: Construction of food allergies 
in the Canadian media. Public Understanding of Science, 2012, 725 
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Sandell, Sebar & Harris (2013) tittar på utbrottet av influensaviruset H1N1 i Sverige och Australien.18 

De kommer fram till att det finns ett samband mellan hur media utformar så kallade ”hälsobudskap” 

och människors riskuppfattning och hur de sedan agerar. I Sverige var det 60 % som valde att 

vaccinera sig mot influensan, jämfört med Australiens 18 %. I båda länderna skrev tidningarna på 

liknande sätt om vilka risker som fanns för att få sjukdomen och dö av den. 

Författarna menar på att anledningen till skillnaden är att det i de Australiensiska tidningarna fanns 

mer fokus på skuld och den information som allmänheten tog del av var obalanserad och många 

källor gav olika information om riskerna. Det ledde till att fokus istället låg på att ta reda på vem som 

hade ansvaret, något som förvirrade befolkningen och gjorde att de uppfattade risken att drabbas som 

låg. I Sverige låg fokus istället på att allmänheten hade ett ansvar att vaccinera sig för att minska 

spridningen av viruset.19 

En studie utförd av Binder fokuserar på hur diskussioner mellan människor kan fungera som medlare 

när det handlar om hur media påverkar publiken, något han studerar utifrån globala 

klimatförändringar. Även Binder anser att det finns skillnader hos individer som påverkar huruvida 

man letar upp vissa nyheter eller inte. När det kommer till ämnen om vetenskap innefattar sådana 

skillnader hur utbildad man är och vilken respekt man har för vetenskapliga myndigheter. 

Han tar även upp hur målgrupper kan ha olika motiv när de letar upp nyheter kring politik eller 

vetenskap men hur de ändå stöter på samma konsekvenser av sitt medieanvändande i form av en 

påverkan på attityder, hur vi uppfattar media och våra beteenden.20 Han menar även på att man kan 

se en ökning av personlig oro när det kommer till ämnet bara de senaste åren.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Tiffany Sandell, Bernadette Sebar, Neil Harris. Framing risk: Communication messages in the Australian and 
Swedish print media surrounding the 2009 H1N1 pandemic. Scandinavian Journal of Public Health, 2013, 860  
19 Ibid, 2013, 864 
20 Andrew R Binder. Routes to Attention or Shortcuts to Apathy? Exploring Domain-Specific Communication Pathways 
and Their Implications for Public Perceptions of Controversial Science. Science Communication, 2010, 386 
21 Ibid, 2010, 390 
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2. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
 
Detta kapitel behandlar de olika teorier vi har använt oss av i studien. Vi har med fördel använt oss 

av Becks begrepp ”risksamhället” då vi anser att det går att applicera på vårt samhälle som det ser ut 

idag. Vi har även tittat på Breck som talar om uppfattningen och föreställningen kring risker. Breck 

utgår från att människan idag befinner sig i Becks ”risksamhälle” och talar för att riskerna har kommit 

in i vårt vardagsliv som osynliga, bland annat i form av gifter. 

I risker som sociala konstruktioner ser Mary Douglas risker som sociala konstruktioner och menar 

att risker kan upplevas olika beroende på vilken kultur, grupp eller samhälle man befinner sig i. Hon 

menar även på att risker tjänar ett socialt och kulturellt syfte, utan att vi egentligen är medvetna om 

det. 

Vi har även använt oss av Uses and Gratification teorin som tittar på vad människorna gör med media, 

samt varför och vad de använder media till. Cultural studies och den kulturella traditionen inom 

publikforskning anser att för att förstå hur publiken konstruerar mening och tillfredställande av behov 

så måste man ”läsa” medietexterna ur publikens ögon. 
 
 
 

2.1 Risksamhället 
 
I boken ”Risksamhället – på väg mot en annan modernitet” talar Beck, professor i sociologi om risker 

i samhället som en efterverkan eller bieffekt av den tidigare moderniseringen. Beck menar att i takt 

med att det moderna samhället utvecklades och blev rikare så kom det även oväntade risker med på 

köpet. Dessa risker benämns i boken som globala moderniseringsrisker som uppstått till följd av den 

teknisk-ekonomiska utvecklingen. 

Med globala risker menar Beck på att de skador som riskerna förorsakar inte längre förehåller sig till 

den plats där de inträffat utan sträcker sig globalt, till exempel att ett utsläpp i Spanien även påverkar 

svensk skog och mark. De tidigare riskerna kunde till exempel vara bristande kunskap kring 

hygienverktyg medan de idag snarare beror på en industriell överproduktion. 
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Beck talar också om att till skillnad från de mer synliga riskerna förr har dagens risker kommit att bli 

osynliga och kan inte längre uppfattas med blotta ögat. Medan dåtidens risker gick att ta på har 

nutidens risker blivit diskreta och gömmer sig som gifthalter i våra livsmedel, kärnvapen eller 

föroreningar. Trots att dessa hotbilder uppenbart anses vara farliga krävs det objektiva bedömningar 

från kvalificerade experter för att upptäckas och det är svårt för allmänheten att ens veta om att de 

finns. 

Enligt Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, har allmänheten även 

många gånger svårt för att överkomma den språkbarriär som existerar mellan lekmän och experter. 

Experterna utgår också ofta från ett makroperspektiv medan medborgarna själva är fokuserade på 

mikronivån där individen, och allt som berör individen, står i fokus.22 

Beck menar att i själva verket står människan maktlös inför en mängd olika risker som i många fall 

inte kan förutspås. Inom giftiga ämnen i mat hänvisar Beck bland annat till att människan idag, genom 

det genomexploaterade samhället, kommit att bli en mänsklig ”soptipp”.23 En av riskerna som Beck 

framhäver är radioaktiviteten, men det finns även andra gifter i livsmedel, luften och vattnet som 

människan inte kan se eller ta på. 

”De frigör systematiskt betingade, ofta oåterkalleliga skadeverkningar, förblir för de mesta osynliga, 

baseras på kausala tolkningar och existerar alltså först och endast genom (den vetenskapliga 

respektive ovetenskapliga) kunskapen om dem.24 Genom denna kunskap kan de förändras, 

förminskas, förstoras, överdrivas eller bagatelliseras. Ett exempel på sådan bagatellisering kan till 

exempel vara nutidens kritik gentemot LCHF (Low carb high fat) anhängare som går emot 

Livsmedelsverkets rekommendationer kring kost. Ett annat kan vara den besprutade frukten vi ger 

till våra barn. 

Riskerna, menar Breck, är öppna för sociala definitionsprocesser vilket leder till att de som definierar 

dessa risker, så som massmedia, får samhällspolitiska nyckelpositioner. Ingen går säker från att 

drabbas av riskerna, inte ens de som skapat eller profiterar på dem står handfallna inför dem. Riskerna 

kan dessutom leda till en mängd hälsorelaterade problem hos människor och miljörelaterade problem 

hos naturen. 
 
 

22 Gunilla Jarlbro. Hälsokommunikation, en introduktion. Lund: Studentlitteratur AB, 2010, 80 
23 Ulrich Beck. Risksamhället, på väg mot en annan modernitet. Uddevalla: Daidalos AB, 1998, 29-38 
24 Ibid, 1998, 33 
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Dessa följdproblem leder i sin tur till sociala, ekonomiska och politiska bieffekter så som kollapsade 

marknader, devalvering, byråkratisk kontroll av företagens beslut, enorma kostnader, rättegångar och 

prestigeförlust. Det som på så sätt – i till exempel form av larmrapporter om giftutsläpp – i små eller 

stora steg visar sig i risksamhället är katastrofernas politiska potential. Att avvärja och hantera dessa 

kan inbegripa en omorganisation av makt och ansvar. Risksamhället är ett katastrofsamhälle där 

undantagstillståndet riskerar att bli normaltillstånd.25 

 
2.2 Risk perspektiv 

 
Thomas Breck, doktorand vid Roskilde universitet och knuten till ett centrum för bioetik och 

riskvärdering talar i sin bok ”Riskkommunikation – dialog om det osäkra” om hur människor ser på 

risker och varför. I boken talar Breck bland annat om den acceptabla risken.26 

Tanken om den acceptabla risken bygger på en så kallad rational choice filosofi, det vill säga 

föreställningen om att såväl individer som samhälle är förnuftiga, ekonomiskt tänkande enheter som 

i varje situation väger fördelar och nackdelar samt gör ett rationellt val. På ungefär samma vis 

förutsätts det att individer och grupperingar i samhället har ett gemensamt intresse av att minska 

samhällets utgifter för riskminimering, samt att alla risker i princip kan jämföras med varandra. Här 

uppfattas risker så som oberoende av sin kontext, det vill säga att samma faktiska risk kommer att 

uppfattas på samma vis i olika situationer av olika individer, kulturer och samhälle. 

Denna riskuppfattning återfinns ofta i samband med prioriteringar utav risker i samhället, till exempel 

när man planlägger infrastruktur. Problemet med denna typ av riskuppfattning är att sannolikheter 

för olyckor kan i många fall beräknas utifrån historisk erfarenhet, trafiktäthet, krav på 

säkerhetssystem med mera. Men betydelsen av risk för den enskilda människan eller för samhället 

kan inte kvantifieras på samma sätt. En risk kommer att bero på vem som upplever den, varifrån den 

upplevs och när den upplevs. 

Ett annat begrepp som Breck tar upp är ”upplevd risk”. Varför accepterar människor vissa former av 

risker, men avvisar andra som objektivt sett är mycket mindre? Dagens befolkning söker sig frivilligt 

till risker inom extremsporter, droger, alkohol, tobak och fortkörning men samtidigt ogillar man 
 
 
 
 

25 Ibid, 1998, 35 
26 Thomas Breck. Riskkommunikation, Dialog om det osäkra. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 2002, 35 
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tanken på genmodifierad mat, kycklingar med salmonella och giftrester i dricksvattnet.27 I detta fall 

hänvisar författaren till en undersökning som gjorts där personer fick rangordna vilka risker de ansåg 

vara störst, samt vilka de var mest rädda för. Dessa kvalitativa och subjektiva riskfaktorer delades 

senare in i olika kategorier. Den första har att göra med kännedom och förtrogenhet, det är viktigt för 

acceptansen om risken är gammal och välkänd eller ny och okänd – både för personen själv och för 

den vetenskapliga världen – samt om det är en riskfaktor man är bekant med eller ej. 

Välkända risker och risker man är van vid att omges av och följaktligen blivit förtrogen med så som 

rökning eller bilkörning upplevs generellt som mer acceptabla än nya och okända risker. En annan 

typ av faktor som har att göra med just inflytande och kontroll. Det ansågs till exempel vara avgörande 

om risken är frivillig eller ofrivillig. Risker man själv väljer anses vara mer accepterande än risker 

som kommer från andra. 

Detta menar Breck hänger ihop med personers känsla av kontroll. Risker som är förbundna med 

situationer där individen själv bestämmer, så som rökning, upplevdes som mer acceptabla än risker 

som kontrollerades av andra, som att det skulle vara cancerframkallande ämnen i maten. 

Den tredje aspekten har att göra med nytta och rättvisa i samband med att utsättas för en risk. Dels 

gör var och en, en personlig avvägning av fördelar och nackdelar. Drar man själv direkt eller indirekt 

fördel av att löpa risken i fråga uppfattas den ofta som mer acceptabel än när fallet är det motsatta. 

Till exempel upplevs det som orimligt att de industrialiserade ländernas användning av det giftiga 

insektsmedlet DDT nu medför att det samlas i modersmjölken hos de arktiska kvinnor då de äter mer 

fisk från havsdäggdjur. 

Den fjärde aspekten har att göra med verkan och konsekvenser. Uppfattningen av en risk handlar 

mycket om huruvida konsekvensen är omedelbar eller flegmatiskt. Det är viktigt att veta om det 

handlar om en akut katastrof eller en mer kronisk och smygande effekt. Det är dessutom av stor vikt 

att veta om det handlar om dödliga eller icke-dödliga hot.28 

Även Breck nämner Becks risksamhälle och menar likt Beck att det idag finns en ny typ av risker 

som är osynliga, svåra att avgränsa och universella. De korsar gränser och geografiska barriärer och 

drabbar slumpmässigt – ung och gammal, fattig och rik. Det är svårt att värja sig mot dem och deras 
 
 
 

27 Ibid, 2002, 39 
28 Ibid, 2002, 39-42 
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skador är ofta omöjliga att reparera. Exempel är radioaktiv strålning, växthuseffekten, 

hormonliknande ämnen och genmodifierade organismer. 

Breck menar att samtidigt som hoten blir fler och fler så kommer de också in i vårt vardagsliv. De 

finns i maten vi äter och i de produkter vi använder i vår vardag; i chipsen, kycklingen och kaffet, i 

bröstmjölken och blöjor, i parfymen och mobiltelefonen. De föremål vi vanligtvis omger oss av som 

symboliserar välfärd och livskvalité förvandlas plötsligt till potentiella hot. Matlådor i plast kan 

innehålla gifter och chipsen till fredagsmyset är potentiellt cancerframkallande. 

Vi är inte längre i stånd till att själva bedöma vad som är en risk eller skilja reella hot från icke- 

reella.29 Samtidigt som vi blir mer och mer beroende av expert-utlåtanden så minskar också tilltron 

till de vetenskapliga auktoriteterna. Många av de tekniska katastrofer som skett under 1900-talet har 

visat på att vetenskapen själv står maktlös inför de problem som den har skapat. Enligt Ulrich bottnar 

detta i att vetenskapen själv är så delaktig i skapandet av dessa risker att den närmast blivit blind för 

helheten och har förlorat förmågan att förhindra dem. 
 
 
 

2.3 Risker som sociala konstruktioner 
 
Vidare nämner även Breck antropologen Mary Douglas som anses vara en frontfigur för det 

socialkonstruktivistiska perspektivet inom riskforskning. Det socialkonstruktivistiska perspektivet 

står i kontrast till det objektivistiska perspektivet som menar att risker ofta är kalkylerbara. Den 

socialkonstruktivistiska riskforskningen studerar bland annat skillnaden mellan allmänhetens 

uppfattning om risker och experternas bedömningar av en risk.30 

Douglas bedrev undersökningar i afrikanska stamsamhällen i dåvarande belgiska Kongo och 

undersökte hur stammarna skapade sina föreställningar om vad som är rent respektive orent. Med det 

rena menas det goda och riktiga, medan det orena står för det som är smittat och förorenat och därför 

tabubelagt och farligt att handskas med. Douglas menar här att det orena motsvarar det riskfyllda. 
 
 
 
 
 
 

29 Ibid, 2002, 68 
30 Ibid, 2002, 55 
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Skillnaden mellan föreställningen om vad som anses vara rent respektive orent är en fundamental 

mekanism i alla samhällen och används för att upprätthålla den sociala ordningen enligt Douglas. 

Genom sina undersökningar försökte Douglas visa på att denna gräns varierar från kultur till kultur. 

Det som anses vara tabu och farligt i en kultur behöver nödvändigtvis inte vara det i en annan. De 

förhållanden som ses som riskfyllda blir således utvalda på ett sådant sätt att de bibehåller de 

väletablerade och föredragna kulturella normer och praktiker som understödjer de sociala 

relationerna i en grupp eller ett samhälle. Med detta menas att vi väljer att utnämna bestämda föremål 

och fenomen som risker därför att de tjänar ett socialt och kulturellt syfte, utan att vi egentligen är 

medvetna om det. 

Hon nämner även ett exempel på detta i form av européers och amerikaners uppfattningar om riskerna 

med att använda hormoner i nötköttsproduktionen eller på det faktum att pollen från genmodifierade 

växter i konventionellt jordbruk inte anses vara ett problem, samtidigt som ekologiska bönder 

betraktar samma pollen som en hotande förorening av deras grödor, som är fria från 

genmodifiering.31 

Ett annat exempel är hur en person väljer sin uppfattning om risken utifrån ett sådant sätt att den 

överensstämmer med den sociala och kulturella ordningen inom den grupp som de tillhör. 

Kortfattat menar Douglas att riskuppfattningar är kulturellt präglade. Det innebär att man inte kan 

göra en uppdelning mellan objektiv och subjektiv risk, alla risker skapas således ur ett socialt 

sammanhang. 

Höijer skriver också om samhällets upplevelser av risker, samt beskriver hur publiken dagligen får 

larmrapporter via medierna om diverse risker. Men till skillnad från Douglas anser hon att det inte är 

endast via språket eller det socio-kulturella som medierna betonar risker, utan även bilder hjälper till 

att måla upp skrämmande framtidsvisioner, menar hon.32 

Höijer anser även att medierna har stor verkan då de har en stor betydelse för allmänhetens 

riskuppfattning, inte minst då de är viktiga medskapare när det gäller synen på risker. Inom 

risksamhället har därför medierna tre betydelsefulla roller: De avslöjar de risker som allmänheten 
 
 
 
 

31 Ibid. 2002, 52 
32 Berglez, Peter & Olausson, Ulrika. Mediesamhället. Studentlitteratur, 2009, 241-242 
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inte kan förnimma genom egen erfarenhet, som en offentlig arena där risker publiceras och definieras 

genom en rad olika sätt, och som medskapare av själva risksamhället.33 

 
 
 

2.4 Uses and Gratification / Användarteorin 
 
I arbetet med den här studien har vi valt att använda oss utav teorin Uses and Gratification, eller 

användarteorin som den kallas på svenska. Teorin handlar om att förstå hur publiken använder sig av 

olika medier. 

Grundidén är att publiken använder medier för att de har ett behov att stilla. Det kan handla om 

information, avslappning, sällskap, avledning eller eskapism.34 Man vill även undersöka varför 

människor använder sig av media och vad de använder media till. Trots att användarteorin grundar 

sig i ett äldre sätt att tänka så har man även använt den genom att applicera den på ny digital media.35 

Det har förekommit många olika försök att skapa en modell för att förklara den process som 

förekommer i användarteorin. Bland annat har Renckstorf skissat på en modell kring sociala åtgärder 

och publikens val. Modellen är baserad på en symbolisk interaktionism och fenomenologi. 

Renckstorf såg medieanvändning som en form av social aktion, formad av en person definition av 

situationen och orienterad mot att lösa några nyligt mottagna ”problem” i den sociala omgivningen, 

eller som en vardagsrutin, konstruerad för att lösa oproblematiska situationer.36 

Som tidigare nämnt så fokuserar användarteorin på hur publiken använder sig av media för att de har 

ett behov som de vill mätta. När det kommer till teorier som utgår från en personlig motivation för 

medieanvändning tänker man att den belöning som publiken får förväntar de sig utifrån tidigare 

erfarenheter.37 

Teorin är intressant då den fokuserar på vad publiken gör med media, något vi hoppas kan hjälpa oss 

att besvara forskningsfrågan gällande hur publiken hanterar larmrapporter i media. 
 
 
 
 

33 Berglez & Olausson, 2009, 252 
34 Denis McQuail. Mass Communication Theory. London: SAGE Publications Ltd, 2010, 423 
35 Ibid, 2010, 423 
36 Ibid, 2010, 425 
37 Ibid. 2010, 426 



Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90 hp 
HT 2013 Halmstad 
Författare: Therese Nilson & Amanda Kraft 
Handledare: Martin Danielsson 
Examinator: Jonna Johansson 

 

 
 
 
 

2.5 Cultural Studies / Kulturella traditionen 
 
Forskningen kring medier och dess publik har en lång historia. Utifrån McQuail kan man beskriva 

publikforskningen via tre traditioner.38 Den äldsta och första traditionen är den strukturella 

traditionen, den fokuserar på ”the who and where of the audience”, vilket beskrivs som att man ville 

veta den sociala kompositionen av publiken i bastermer. 

Den andra traditionen benämns som den behavioristiska och fokuserar på den effekt media har på 

publiken. Forskningen tittar på ursprung och grad av motiv för de aktiva val publiken gör i sin 

medieanvändning. Den tredje och sista forskningstraditionen inom publikstudier är den kulturella 

traditionen och receptionsanalys som gränsar till såväl samhällsvetenskapen som humaniora. Den 

betonar den sociokulturella kontexten samt mottagarens tolkning av kommunikationen. 

Den här studien undersöker publikens mottagande varpå det är relevant att titta på hur mottagandet 

av kommunikationen sker hos publiken. Den kulturella traditionen lägger stor vikt vid att se publiken 

som tolkare av media. Receptionsanalysen är publikforskningens långa arm av moderna 

kulturstudier, snarare än en oberoende tradition. 

Receptionsestetiken/receptionsforskning studerar även mötet mellan ett massmedialt innehåll och 

dess mottagare vilket har fått stor betydelse för att förstå massmediernas effekt. Den visar även att 

mottagaren omformar det sända budskapet utifrån sin individuella, sociala och kulturella bestämda 

förutsättningar. 

Receptionsforskare menar även att kommunikation är en ”produktion av mening” och ställer sig 

hellre frågan ”vad” istället för ”varför” när det handlar om vilken mening som skapas när vi använder 

media som användarteorins forskning baserar sig på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 Ibid, 2010, 403 
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Huvuddragen inom kultur (receptions) traditionen av publikforskningen definieras av: 
 

- Medietexter måste bli ”lästa” genom perceptioner av publiken, vilka konstruerar meningen 

och tillfredställelsen från de medietexter som erbjuds (dessa kan heller aldrig vara fasta eller 

förutsägbara). 

- Själva processen med medieanvändningen och hur de utvecklar sig i ett visst sammanhang 

eller i en viss kontext är centrala objekt av intresse. 

- Medieanvändning är typisk situationsspecifik och inriktade på sociala sysslor som utvecklats 

ur deltagande i tolkningsgrupper. 

- Publiker för särskilda mediegenrer innefattar ofta separata tolkningsgrupper som delar 

mycket av samma former av diskurs och ramar för att förstå media. 

- Publiken är aldrig passiv, alla medlemmar är inte heller jämställda, eftersom en del blir mer 

erfarna eller aktiva fans än andra. 

- Metoder måste vara kvalitativa och djupa, ofta etnografiska, med hänsyn till innehåll, 

hantering av mottagning och kontexten tillsammans.39 

 
 
 

3. Metod 
 
 
I det här kapitlet tas de metoder vi har valt att använda oss utav upp. Då en av de teorier vi utgår från 

är kutlurella traditionen är våra metoder kvalitativa och djupa.40 De metoder vi använder i den här 

studien är netnografi, intervjuer och deltagande observationer. 

Genom att använda oss av tematisering och sätta ord på de känslor som risker väcker hos publiken 

så som ängsla, kritik eller tillförlitlighet anser vi oss kunna knyta an och operationalisera vår teori 

som bygger på att människan idag existerar i det ”risksamhälle” som Ulrich Becker beskriver. Genom 

att använda oss av dessa teman kan vi således också få en större förståelse för hur analysen är 

uppbyggd och förstådd. 
 
 
 
 
 

39 Ibid, 2010, 406 
40 Denis McQuail. Mass communication theory. London: SAGE Publications Ltd, 2010, 406 



Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90 hp 
HT 2013 Halmstad 
Författare: Therese Nilson & Amanda Kraft 
Handledare: Martin Danielsson 
Examinator: Jonna Johansson 

 

 
 
 
 

De teman som valts är byggda på vilken sorts känslor som varit inblandade i de kommentarer och 

svar som vi observerat inom vår datainsamling. 
 

3.1 Netnografi 
 

 
Då man använder sig av netnografi utgår man från etnografi men applicerar det på sådant som 

utspelar sig på nätet, som exempelvis interaktion på bloggar.41 Netnografi är även deltagande- 

observerande forskning som bygger på fältarbete på nätet. Den använder sig av datorstödda 

kommunikationer som en källa till data för att nå en etnografisk förståelse och representation av ett 

kulturellt eller kollektivt fenomen.42 

Netnografi har använts för att studera global etik och uppfattningar om fildelning, 

konsumentaktivism och för att visa hur kunskapsproduktion och lärande uppstår genom en reflexiv 

”virtuell återupplevelse”-diskurs bland medlemmarna i en innovativ nätgemenskap.43 Netnografiska 

forskare intresserar sig främst för de gemenskaper och kommunikationskanaler på internet där 

användarna är med och genererar information.44 

Vi har valt netnografi då det är av intresse för studien att se hur människor behandlar ämnet för vår 

studie på internet. Då det är vanligt att man främst fokuserar på kanaler där innehåller är användar- 

genererat fokuserar netnografin i det här fallet på kommentarfälten på två bloggar samt en artikel ur 

den elektroniska versionen av Aftonbladet.45 

Valet av bloggarnas respektive inlägg och den specifika tidningsartikeln kom sig av att samtliga hade 

kopplingar till larmrapporter eller ”alarmerande nyheter”. Bloggarnas inlägg är kopplade till den 

tidigare nämnda kampanj som Naturskyddsföreningen drev rörande kemikalier i vardagslivet. Båda 

blogginläggen är skrivna samma månad och behandlar det som kampanjen handlar om. 

Aftonbladets artikel behandlar en ny rapport från livsmedelsverket, elva år efter det första larmet, där 

man kommit fram till att halter av akrylamid inte har sänkts under de åtta år som de har analyserats. 
 
 
 
 

41 Martin Berg. Netnografi. I Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB, 2011, 119 
42 Robert V Kozinets. Netnografi. Lund: Studentlitteratur AB, 2011, 89 
43 Ibid, 2011, 11 
44 Martin Berg. Netnografi. I Handbok i kvalitativa metoder, 2011, 120 
45 Ibid, 2011, 120 
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I och med netnografin föll valet på just dessa då det finns en tanke om att de kan ge en inblick i hur 

publikens riskuppfattning ser ut gällande risker i vardagen. Genom de kommentarer som publiken 

genererar på både bloggarna samt Aftonbladets artikel finns en möjlighet att analysera hur publiken 

tolkar det som har publicerats i respektive kanal. 

Bloggar har under en längre tid använt sig av kommentarfält, antingen öppna eller begränsade där 

kommentarerna måste godkännas av bloggaren innan de publiceras. I många fall är det enkelt att 

kommentera anonymt på bloggar då kravet på namn och e-mail adress inte behöver bekräftas för att 

lämna kommentarer. Ofta kommenterar andra bloggare i kommentarfält och länkas därmed 

automatiskt till sitt eget blogg-alias. 

En som talar om vikten av bloggar är Kozinets som anser att det är en interaktion mellan bloggaren 

och läsaren via kommentarfälten.46 Aftonbladet har under senare år valt att inkludera sina läsare via 

kommentarfält. I deras fall är kommentarfälten mer begränsade då läsaren endast kan kommentera 

artiklar när de är inloggade via sitt Facebook-konto. 

Anledningen till att läsarna tvingas vara aktiva via sina Facebook-konton är för att då 

kommentarfälten först introducerades var de anonyma, något som Aftonbladet senare kritiserades 

för. Till skillnad från många bloggares kommentarfält så har Aftonbladet valt att ha vissa regler för 

vad som får skrivas och inte.47 

Genom att använda netnografi har vi kunnat se kopplingar gällande hur det som publiceras i nyheter 

även skrivs om på bloggarna. I många fall är det som publiceras i bloggarna en direkt reaktion på det 

som skrivs på andra delar av Internet. När det handlar om skribenterna bakom bloggarna bör man 

vara medveten om att det som skrivs vinklas utefter hur de vill framställa sig själva, sitt ämne samt 

sin blogg. 

Den erfarenhet vi redan besitter när det gäller det vi har valt att studera genom netnografin har 

underlättat vårt sökande och framför allt bidragit till en ökad förståelse för resultatet. Att använda 

sina egna erfarenheter är något man bör försöka sträva efter så långt det är möjligt.48 

 
 
 
 
 

46 Robert V Kozinets. Netnografi. 2011, 122 
47        http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13654357.ab 
48 Robert V Kozinets. Netnografi. 2011, 123 
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3.2 Intervjuer 
 
Syftet med intervjuerna var att komplettera netnografin genom att jämföra de svar vi observerat från 

den med de svar vi samlat in från intervjuerna. Även Kozinets betonar hur pass viktig intervjun är 

för netnografin. Han menar på att intervjuer är så tätt sammanflätade med netnografi att de är 

nästintill oskiljaktiga, samt att intervjun på nätet blivit en viktig beståndsdel av den etnografiska 

forskningen på nätet, samt var en del av metoden redan från början.49 

Av logistiska skäl är intervjuerna utförda via mejl, ett val vi gjorde baserat på att vi ville ha en 

spridning bland svaren och för att öka möjligheten att få in fler svar än vad vi hade fått om vi hade 

utfört intervjuerna på plats. Att utföra intervjuerna via mejl innebär även att vi sparar in tid på att 

transkribera ordagrant då allt redan finns i skrift. 

Nackdelarna med denna typ av intervju är att vi kan gå miste om att få fram mer rika och detaljerade 

beskrivningar från våra intervjupersoner samt att det ställer ett krav på att både intervjuaren och 

intervjupersonen bör vara relativt duktiga på att formulera sig. 

Som alla former av intervjuer har datorstödda intervjuer fördelar och lämpar sig för vissa syften, men 

är olämpliga för andra.50 Vi anser dock att avsaknaden av fysisk närvaro inte var ett problem i vår 

undersökning. 

Anledningen till att vi valde att komplettera vår netnografi med intervjuer var för att vi ville få ett 

grepp om hur publiken själva ansåg att de hanterade alarmerande nyheter. Därför drar vi en liknelse 

med vår intervjuform till begreppsintervjuer då intervjun baserar sig på just ”alarmerande nyheter”. 

Vi ville i denna benämning kartlägga intervjupersonens uppfattning och mottagande av alarmerande 

nyheter och larm.51 

Till att börja med publicerade vi två efterlysningar på forumet familjeliv.se där vi efterfrågade 

personer som skulle vilja vara villiga till att svara på våra intervjufrågor. Anledningen till att vi valde 

just  familjeliv  som  forum  att  publicera  i  var  att  vi  ansåg  att  en  sådan  diskussion  skulle 
 
 
 
 
 

49 Ibid, 2010, 69 
50 Steinar Kvale, Svend Brinkmann. Den kvalitativa forskninsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB, 2009, 165 
51 Ibid, 2009, 167 
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uppmärksammas av de användare som medverkar där då sidan främst riktar sig till att söka svar på 

vardagliga vanor och funderingar. 

Denna efterlysning var föga lyckad men vi fick senare tre respondenter som var villiga att besvara 

våra frågor. Av tidsbegränsning valde vi senare att efterlysa personer som kunde tänka sig att ställa 

upp via Facebook. Via Facebook hörde elva personer av sig som kunde tänka sig att besvara våra 

frågor. Vi valde själva att gå ut med en status om att vi eftersökte personer som kunde tänkta sig att 

ställa upp på att svara på några frågor via mail och fick därför säkerligen bättre svar än om vi hade 

publicerat en vanlig webbenkät att besvara. Vi tror även att respondenten hade en större sannolikhet 

att svara mer utförligt hemma via sin egen dator än om vi hade utfört intervjun ansikte mot ansikte. 

Genom vårt tillvägagångssätt förväntade vi oss egentligen inte att spridningen skulle bli så pass bra 

som vi ville och trodde främst att våra respondenter skulle utgöras av studenter i vår egen ålder. Dock 

anser vi nu när vi har granskat vilka som har svarat att vår spridning ändå är relativt god. Vi har en 

bra spridning gällande ålder där respondenterna var mellan 22-54 år gamla. 

Gällande kön var män något överrepresenterade då vi fick fyra svarande kvinnor och nio svarande 

män. Intervjun innefattade 18 frågor samt en punkt gällande egna funderingar och reflektioner kring 

ämnet.52 

När vi formulerade frågorna utgick vi ifrån att vi lever i det risksamhälle som Beck beskriver. 
 
 
 
 

3.3 Deltagande observation 
 
Den deltagande observationen har genomsyrat hela denna studie. Genom att befinna oss på nätet och 

aktivt sökt eller observerat det som hänt inom det fält vi har haft för avsikt till att undersöka har vi 

genom den deltagande observationen fått en förförståelse för vad folks reaktioner och tolkningar av 

sådana inlägg samt artiklar är. 

Denna metod var främst användbar i början av arbetet då vi letade efter en intressant frågeställning 

och data till vår studie. Genom vår deltagande observation kom vi fram till vad det var vi ville 

undersöka, samt om hur klimatet på det fält vi ville undersöka såg ut. 
 
 

52 Bilaga 1 
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4. Analys och Resultat 
 
 
I det här avsnittet går vi igenom analys och resultat av data som samlades in. Inom netnografin 

nedan redogörs den data vi erhållit efter att ha observerat kommentarfälten på respektive bloggar 

och artiklar. 
 
 
 

4.1 Netnografi 
 
 
Under genomförandet av netnografin har vi inriktat oss på två blogginlägg, samt en nyhet på den 

elektroniska versionen av Aftonbladet. Det som har observerats är inläggen/artikeln och dessa 

respektives kommentarfält. 
 
 
 

4.1.1 Bloggar – kommentarfält 
 
 
 
Vi har valt att fokusera på två bloggar när vi genomförde vår netnografi. Dessa två är Clara 

Lidström53 och Magdalena Graaf.54 Kopplingen mellan dessa två bloggar är deras samarbete med 

Naturskyddsföreningen där en provtagning av damm skedde i deras barns rum och skickades senare 

in för analys av innehållet. 

Resultatet av analyserna presenterades senare i varsitt inlägg i respektive blogg vilket ledde till många 

kommentarer. Vi har därför valt ut tio kommentarer från Clara Lidströms blogg Underbaraclara och 

fem från Magdalena Graaf. Anledningen till att vi endast valde fem från den ena bloggen var på 

grund av att det i den första bloggen fanns 237 stycken kommentarer och i den senare endast 23 

stycken. 
 

 
 
 
 
 

53          http://www.underbaraclaras.com/clara-ryter-ifran/arets-viktigaste-blogginlägg/ 
54        http://magdalenagraaf.se/plastbanta-och-dammresultat/ 
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För att kunna samla och analysera den data vi har fått in från netnografin har vi använt oss av 

tematisering vilket innebär att vi har skapat olika teman utifrån våra teoretiska utgångspunkter som 

gör att vi kan para ihop och identifiera vår data.55 

Som vi nämnt tidigare så utgår vi i denna studie ifrån att vi idag lever i det som tidigare beskrivits 

som Becks ”Risksamhället” där riskerna är ett faktum. Under arbetet med denna studie har vi därför 

kommit i kontakt med olika teman som vi anser förstärker de uppfattningar som finns kring risker. 

De kommentarer vi presenterar nedan har utifrån detta placerats in i våra olika teman för att vi ska 

kunna analysera dem på ett korrekt sätt. De teman vi har valt för hela analysen, inklusive intervjuerna, 

är tillförlitlig, kritiskt och ängslan då detta var de ord som bäst beskrev de känslor som väcktes när 

det talades om risker. 

Kommentarerna som följer kommer från Clara Lidströms blogg. 
 
 
 
 

”Så skrämmande, intressant och otroligt viktigt inlägg! Vi har  också plastbantat vårt hem, inte bara 

leksaker utan t.ex köket, och det känns så skönt och rätt nu då du gjort samma och faktiskt i och med det 

fått bevis på vilken radikal skillnad det gjort!” 

 
 
 

”Det känns hoppfullt att läsa att det går att påverka halterna av ftlater så mycket som du har gjort. Vi har 

fler plastleksaker här hemma än jag skulle vilja ha (har lite äldre barn), men jag är i alla fall glad att dottern 

går på en förskola fri från plastleksaker och skumgummimadrasser och annat.” 

 
 
 

”Jaaaaaa! Jag har läst om så många olika obehagliga gifter i plast och annat och försöker därför som 

blivande mamma att göra mitt hem plastfritt i den mån det går och behöver definitivt mer konkreta 

tips och hjälp. Ser framemot uppföljande inlägg.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 Tobias Olsson. Medievardagen, en introduktion till kvalitativa studier. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2008, 108 
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”Du är min hjälte!!!! Jag gör också vad jag kan, snålar med kemikalier hemma, väljer bort stora tryck 

på kläder, väljer ekologisk mat så ofta jag kan. Men det är inte lätt att neka barn Hello Kitty tryck, hästtryck 

senaste plastmojjöngen eller annat som barn brottas med….” 

 
 
 

De här fyra kommentarerna har temat tillförlitligt och visar hur det en vanlig bloggare som Clara 

Lidström skriver upplevs som en absolut sanning, trots att hon i regel är en lekman. 

Även om inlägget bottnar i ett samarbete med Naturskyddsföreningen så är det fortfarande ingen 

garanti för att det som skrivs inte har en agenda eller är vinklat på något sätt, men det är inget som 

ifrågasätts i de här kommentarerna. 
 
 
 

”Så bra att du skriver om detta! Som miljöstudent är man smärtsamt medveten om att man i princip hela 

tiden är omgiven av kemikalier, och att man in många fall knappt ens kan göra något åt det. Ser fram emot 

inlägget med konkreta tips!” 

 
 
 

”Tack för att du skrev det här inlägget. Som biolog skriker jag och mina kollegor oss hesa om detta, utan 

att människor vill ta det till sig. Det gör en otrolig skillnad när du med den plattform du har skapat behandlar 

ämnet på detta illustrativa och bra skrivna sätt.” 

De här kommentarerna går även de in under temat tillförlitligt men är skrivna av personer som har 

en inblick i ämnet utifrån sin yrkesroll. De här två kommentarerna visar på att användarna anser att 

det är svårt att få fram information av alarmerande karaktär och att de tycker att det finns ett behov 

av att det skrivs mer om det. 
 
 
 
”Det är skrämmande med förgiftning och coctaileffekter. Men så läste jag en artikel om gifter som 
summerades med att alla ftalater (mm) som du utsätter dig eller barnen för under en hel livstid, ryms i en 
alvedonsupp som de flesta tryckt i sina små. Jag tänker på det ofta, att vi häller ju i våra barn gift (inte alla) 
då känns det lite fånigt att slänga duplot och krångla med det lilla.” 
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”Det finns massor med bra saker man kan göra för att minska utsläpp av hormonstörande ämnen. Till exempel 

övergå till hormonfria preventivmetoder, eller åtminstone sluta med p-piller och välja nåt annan hormonell 

metod. Naturskyddsföreningen har bestämt sig för att INTE gå ut och informera  om just hormonfria 

preventivmetoder, trots deras kampanj Rädda mannen. EE2 från kissande p- pillerätare har längre 

halveringstid än ftalater och BisfenolA och är högpotent i ytterst låga doser.” 
 
 
 
 
 
 

”Tycker detta är något man inte ska skylla ifrån sig på andra med. Man kan själv kolla upp vad som finns i 

de produkter man köper. Har man barn tycker jag till och med att det är en skyldighet att föräldrarna ska 

ha ännu bättre koll på vad som finns i produkterna man köper. Och många vet att det finns naturliga 

alternativ när det gäller tex hudvård och mat mm så det är enkelt att välja rätt. Gnäll inte så mycket och 

skyll inte på andra. Bryr du dig får du ta ansvaret och engagera dig, läs innehållsförteckningen och lät 

dig vad som är farligt och inte.” 

 
 
 
Ovanstående fyra kommentarer går in under temat kritiskt då de ställer sig frågande eller kritiska till 

den information som Lidström tar upp i sitt inlägg. Det går att se hur några av kommentarerna menar 

på att trots att det är bra att vara försiktig med kemikalier i sitt hem så finns det samtidigt andra 

dåliga saker som man enligt författarna till kommentarerna borde titta på först. 

Samma tematisering som används för att analysera Clara Lidströms blogg har applicerats på 

Magdalena Graafs. Kommentarerna som följer kommer från Magdalena Graafs blogg. 
 
 
 
 
 

”Just det där brukar jag tänka på när jag går på barnloppisar. Det är ofta kemikalier i nya kläder, så begagnat 
är bra på det viset.” 

 
 
 
 

”Man kan ju bli knäpp när man börjar tänka. Jag började för ca 1 år sedan, när larmet om gifter i nappflaskor 

kom, med en nyfödd hemma åkte flaskorna omgående och använder sedan dess endast glasflaskor. Bytte 

ut alla rengörningsmedel mot såpa, men det som jag mest av allt är på jakt efter är matlådor i glas!!!.” 
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”Tack för att du tar upp ett så viktigt ämne! En annan sak att tänka på är att Bisfenol BPA är förbjudet 

i nappflaskor och barnmatsburkar för att skydda barn under 3 år MEN det är tillåtet och mycket vanligt att 

förskolor och skolor serverar dryck ur plastglas gjorda av Polykarbonat dvs innehållande Bisfenol (siffran 7 i 

botten). Vid disk i hög temp och vid slitage läcker plasten olika kemikalier bla Bisfenol rakt ner i barnens 

dryck!” 

 
 
 
De här kommentarerna placeras under temat tillförlitligt och visar på hur författarna till 

kommentarerna tycker att Graafs inlägg är bra även om en av kommentarerna tyder på att den är 

skriven av en person som har letat reda på en del information på egen hand då hen skriver om hur 

bisfenol förekommer på förskolor och skolor. 
 
 
 

”Trist för mig som jobbar med att tillverka plast när det får sån negativ klang. Tänk på att när du ligger 

på sjukhus så är slangar, blodpåsar o vissa mediciner överdragna med pvc. Viss inredning i bilar mm. Tror du 

ska börja med att oroa dig för vad barnen får i sig via kosten ist alla E nr o tillsatser.” 
 
 
 
 

”Tyvärr Maggan så måste jag förstöra din tro på att ”trä” inte är ohälsosamt. I barrträd (gran och tall) finns 

ett ämne som heter Kolofonium som är allergiframkallande. Det är billigt att framställa och finns i bl a plåster, 

lim, tapetklister och trycksvärta. Vi renoverade huset och la in trägolv överallt och sen fick jag reda på att 

jag är allergisk mot Kolofonium…och det dunstar hela tiden från trägolvet, dom nytapetserade väggarna 

och veden vi eldar med. På mig sätter det sig på luftvägarna och huden. Jag blev jätte förvånad när jag fick 

höra detta första gången…man tror ju att trä är det  bästa materialet och att det kan framkalla allergi 

kunde jag aldrig tänka mig, men så är det tyvärr!” 

 
 
 
Ovanstående två kommentarer går in under temat kritiskt då de är skrivna av personer som är kritiska 

till dels fakta i Graafs inlägg och som även argumenterar för hur problematiskt det kan vara att 

utesluta plast ur sina hem då det finns i många viktiga komponenter som vi inte kan vara utan. Flertalet 

av kommentarerna skriver om hur de är tacksamma över att bloggarna tar upp ämnet om gifter och 

kemikalier i vår vardag och det är få som är kritiska eller kommer med invändningar. Av Clara 
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Lidströms 237 kommentarer var det 9 stycken som kom med någon form av kritik och av Magdalena 

Graafs 23 kommentarer var 2 stycken kritiska. 
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4.1.2 Artikel på Aftonbladet 
 
 
Artikeln56 på Aftonbladets hemsida behandlar en ny rapport från livsmedelsverket, elva år efter det 

första larmet, där man undersökt att halterna av akrylamid inte har sänkts under de åtta år som 

akrylamid har analyserats. Vi har med fördel valt denna artikel och inte ursprungsartikeln då det är 

intressant att se hur folk reagerar idag, elva år efter larmet. 

Med tanke på tiden som förlöpt sedan larmet publicerats anser vi att publiken idag är mer kritisk och 

objektiv till händelsen än vad de förmodligen var då rapporten först rapporterades. 

De kommentarer vi presenterar här under har placerats in i olika teman för att vi ska kunna analysera 

dem på ett korrekt sätt. De teman vi har valt är ängslan och kritisk då vi var intresserade av att se hur 

många som platsade in i varje kategori. 
 
 
 

” Som jag vill minnas, från det förra "larmet", låg de som konsumerade 16 påsar chips om dagen i 

riskzonen...” 
 
 
 
 

”Det har gått lite väl lång tid mellan paniklarmen nu! Äntligen!” 
 
 
 
 
 
 

”Nu får ni väll ge er AB tycker ni inte att ni skrämt upp folk tillräckligt med alla era larm rapporter om än 

det ena och än det andra hela tillvaron här på jorden är lifsfarlig Du kan få en komet i huvudet eller kan du bli 

överkörd av en buss eller en bil allt kan hända och du vet aldrig när så lev och njut av mat och det du tycker 

om kroppen säger nog till om det inte är bra PAX Vobisqum” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56       http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18001647.ab 
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” – Det betyder inte att man ska sluta äta grovt bröd, tvärtom bedömer vi att nyttan med fullkorn trots detta 

är större än risken. Däremot är det viktigt att företagen gör allt de kan för att sänka halterna, säger Leif 

Busk." 
 
 
 
 
”http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Fortfarande-hoga-halter- akrylamid- 

i-maten/. Lässvårigheter möjligtvis? Kan Nivette Dawod peka ut var Slv hävdar att nyttan av chips är större 

än risken?” 

 
 

” Gäsp, nu kommer det här "larmet" med 5 års intervall. Stor omsättning av folk på AB? Har det inget 

viktigare att göra än att skrämma upp folket hela tiden? Skulle vi följa dessa nya larmrapporter som kommer 

hela tiden till punkt och pricka så kan vi i princip inte äta något alls! Less!” 

 
 
 
Dessa kommentarer är de vi tagit upp som teman som kritiska och ställer sig frågande eller kritiska 

till den information som Aftonbladet publicerat. I vissa fall kan de nästan vara överdrivet sarkastiska 

eller aggresiva. Åsikten om att larmet är löjligt, onödigt och överdrivet fullkomligt genomsyrar 

kommentarerna ovan. 

Många tolkar rapporten som dramaturgisk och som ett sätt för att locka läsare till Aftonbladet, bland 

annat görs ironiska referenser till det föregående chipslarmet med frågor som ”hur många chips måste 

man äta den här gången?”. Även saker som att det är farligt att leva, och om att om vi verkligen tog 

till oss alla larmrapporter vi utsätts för skulle vi inte kunna äta något alls. En person refererar även 

till en annan undersökning vilket visar på att denna användare söker information på andra platser än 

att endast lita till Aftonbladet. 
 
 
 
”Man kan säga nu att man inte bryr sig och bara tänker "njuta av livet" men när man väl sitter där med ett 

brev i handen om att provsvaren som kom tillbaka inte var till ens fördel, då är man inte så jävla kaxig längre. 

Så var inte efterklok utan tänk till istl innan. För ens EGET bästa.” 
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”Självklart behövs det enorma mängder för att det ska bli farligt, men man äter inte endast chips under 

en dag. Man får ju i sig olika födor som tillsammans kanske kan bli en farlig mängd, alla vi människor är ju 

olika och reagerar därefter olika, vissa kanske tål en större mängd medan vissa tål mindre.Det jag ville få 

fram är att myndigheten skött sitt jobb rätt, de har meddelat oss om riskerna. Nu är det upp till oss vad vi 

vill göra av den informationen.” 

 
 
 
 
 

”Undrar bara HUR Akrylamid kommer från? Friterad eller bakterier eller vad det nu är? Kanförstår att det 

inte gå att vara giftfritt. Gift finns överallt mer eller mindre.. men undrar  faktiskt  vart Akrylamid 

kommer in från....” 
 
 
 
 

”Men vad fan håller dem på med egentligen??. TA BORT DESSA GIFTER OMEDELBART OCH SLUTA 

MATFÖRGIFTA FOLKET ERA SMÅ SVIN . Behövs det goda människor med ett IQ på 160 och hjärnor som 

använder minst del av reptilhjärnan för att få ett samhälle att fungera korrekt utan onödigt idiotiskt lidande? 

Tydligen.. Inga gifter behöver tillsättas i mat och godis. Inte ens de allra minsta miljarddels mikrogramen. 

Du är dum om du tror sådant. Totalförbjud ALLA gifter. Jag har haft en väldigt lång period i mitt liv där jag 

har avstått ifrån all slags godis och andra sötsaker. Och en gång för inte så länge sedan provsmakade jag 

ett par godisbitar och lite chips. Gissa vad. Jag vaknade senare på natten  av magsmärtor och grymt 

våldsamma magkramper. Efter en kräkning kändes det mycket bättre. Men kände mig mindre fungerande i 

kroppen flera dagar efteråt. RENA TORTYREN. Och bara det förklarar ju det mesta. LIV ÄR SÅ MYCKET MER 

VÄRDEFULLT ÄN GULD, PENGAR OCH DIAMANTER.. SLUTAAAAA!!!!!!” 

 
 
 
Dessa kommentarer presenteras utifrån temat ängsla. Några av författarna till dessa kommentarer har 

dock inte förstått vad Akrylamid är för något och misstagit detta för en tillsats eller ett ”gift” som 

vissa skriver. Detta kan ha påverkat den oro eller ångestkänsla som vi ursprungligen vill utröna i 

sambandet med en risk. Artikelns kommentarer var överrepresenterade av kritiska kommentarer så 

det var således svårt att hitta någon som faktiskt ville ge utlopp för en oro eller ångest bland 

kommentarerna. 
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Några av kommentarerna är extra viktiga att titta på då de framhäver att livsmedelsverket faktiskt 

framfört att det KAN innebära en risk att utsätta sig för dessa ämnen. 

Till skillnad från de kritiska kommentarerna så verkar det som att de flesta är ense om att det är 

överdrivna rön och ämnat till att endast locka läsare. Vi bör även ta i beaktning att det säkerligen 

finns de som har velat uttrycka andra känslor och tankar på artikeln men som inte har velat eller 

kunnat, kanske eftersom de inte har ett Facebook-konto. 
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4.2 Resultat av intervjuer 
 
I våra intervjuer fick respondenterna besvara frågeställningar gällande deras uppfattning om risk och 

larmrapporter. Frågorna behandlade hur respondentens perception av hur larmrapporter presenteras 

och dess uppfattning på såväl tillit till myndigheter och media som politiska val. Som en av de yngre 

manliga respondenterna säger gällande en artikel som publicerats på Aftonbladet och länkats till i 

intervjun: 
 

 
 
” Jag brukar inte reflektera så mycket över vad aftonbladet skriver eftersom jag inte tycker det är en trovärdig 

källa men det blir väl ändå en liten tankeställare och kanske något man undersöker mer på egenhand ifall 

det verkar intressant!” 

 
 
 
Respondenten menar här att hans tilltro till tidningen Aftonbladet är relativt låg och att han inte lägger 

någon större fokus på vad de skriver. Däremot menar han att han väljer att undersöka det vidare på 

egen hand, vilket vi tolkar som att han ändå har tagit till sig budskapet trots hans uppfattning kring 

huru vidare det är en potentiell risk får vänta tills han undersökt det själv. Respondenten visar här att 

han har mer tilltro till sin egen källkritiska sida än till Aftonbladet. 

En annan liknande kommentar återfinns hos en äldre, manlig respondent på frågan om de söker efter 

information på annat håll än från media efter en risk presenterats: 
 
 
 
”Ja, mest för att jag vet hur oinsatta journalister är i fakta. Om man söker på nätet så hittar man 
mer nyanserade uppgifter om det som de larmar om.” 

 
 
 
Vi kan i detta sammanhang se ett tydligt mönster bland respondenterna med en låg tilltro till medierna, 

och snarare en högre tilltro till det egna sunda förnuftet. Generellt ser respondenterna nätet i helhet 

som en bättre informationskälla än den som media publicerat. 

Detta kopplar vi till användarteorin som anser att människor använder media för att tillfredsställa ett 

behov. I detta fall kan det handla om ett behov av att stilla sin nyfikenhet eller att inhämta information. 
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Mediebegreppet behöver inte nödvändigtvis innebära de svenska medier som vi känner till utan kan 

även handla om andra vetenskapliga tidsskrifter på nätet. Den äldre manliga respondenten ger oss ett 

konkret exempel på detta genom att han senare skriver att: 
 
 
 

”Dessutom läser jag rätt många vetenskapliga artiklar genom mitt yrke, och ställer kanske högre krav på fakta 
och referenser”. 

 
 
 
Det finns ett genomgående mönster bland de manliga respondenterna som passiva till larmrapporter. 

De flesta ansåg att rubrikerna endast grundar sig i dramaturgiska journalister och 

sensationsjournalistik. Den kvinnliga sidan däremot är överrepresenterade. 

Inom temat ängslan ser vi att två av de äldre kvinnorna ändå uttrycker en viss oro och ängslan kring 

larmrapporter, och kanske en större tilltro till medias rapportering. En kvinna uttrycker sig så här i 

frågan kring om hon tar larmen på allvar: 
 
 
 

”Ja det gör jag verkligen. Media är de enda som rapporterar ju! Ingen annan än  de vågar ju stå för 
sanningen! ” 

 
 
 
Kvinnan anser alltså att någon mörklägger sanningen för henne och att hon har full tilltro till det 

medierna skriver. Hon beskriver även senare en uppenbar oro för sina barn utifrån larmrapporter: 
 
 
 

”Som blivande sjuksköterska där vi läser mycket om omgivningens påverkan så tycker jag det är mycket 

otäcka och skrämmande nyheter. Även som småbarnmor tycker jag det är otäckt. Vill ju inte att mina barn 

ska få hormonstörningar och gifter i sig och det kanske redan i modersmjölken. Jag är rädd ibland för om vi 

får i oss för mycket gifter av frukt och grönsaker. Men samtidigt vet jag att det är så viktigt att få i oss 

vitaminer.” 
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Den största skillnaden i svaren från våra respondenter var att kvinnorna reflekterar mer kring 

fenomenet utifrån personliga erfarenheter och vardagssituationer. Speciellt om de är mödrar och har 

barn. 

Männen som svarade verkade vara mer skeptiska och benägna till att söka information från fler källor 

än kvinnorna. Detta kopplar vi till Jarlbros möjliga förklaringsmodell. Modellen visar på att det inte 

bara är mediepåverkan som kan förklara vad det är som ligger bakom riskperceptionen hos en person 

utan även deras personliga erfarenheter så som utbildning och samhällsklass, samt att personens 

personlighet spelar stor roll.57 

Samtidigt som kvinnan uttrycker en uppenbar oro för sina barn och att hon helt litar på media 

återkommer senare att hon anser att vissa larmrapporter känns överdrivna: 
 
 
 

”ibland kan det kännas som man får nog av allt man kan få cancer av. Man orkar tillslut inte höra om 

allt som är farligt och tänker att om jag använder det med måtta så kanske det inte är så farligt” 

Detta tolkar vi som att vissa risker upplevs som större än andra. Breck tar upp detta när han talar om 

subjektiv risk. Kvinnan ovan kanske ser en risk som akrylamidlarmet som mindre riskfyllt eftersom 

den risken har hon kännedom om och känner en sorts förtrogenhet för medan larm om gifter i mat 

och barnartiklar är något som är helt nytt för henne. 

Hon anser också att risken för att drabbas av cancer när man äter chips är en frivillig risk som man 

utsätter sig för, medan risken med gifter i maten till hennes barn är en risk som är ofrivillig och något 

hon inte är bekant med. 

Vi ställde även frågor kring hur respondenten kände för överexponeringen av larmrapporter i media 

idag, och om de ansåg att det eventuellt kan leda till ett passivt bemötande till risker i framtiden. 

Samtliga respondenter ansåg att det mycket väl kunde leda till att larmrapporter angående allvarliga 

risker inte togs på tillräckligt stort allvar. En av de äldre kvinnliga respondenterna svarade dock 

annorlunda: 
 
 
 

57 http://rib.msb.se/Filer/pdf/26148.pdf, 62 



Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90 hp 
HT 2013 Halmstad 
Författare: Therese Nilson & Amanda Kraft 
Handledare: Martin Danielsson 
Examinator: Jonna Johansson 

 

 
 
 
 

”Nej- jag tror för många är för medvetna idag. Den unga generationen kräver bättre miljö och mat. Det är bra 

.De tänker förhoppningsvis mer på framtiden än vad den förra generationen gjorde. Då var allt nytt och 

sensationellt. Idag synar man mer!!” 

 
 
 
Till skillnad från de andra respondenterna så ansåg denna kvinna att dagens yngre generation istället 

var mer granskande än hennes och att en sådan risk inte skulle förbigå de unga. Däremot svarade en 

av de allra yngsta respondenterna det motsatta på samma fråga: 
 
 
 

”Ja det tror jag absolut det kan leda till, jag tycker man ska ha mycket kött på benen innan man går ut med 

ett larm” 

 
 
 
Kanske är det så att den äldre generationen lägger hoppet på den yngre generationen. Den äldre 

kvinnan har uppfattningen om att den yngre generationen ställer högre krav på mat och miljö men 

detta motsägs av en annan respondent som genom alla intervjufrågor menar att det faktiskt inte är 

något som varken berör eller intresserar honom. 

På frågan om han oroas av larmrapporter ger han istället ett förslag på ett annat typ av fokus: 
 
 
 
 

” Nej inte det minsta. Det finns andra saker livsmedelsverket borde lägga fokus på. Tillexempel tillsatt socker 
i en mängd olika ”nyttiga produkter”. Folk dör av fetma och övervikt. Inte för att de äter en torsk som 
sörplat i sig några milliliter olja under sin livstid pga av miljöutsläpp.” 

 
 
 
På så sätt motsäger just den respondenten den hypotes som kvinnan skapat sig om att den yngre 

generationen bryr sig mer om mat och miljö. Det är dock viktigt att framföra att de andra yngre 

respondenterna upplever själva att de verkar mer för att undvika risker: 
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5. Slutdiskussion 
 
 
 
Syftet med studien var att besvara vår forskningsfråga: Hur uppfattar och hanterar publiken 

alarmerande nyheter på internet? 

Vi har genom denna studie försökt skapa oss en bild utav hur detta uppfattas och mottages av 

publiken genom att bedriva en netnografi där vi inriktat oss på att observera och analysera 

kommentarfält i två bloggar och en nyhetsartikel. För att komplettera vår netnografi har även 

intervjuer utförts med ett urval av publiken. 

Vi har i vår studie sett ett samband mellan att använda medier och behov som en av utgångspunkterna 

i användarteorin. Publiken använder idag medier för att stilla de behov de har av olika skäl. Ett behov 

kan till exempel vara att man läser en tidning angående en larmrapport men känner ingen tilltro till 

tidningen och har därmed ett behov av att söka information någon annanstans. 

Resultat från netnografin och intervjuerna i studien visar att i mångt och mycket lyckas inte medierna 

med uppseendeväckande och dramatiska rubriksättningar. De allra flesta intervjupersoner ställde sig 

kritiska till hur media idag publicerar larmrapporter, dock var de användare som kommenterade på 

bloggarna i regel mer ängsliga kring det som bloggarna publicerade. 

I vår undersökning har det också visat på att kvinnor i regel är mer oroliga och ängsliga kring risker. 

Männen som svarade verkade mer skeptiska och benägna till att söka information från fler källor än 

kvinnorna. Detta kopplar vi till Jarlbros möjliga förklaringsmodell. 

Modellen visar på att det inte bara är mediepåverkan som kan förklara vad det är som ligger bakom 

riskperceptionen hos en person utan även deras personliga erfarenhet så som utbildning och 

samhällsklass, samt att personens personlighet spelar en stor roll.58 

Detta kan till exempel förklaras med att en kvinna som är mamma känner en större ängslan inför att 

det skulle vara gifter i mat eller leksaker än en kvinna som ännu inte har några barn. Detta fenomen 

talar Breck om kring den accepterade risken. Den accepterade risken innebär att genom att risk är 

självvald så upplevs det inte lika riskfylld som om den inte är självvald. 
 
 
 

58 http://rib.msb.se/Filer/pdf/26148.pdf, 62 
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Ett exempel på detta kan vara att en person väljer att röka varje dag hela sitt liv, men inte accepterar 

att deras mat är full med gifter. Vi anser därmed också att vi lever i det Risksamhälle som Beck 

beskriver ovan där överproduktion och kapitalism lett till att samhället får lida dess efterföljder bland 

annat i form av osynliga gifter. Det verkar dessutom som att den större delen av publiken också är 

medvetna om detta. 

Tecken på detta kan man se genom alla gräsrotsorganisationer som blommat upp genom åren. Bland 

annat de påskrifter som cirkulerat på nätet kring att protestera mot att Sverige skulle börja med GMO- 

grödor eller det lavinökade intresset i att handla mer ekologiskt. 

Vi håller även med om det som Höijer säger om att medierna har en stor betydelseför allmänhetens 

riskuppfattning, och inte minst då de är medskapare när det gäller själva synen på risker. Även om 

det i dagsläget verkar som att en stor del av allmänheten inte längre anser medier tillförlitliga. 

Eftersom ett av våra teman var just tillförlitlighet så kan vi i studien se att förtroendet för det medier 

idag rapporter bara minskar. Mediernas roll som att vara ”visselblåsare” idag och avslöja de dolda 

risker som finns i Beck ”Risksamhälle” är kanske inte lika avgörande idag som för tio år sedan. 

Främst eftersom det stora informationsflöde som internet har medfört har gjort att folk idag är mer 

kritiska till det som publiceras. 
 
 
 
Däremot upplever vi att det finns ett intresse bland publiken att diskutera eller söka mer information 

kring det som publiceras. Som en av våra respondenter har nämnt i vår intervju: 

”Jag brukar inte reflektera  så  mycket  över  vad  aftonbladet  skriver eftersom  jag  inte  tycker 

det är en trovärdig källa men det blir väl ändå en liten tankeställare och något man undersöker 

mer på egenhand ifall det verkar intressant!” 
 
 
 
Detta kan dras till receptionsforskningen som ämnar förstå massmediers effekt. Intervjupersonen har 

omformat det sända budskapet från det som publicerats och applicerat sin individuella, sociala och 

kulturella bestämda förutsättningar. Utifrån personens förutsättningar så är inte Aftonbladet någon 

trovärdig källa vilket gör att det som skrivs där inte riktigt kan accepteras som sanning, det kan 
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däremot så ett litet frö av intresse vilket leder till egna efterforskningar som kan göra att personen 

hamnar på exempelvis en blogg som skrivs av någon de har förtroende för. 

Detta är den individuella personens åsikter och talar givetvis inte för alla. I samband med detta kan 

man även se den större tillförlitligheten som finns bland Magdalena Graaf och Underbara Claras 

läsare. Till skillnad från Aftonbladets läsare tas det som skrivs i bloggarna som absolut sanning, detta 

är troligen genom de sociala och kulturella förutsättningarna som dessa personer har. 

Människor idag väljer vilka kanaler de anser själva är tillförlitliga och litar idag inte blint på media 

så som det var för tio år sedan. Detta kan säkerligen ses som ett resultat av internets intågande i det 

allmänna livet. 

Publiken behöver idag inte nöja sig med den information de får serverad, utan kan istället söka sig 

vidare till andra objektiva sidor på nätet med liknande information eller fakta som är helt motsägande. 

Det innebär också att varje person skapar sin egen sanning utifrån sina egna förutsättningar. Kanske 

är det därför debattklimatet kan upplevas som mycket hårdare idag då fler människor tycker mer om 

saker och den informationen är lättare att sprida. 

Det tänk som symboliserar användarteorin baseras på det vi nämnt ovan om att människor använder 

sig av media för att de har ett behov att stilla. Det behovet kan vara att ta reda på information och 

kanske rentav att använda informationen genom att debattera eller göra val i sitt eget liv. 

Receptionsestetiken/receptionsforskning ämnar även studera mötet mellan ett massmedialt innehåll 

och dess mottagare och har fått stor betydelse för att förstå massmediers effekt. Den visar även att 

mottagaren omformar det sända budskapet utifrån sina individuella, sociala och kulturella bestämda 

förutsättningar. Receptionsforskare menar även att kommunikationen är en ”produktion av mening” 

och ställer sig hellre frågan ”vad” istället för ”varför” i frågan kring vilken mening som skapas när vi 

använder media.” 

För att återgå till studiens forskningsfråga så anser vi att publiken idag har innoverats och inte längre 

är den passiva publik som den tidigare varit. Genom den ökade interaktionen idag ges publiken 

möjligheter till att leta information på ett helt annat vis än det tidigare har varit. Genom att observera 

fältet och föra intervjuer med publiken har vi kommit fram till att de allra flesta i publiken ställer sig 

kritiska till de larmrapporter och ”alarmerande nyheter” som tidningar publicerar. Däremot har vi 
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även sett att förtroende kan vara högra för gemene lekmän än en riktig tidningsredaktion. Människor 

känner sig troligen mer säkra med att läsa det som en ”vanlig” person har skrivit än en redaktion. 

Många i intervjun påpekade också detta fenomen med att tidningar ofta har en agenda bakom sina 

publiceringar, det vanligast påståendet var för att sälja lösnummer. Publiken uppfattar och läser oftast 

de allra flesta larm och ”alarmerande nyheter” som publiceras, men med en objektiv och granskande 

syn. 

För att gestalta detta kan man säga att publiken inte längre ”köper grisen i säcken”. Publiken vill få 

information från flera oberoende källor, gärna vetenskapliga innan de fattar sitt beslut och uppfattar 

om larmet är en risk eller inte. Således kan vi även se att riskperceptionen hos publiken skiljer sig 

mellan könen, där kvinnor i regel är mer ängsliga än män. 

Det var även ett utlåtande från publiken, både via kommentarer och i intervjuform som fick oss att 

börja undra. Många av de vi observerat och intervjuat påpekade eller indirekt menade att dessa larm 

ofta skedde med en baktanke, ofta med någon i maktposition som höll i spakarna. 

Detta var även någon som Beck talar om i risksamhället där han menar på att de som orsakat dessa 

risker, oftast kapitalister, gör detta med en baktanke, kanske i syfte till att underkasta människor eller 

driva in mer genom till exempel vaccin. Ett sådant exempel som nämndes var bland annat 

svininfluensan A (H1N1) som satte Sverige i skräck i slutet av 2009. 

Vi känner själva att studiens syfte och frågeställningar nu har besvarats. Resultaten var egentligen 

vad vi hade förväntat oss. Däremot anser vi nu i efterhand att det hade varit intressant att intervjua 

äldre människor som varit med genom tidningarnas förändring och internets intåg. Speciellt med 

tanke på att vi idag anser att kritiken gentemot det som publiceras för det mesta ligger till grund i att 

folk i dagsläget kan uppdatera sig med sådan information som inte var möjlig för 10 år sedan. 
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7. Bilagor 
 
 

Bilaga 1, Intervjufrågor: 
 
 

1. I dagarna publicerade Aftonbladet.se en artikel som handlade om hur mycket 
miljögifter vi utstätts för, samt att livsmedelsverket tiger om rapporterna. Artikeln kan 
du läsa här: 

 
 

http://www.aftonbladet.se/halsa/article17875907.ab Är detta något som du berörs 
eller oroas av? Motivera gärna! 

 
 

2. Media publicerar allt fler “larm” om produkter/varor som kan vara skadliga, tar du 

dessa på allvar? Och i så fall, hur? 

 
3. Har du begränsat din konsumtion av en viss vara/produkt till följd av att du läst ett 

“larm” om varan/produkten? Nämn gärna vilken/vilka olika produkter och varför. 

 
4. Söker du annan information kring en vara/produkt efter ha läst medias 
rapportering gällande produkten/varan? 

 
 

5. Diskuterar du produkter/varor som kan vara skadliga med vänner, anhöriga? 
 
 

6. Känner du dig någonsin kritisk till vissa larmrapporter? Nämn gärna vilken/vilka 
och varför. 

 
 

7. Hur funderar du kring larmrapporter? Leder rapporteringen till ett 
ändrat beteende/konsumtion/uppfattning hos dig? Nämn gärna ett 
exempel. 

 
 

8. Avskräcks du från att konsumera vissa produkter/varor utifrån dessa “larm”? 
 
 

9. Om du har barn: Hur reagerar du på att det kan finnas skadliga ämnen i 
kläder, leksaker och mat anpassat till just barn? Avstår du medvetet från dessa 
specifika varor/produkter? Har du stött på några, om ja, hur reagerade du? 
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10. Det har varit återkommande rapporter om att hudvårdsprodukter kan innehålla 
hormonstörande ämnen. Väljer du att använda produkter utan dessa 
ämnen?Motivera gärna ditt svar. 

 
 

11. Läser du innehållsförteckningen extra noga när du ska handla en vara/produkt 
som varit omtalad i media som eventuellt skadlig? 

 
 

12. Anser du att dagens många larmrapporter skulle kunna leda till ett framtida “ropa på vargen- 
syndrom”? (det vill säga att informationen gällande små larm idag är för stor och med nackdel kan 
komma att göra att seriösa och allvarliga larm inte tas på tillräckligt stort allvar) 

 
 

13. Finns det tidningar som publicerar larmrapporter som du själv anser ha högre 
tillförlitlighet än andra? Till exempel Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens 
Nyheter, Läkartidningen osv. 

 
 
 

14. Anser du själv att du gör ett medvetet eller omedvetet val när du 
väljer varor/produkter som kan/inte kan innehåller eventuella skadliga 
ämnen? 

 

 
 

15. Köper du hellre en billig vara innehållande eventuella skadliga ämnen än en 
dyrare vara som inte har dessa? Påverkas du av den ekonomiska aspekten? 

 
 

16. Hur anser du att myndigheterna handskas med larmrapporter? 
T.ex.: Livsmedelsverket, strålmyndigheten, Läkemedelsverket m.fl. 

 
 

17. Hur är din tilltro till myndigheterna? Anser du att de ger ut tillräckligt 
med information efter en larmrapport i media? 

 
 

18. Tar du frågan om gifter, skadliga ämnen och miljöpåverkan i akt när du 
väljer politisk inriktning eller inför val? 

 
 

19. Egna reflektioner och funderingar kring ämnet: 
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Bilaga 2, Stimulusmaterial: 
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Bilaga 3, Netnografi: 
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