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Sammanfattning: 
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Syfte & frågeställningar: Studiens syfte var att studera effekten på medieanvändares attityder. För 

att få en djupare förståelse och uppfattning om effekter på attityden så användes barnläkarfallet som 

ett exempel av anmälningsfall.   

 Hur och på vilket sätt kan media komma att ha effekt på användarnas attityder? 

Metod & material: Studien är gjord efter en kvalitativ metod där datainsamlandet bestod av två 

fokusgrupper. Totalt deltog tio personer och intervjuerna transkriberades och delades upp i teman 

(kodningsschema) som sedan analyserades enligt framing teorin. 

Huvudresultat: I resultatet kunde man utläsa att de båda fokusgrupperna hade oliker attityder 

gentemot barnläkarfallet. Detta trots att de båda fokusgrupperna tidigare hade en liknande 

uppfattning om hur media arbetar och sade sig vara källkritiska.  Då grupperna fick två olika 

gestaltningar av händelsen kunde man i resultatet se att den attityd man hade gentemot 

barnläkarfallet tycktes också haft en effekt beroende på vilken gestaltning man fått tillgång till under 

fokusgruppen. Samma specifika händelse, gestaltat på olika sätt via medier, hade alltså en tydlig 

effekt på deltagarnas attityd. 

Nyckelord: Media, effekter, attityder& framing. 
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1. Inledning 

Som utgångspunkt för denna studie föreligger det så kallade ”barnläkarfallet” som tog stor plats på 

den svenska mediescenen under åren 2009-2011. Intressant för denna studie är att skapa en 

uppfattning om hur och på vilket sätt media kan komma att ha effekt på medieanvändarna. Det är 

känt sedan tidigare forskning att media påverkar sina användare men i denna studie kommer fokus 

riktas mot effekten av detta. Media har en viss påverkan som kan komma att styra användarnas 

samtalsämnen genom att uppmärksamma särskilda ämnen mer frekvent än andra. Frågan är om 

media även kan ha effekt på användarnas åsikter kring de specifika ämnena, som på ett djupare plan 

beskriver hur och på vilket sätt.  

Barnläkarfallet fick sitt namn efter en händelse på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna där ett 

spädbarn vid namn Linnea dog efter för höga halter natrium. En kvinnlig narkosläkare pekades tidigt 

ut som ansvarig för flickans död, vilket gav upphov till stora rubriker i media. Fallet var relevant i 

arbetet med studien på så vis att det agerade exempel för anmälningsfall inom den svenska 

sjukvården och fungerade även som en grund till undersökningen. 

Problematiken som låg till grund för denna uppsats gäller relationen mellan hur medier framställer 

nyheter och på vilket sätt det kan ha effekt på medieanvändarnas attityd till ett visst ämne eller 

specifik händelse. I dagens digitala samhälle är det lätt att snabbt sprida nyheter/information på en 

mängd olika kanaler som sedan når ut till en stor mängd medieanvändare. Resultatet som kommer till 

följd av efterfrågan på ett snabbt informationsflöde kan dock medföra vissa risker. Bland annat 

tvingas journalister lita på vittnen eller källor som kanske inte besitter total kännedom om vad som 

hänt vilket medför att källkritiken minskar allt eftersom behovet av att producera blir allt större.  

Barnläkarfallet är ett tydligt exempel där media dragit förhastade slutsatser och valt att gestalta 

nyheten på ett sådant sätt att barnläkaren hamnade i en utsatt position. I efterhand har det visat sig att 

både polis, åklagare och andra som varit inblandade i fallet agerat olämpligt och oetiskt gentemot 

barnläkaren och det var också av denna anledning uppsatsens betydelse fick fäste. Hur och på vilket 

sätt kan media komma att ha effekt på medieanvändarnas attityder? 

Det problem som kan uppstå om media har effekt på sina användares attityder är att man leder dessa 

i en särskild riktning. Om flera medier använder sig utav samma version av en nyhetshändelse som i 

barnläkarfallet (där t.ex kvällspressen la den största skulden på barnläkaren) kan en av effekterna 

vara att användaren omedvetet också gör det då media medvetet eller omedvetet kan ha fört över sin 

och källans attityd till användaren.  
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1:1 Disposition 

Uppsatsen ämnar först ge en bild av hur tidigare forskning ser ut samt ge förståelse kring dess 

relevans för studien. De teoretiska aspekter som låg till grund för studien behandlas och förklaras i 

teoridelen. Därefter följer metoddelen som önskar ge en förståelse för hur undersökningen 

genomförts och på vilka grunder. Sist men inte minst följer den del där det analytiska resultatet av 

undersökningen presenteras samt en slutdiskussion. 
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2. Bakgrund 

2:1 Anmälningsfall  

För att förklara vad ett anmälningsfall är, har vi nedan använt oss av ett citat och information ifrån 

vårdförbundet som är de som satt upp ett regelverk och en förklaring för vad ett anmälningsfall är.  

”Det handlar om allt från mycket generella regler som exempel att vården ska bedrivas så att den 

uppfyller kraven på god vård till mycket detaljerade regler, som föreskriften om hur en 

läkemedelsordination ska se ut.”
1 

Vårdförbundets regelverk omfattas av patientsäkerhetslagen, hälso-och sjukvårdslagen, 

socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (sosfs) om ledningssystem för kvalitetsarbete, 

socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (sosfs) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. I 

de fall där sjukvården brister inom ramarna för dessa regelverk sker en anmälan till den 

auktoriserade enheten där de utreder fallet. Oavsett vilket regelverk som bryts och oavsett enhet så är 

det detta man kallar för ett anmälningsfall inom den svenska sjukvården. 

2:2 Mediernas roll 

Massmedierna brukar kallas den tredje statsmakten eftersom de för demokratins skull spelar en 

väldigt stor roll. Mediernas huvudsakliga roller består av att informera medborgarna, att återge en 

bild av hur verkligheten ser ut och varför. De har även i uppgift att granska makthavare i samhället 

för att se om allt går rätt till. Sist men inte minst fungerar medierna som ett forum för debatt inom 

och emellan organisationer och grupper.
2
 

För att en händelse ska kunna bli en nyhet bör denne uppfylla minst ett av två kriterier. Antingen 

samhälls- och upplysningskriteriet som innebär vad medborgarna måste veta eller det kommersiella 

kriteriet som står för vad medborgarna vill veta.
3
 Som medborgare är man på ett eller annat sätt 

tvingad att ta del av en medierad verklighet för att kunna fatta vettiga beslut.
4
 

 

 

                                                           
1
 Carita Fallström.  Vårdförbundet. ”Regelverk för säker vård”Tillgänglig:  https://www.vardforbundet.se/Min-

profession/sakervard/Regelverket-om-saker-vard/, 2010. (Hämtad 8/10-14). 
2
 Håkan Järvå & Peter M. Dahlgren. Påverkan och manipulation. Upplaga 1. Lund. Studentlitteratur. 2013. Kap 12 S. 311. 

3
 Järvå & Dahlgren. Påverkan och manipulation. Kap 12 S. 311. 

4
 Järvå & Dahlgren. Påverkan och manipulation. Kap 12 S. 309. 
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2:3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att studera effekten på medieanvändares attityder. För att få en djupare förståelse 

och uppfattning om effekter på attityden så användes barnläkarfallet som ett exempel av 

anmälningsfall.  

För att ta reda på om media kan ha effekt på sina användares attityder så har denna studie valt att 

besvara denna frågeställning: 

 Hur och på vilket sätt kan media komma att ha effekt på användarnas attityder? 

2:4 Avgränsning 

Studien var avgränsad till att behandla den effekten som media kan komma att ha på användarna 

kring frågan om barnläkarfallet. Undersökningen fokuserade på att utläsa möjliga effekter i attityden 

gentemot barnläkarfallet som är ett exempel av anmälningsfall rapporterat av medier.  
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3. Tidigare forskning 

I denna del av uppsatsen behandlas den litteratur och de vetenskapliga artiklar som fungerat underlag 

till studien. Detta har använts för att ge en förkunskap gällande ämnet media, effekter och attityder 

som är relevanta för studiens resultat. För att genomföra studien gjordes ett grundligt förarbete där 

man gick igenom litteratur och vetenskapliga artiklar. Det material som sedan kom att användas var 

det material som hanterade de olika delarna som var av intresse för studien. Den största delen av 

tidigare forskning var inriktad på medias effekter och hur och om dessa kan ha effekt på attityden.  

3:1 Medias effekter 

I artikeln ”How the media affect what people think: An information processing Approach”
5
som är 

skriven av Robert M. Entman har man gjort en studie som ville visa hur media kan påverka hur 

användaren tänker på en händelse. Studien utgick ifrån att jämföra olika tidningar där de alla hade 

olika politiska bakgrunder. Det man kom fram till i studien var att man kunde se en attitydförändring 

i alla grupperna. Vissa förändringar var större än andra men att oavsett tidning fanns där en effekt på 

attityden beroende på vilken tidning användaren läste. Detta var relevant för denna studie då man 

ville undersöka hur och om media kan ha effekt på sina användares attityder.  

“Media framing of a civil liberties conflict and its effect on tolerance”
6
 är en studie som tar reda på 

effekten av framing. Man gjorde experiment för att se vilken effekt de olika utsagorna kunde ha på 

sina användare. Det man fokuserade främst på var att se om deras attityder gentemot fallet 

påverkades. Denna studie är relevant då den intresserar sig för effekterna av framing, precis som i 

denna undersökning. 

3:2 Framing 

En annan artikel som är skriven av Robert M. Entman är ”Framing bias: Media in the distribution of 

power”
7
. I denna studie förklarar han att framing arbetar för att introducera eller föra 

uppmärksamhet mot särskilda idéer. Detta i sin tur får användarna att tänka, känna och reflektera i en 

särskild riktining.  

                                                           
5
 Robert M. Entman. ”How media affects what people think: An information processing approach”, The Journal of 

politics, vol 51 nr 2, 1989. S. 347-370. Tillgänglig: 
http://www.jstor.org.ezproxy.bib.hh.se/stable/pdfplus/2131346.pdf?acceptTC=true (Hämtad 12/1-15) 
6
 Thomas E. Nelson, Rosalee A. Clawson & Zoe M. Oxley. “ Media framing of a civil liberties conflict and it’s effect on 

tolerance”, The American Political Science Review, Vol. 91, No. 3. 1997. S. 567-583. Tillgänglig: 
http://www.jstor.org.ezproxy.bib.hh.se/stable/pdfplus/2952075.pdf?acceptTC=true (Hämtad 12/1-15) 
7
 Robert M. Entman. ” Framing bias: Media in the distribution of power”, Journal of communication, vol 57 nr 1, 2007. S. 

163-173. Tillgänglig:  Summon discoverytjänst (Hämtad 16/1-15) 
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I ”Framing as a theory of media effects”
8
förklarar Scheufele vad framing teori är och hur den visar 

effekter på användarna. Här förklaras också olika typer av frames som är relevanta för denna studien 

då vi som forskare måste vara medvetna om att det finns olika typer av frames som används. Man får 

också en mer historisk bakgrund om tidigare forskning kring frames.  

Denis McQauils bok ”The mass communication”
9
 var relevant för studien då den tar upp och 

beskriver framing teorin. Det som bland annat berättas är att man genom framing bryter ner en 

information för att sedan bygga upp den och sätta ett perspektiv på den. McQuail förklarar också vad 

en attityd är och på vilket sätt media kan komma att förändra en attityd hos en individ eller social 

grupp. 

3:3 Media och deras sätt att arbeta 

Boken Makt og medier
10

 beskriver hur verklighetsbilden bestäms av media och att källorna som 

används inom nyhetsrapportering också påverkar hur information framförs. Boken var av betydelse, 

tillsammans med teorin, för att skapa en uppfattning om på vilket sätt media kan komma att influera 

sina användare.   

”Opinions manipulation: media, power and gossip”
11

 behandlar problematiken med att media till 

stor del är grundläggande för människors uppfattning och åsikter. Författarna skriver även om hur 

mediers val att presentera ett innehåll kan spela roll för de som tar del av det. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Dietram A. Scheufele. ”Framing as a theory of media effects”, Journal of communication, vol 49. 2006. Tillgänglig: 

Summon discoveytjänst (Hämtad 17/1-15) 
9
 Denis McQuail’s . Mass communication Theory. Upplaga 6.London. Sage. 2010. 

10
 Thomas Mathiesen. Makt og medier – En innføring i mediesosiologi. Upplaga 1. Oslo. Pax forlag. 2010.  

11
 Walter Quattrociocchi, Rosaria Conte & Elena Lodi. “Opinions manipulation: media, power and gossip”, Advances in 

complex systemsvol 14.2011.Tillgänglig: Summon discoverytjänst. (Hämtad 20/1-15) 
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4. Framing teori 

I denna del av uppsatsen ges en förklaring till den vetenskapliga teorin som kallas för framing teori 

(gestaltning/inramnings teori). I studien har vi använt framing teori som en utgångspunkt för den 

gjorda undersökningen och nedan följer en förklaring av den vetenskapliga teorin.  

Teorin är utvecklad av Erving Goffman som lägger fokus på hur en nyhet presenteras och hur man 

organiserar en diskurs runt ämnet som tas upp.
12

  Till skillnad från agenda-setting 

(dagordningsteorin) som behandlar vilka ämnen media väljer att ta upp på sin agenda och på så vis 

påverka vilka saker användarna talar om och har åsikter om så innebär framing teorin att medier även 

kan påverka hur vi tänker på ett ämne.
13

 Media kan sätta ramarna för en debatt genom att välja ut och 

framhäva vissa detaljer samtidigt som man väljer att ignorera andra. Teorin går ut på att medier, 

genom attribut, har en viss makt över hur användarna tänker kring valda ämne.
14

 Denna teoretiska 

utgångspunkt kommer att användas för att analysera det empiriska material som man utgått ifrån i 

denna studie. Teorin kommer även att fungera som ett ramverk för att förstå effekten av hur media 

beskriver nyheter och hur effekten påverkar användarnas attityder.  

Teorin användes och fungerade som ett analysverktyg gentemot intervjuerna som genomfördes samt 

låg till grund för den uppsatta tesen i denna uppsats. Det vill säga att medier, med hjälp av hur de 

framställer och lyfter fram sina nyheter, kan ha effekt på medieanvändarnas attityd. Med 

utgångspunkt ur barnläkarfallet hjälpte framing teorin även till att identifiera de olika faktorer som 

gör att nyheter kan komma att ha effekt på medieanvändarnas attityder. Teorin gav oss också en 

förståelse för hur de olika medierna arbetar med frames och varför journalisterna väljer att framföra 

sina nyheter ur en särskild frame. Detta var särskilt relevant när stimulusmaterialet till 

fokusgrupperna valdes ut.   

4:1 En trestegs process 

För att förstå effekterna av framing teorin så kan den delas upp i en process med tre olika steg. Det 

första steget i teroin lägger fokus på hur en produkt framförs och det är detta som kallas för framing. 

Det andra steget utgör själva produkten (innehållet) och den kallas frame. Det tredje och sista steget 

sker när produkten når mottagaren.
15

  

                                                           
12

 Ronald D. Smith. Strategic planning for public relations. Upplaga 4. England. Routledge. 2013. Kap 2 S.144. 
13

 Håkan Järvå & Peter M. Dahlgren. Påverkan och manipulation. Upplaga 1. Lund. Studentlitteratur. 2013. Kap 12 S. 
315. 
14

 Järvå & Dahlgren. Påverkan och manipulation. Kap 12 S. 317. 
15

 Järvå & Dahlgren. Påverkan och manipulation. Kap 12 S. 317-318. 
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Fokusgrupperna som intervjuades i studien fick ta del av verkliga nyheter i form av framings 

gällande barnläkarfallet. Genom framings av nyhetshändelsen så kunde en analys av intervjuerna 

följa hur de olika framställningarna hade effekt på deltagarna i fokusgrupperna. Själva innehållet 

behandlade samma ämne och samma specifika händelse men hade två skilda frames. För att kunna 

analysera möjliga förändringar i det tredje och sista steget, det vill säga hur framen som framställdes 

i de skilda fokusgrupperna uppfattades i processen, användes teorin som ett underlag för att förstå på 

vilket sätt som framen hade effekt på deltagarna.  

4:2 Attityd 

En attityd är vilken underliggande inställning man har gentemot ett tema, en person eller ett objekt 

och gör att individen kan uttrycka och utvärdera en åsikt gällande detta.
16

 En värdering varierar i 

riktning om den är positiv eller negativ.
17

 Attityd är starkt kopplat till vilken respekt individen har för 

ett tema, en person eller ett objekt (i detta fall utgår man ifrån barnläkaren och då mäts attityden 

gentemot barnläkaren). McQuail menar att en attityd främst är värderingar som har gjorts av 

individer även om han också anser att det finns en möjlighet att tala om en allmän tendens i en 

grupps attityder och värderingar inom olika ämnen.
18

 Överlag så anses en attityd vara en 

djupliggande tendens som är kopplad till individens personlighet och denne personens möjlighet till 

resistens mot att påverkas av massmedier. En ensam attityd är ofta sammankopplad med andra 

liknande attityder på ett konsekvent sätt.
19

 

McQuail skriver även att en attityds grunder först och främst, ligger i att den påverkas av de sociala 

grupper och miljöer som vi befinner oss i. Den andra grunden i attityder kopplas till konsistens eller 

balans där McQuail menar att vi ofta känner oss mer bekväma när det vi gillar och/eller ogillar är 

accepterat och överensstämmer med andras uppfattningar. Detta är ett uttryck för kognitiv konsistens 

och betyder att människan gärna letar efter information som är konsist och försöker undvika den 

information som får oss att känna oss obekväma och sticka ut med en annorlunda värdering. I den 

mån det går så undviker vi gärna obehagliga situationer vilket kan innebära att ny information kan 

ersätta tidigare åsikter och attityder gentemot ett tema, en person eller ett obejkt vilket kan kan leda 

till att man omstrukturerar sig och omvärderar sina tankar och inställningar. 
20

 

 

                                                           
16

 McQuail. Kap 19 S. 515 
17

 McQuail. Glossery S. 549. 
18

 McQuail. Kap 19 S. 515 
19

 McQuail. Glossery S. 549. 
20

 McQuail. Kap 19 S. 516.  
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4:3 Hur medier kan influera 

Inom framing framkommer det två olika typer av frames som behandlar hur en nyhet är konstruerad 

och vilken effekt detta kan få. Den första konstruktionen är den generella nyheten som behandlar ett 

övergripande ämne (exempelvis hedersbrott). Den andra konstruktionen är den specifika nyheten 

som talar om konkreta händelser (exempelvis mordet på Fadime). Genom att skriva om generella 

nyheter läggs ansvar på en samhällelig nivå och kan även skyllas på politiker som inte gör 

tillräckligt. Den specifika nyheten ger dock möjlighet att lägga ansvaret på en individuell nivå där 

enskilda personer kan pekas ut. Medier kan på så vis påverka användarens uppfattning om vem eller 

vilka som bär ansvar och vad som har hänt.
21

  

Som utgångspunkt för denna studie föreligger barnläkarfallet som ett exempel av anmälningsfall som 

rapporterats i medier. Materialet som behandlar barnläkarfallet och som även ligger till grund för 

studiens undersökning speglar en specifik frame. Detta innebär att materialet var konstruerat på ett 

sådant sätt att en specifik händelse rapporterats och att en enskild individ kunde pekas ut som 

ansvarig. Enligt teorin är detta en faktor som kan ha effekt på användarnas uppfattning och attityd. 

4:4 Påverkad av flera olika parter 

Framing innebär att ge en överskådlig bild av ”verkligheten” vilket görs genom en journalist som i 

sin tur har använt sig av källor. Källorna lämnar sin version med en redan färdig frame som speglar 

källans uppfattning av en händelse. Detta kan innebära att en nyhet är påverkad av flera olika parter 

vilket kan resultera i att nyheten inte blir objektiv. Även om detta kan vara oavsiktligt från 

journalisten och källan så är det enligt denna teori något som kan påverka effekten hos användaren.
22

 

Teoretiskt sett är frame en viktig del av hur en användare uppfattar en händelse eller nyhet och för att 

kunna undersöka effekten hos dessa har studien utgått från mer än en nyhetsrapportering. 

Saker som kan påverka varför en journalist skapar omedvetna frames kan enligt Scheufele bero på 

fem olika saker: sociala normer och värderingar, organisationspåtryckningar och begränsningar, 

påtryckning från intressentgrupper, journalistiska rutiner samt om journalisten har en särskild politisk 

ståndpunkt.  Scheufele och Entman menar också att en del journalister arbetar med färdiga frames 

vilket innebär att de snabbt klassificerar och skapar en färdig frame medvetet för att snabbt kunna 

                                                           
21

 Järvå & Dahlgren. Påverkan och manipulation. Kap 12 S. 318. 
22

 McQuail. Mass communication theory. Kap 14 S.380. 
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påbörja arbetet med en ny rapportering.
23

 Man har i tidigare forskning hittat fem saker som man 

ansett kan komma att ha effekt på användarna och de fem sakerna är: 

 Syntaktiska strukturer eller mönster av ord och fraser. 

 Manusstrukturer med hänvisning till det allmänna nyhetsvärdet av en händelse och att 

kommunicera nyheten till användarna som de inte själva kan uppleva med sina sinnen. 

 Tematiska strukturer som återspeglar tendensen hos en journalist att införa ett orsakssamband 

på nyheten. Detta kan ske i form av att man antingen utesluter vissa uttalande i sin artikel 

eller genom att återkoppla med ett citat direkt ifrån källan.  

 Retoriska strukturer med hänvisning till de ordval och språk som journalisten har valt att 

använda för att ge artikeln en viss effekt.
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Scheufele.  Framing as a theory of media effects. 
    Entman. How media affect what people think: An information processing approach. 
    Entman. Framing bias: Media in the distribution of power. 
24
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5. Metod 

I denna del av uppsatsen presenteras val av metod, vilket verktyg som använts och alla de steg som 

krävs för att kunna genomföra studien. Det är också här i uppsatsen som förarbetet går att skåda och 

som sedan leder till resultatet.  Studien bygger på en kvalitativ metod för att få en djupgående 

förståelse och uppfattning om vilken effekt media kan ha på sina användares attityder. Det verktyg 

som användes i studien är fokusgrupper. Anledningen till att studien använde sig av detta verktyg var 

för att genom gruppernas interaktion med varandra nå en djupare dimension. Tanken var att fånga 

diskussioner som annars inte förekommit i enskilda intervjuer.  

5:1 Metodavgränsning 

Fokusgrupper valdes att arbeta med för att se hur medias gestaltningar kan komma att ha effekt på 

sina användare och deras attityder gentemot barnläkarfallet.  Anledningen till att det blev 

fokusgrupper som verktyg till den kvalitativa metoden istället för någon annan beror på att denna 

ansågs lämpligast då man var intresserad av att nå ett djup i resultatet och inte en bredd. Detta var 

också ett sätt att få lov att observera hur deltagarna interagerade och se vilka attityder som fanns hos 

de olika grupperna från början och om attityden ändrades under diskussionens gång.  

5:2 Fokusgrupper  

Fokusgrupper innebär att man samlar ett antal personer som under en viss tid får diskutera ett ämne 

med varandra. I denna studie fick de båda fokusgrupperna diskutera barnläkarfallet. Gruppen leddes 

av en så kallad moderator (samtalsledare) som påbörjade diskussioner eller introducerade nya 

aspekter av barnläkarfallet. Moderatorn styrde gruppdiskussionen så mycket som önskades eller 

behövdes utifrån studiens syfte. Målet med fokusgrupperna var att deltagarna skulle kunna diskutera 

fritt med varandra. Fokusgrupper är också ett verktyg som med fördel kan användas för att studera 

människors föreställningar, attityder och värderingar inför ett visst ämne.
25

 

5:2:1 Om grupper 

Intrapersonella – individuella – faktorerna påverkar grupprocessen på två olika sätt; först genom att 

individernas olika personlighetsdrag avgör deras beteende i gruppen och hur andra svarar på detta, 

och för det andra genom att vissa personlighetsdrag kan påverka gruppens beteende.
26

 Detta var 

något som studien tog i beaktande innan foksugrupperna ägde rum. I denna undersökning fanns en 

                                                           
25

 Victoria, Wibeck. Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Upplaga 2. Lund. 
Studentlitteratur. 2010 S.. 11-13. 
26

 Wibeck. Fokusgrupper. Kap 3 S. 29-30.  
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önskan från forskarsidan om att deltagarna i fokusgrupperna skulle kunna tala öppet och fritt. Därför 

var det en fördel att de båda fokusgrupperna internt kände varandra sedan tidigare. Det fanns då en 

medvetenhet om de olika deltagarnas personlighet och hur de fungerar i gruppen  

Interpersonella faktorer syftar till interaktionen mellan deltagarna och hur den påverkas av 

förväntningar på hur andra kommer att agera. Det var nödvändigt för moderatorn att vara medveten 

om att gruppmedlemmarna tog med sig sina förväntningar in i gruppen och att dessa förväntningar 

också kunde komma att förstärkas under intervjun. Förväntningarna tog sig form i de interpersonella 

faktorerna det vill säga; demografiska karakteristiska, fysisk framtoning och personlighetsdrag.
27

 

Genom att presentera ett icke i förväg känt stimulusmaterial och ämne kunde deltagarna heller inte 

förbereda sig eller prata ihop sig på något sätt. Diskussionen och dess karaktär var i stort sätt helt ny 

för var och en av dem, dock fanns det en risk för att vissa av deltagarna skulle kunna vara mer 

pålästa än andra och förväntas driva diskussionerna. Denna risk minimerades då ämnet inte krävde 

någon som helst förkunskap och att kunskapen i sig inte var det väsentliga i denna studie. 

Fokusgrupperna syftade till att fånga åsikter, tankar, värderingar och attityder.   

5:2:2 Miljöfaktorer 

Den fysiska omgivningen, rumsliga arrangemang och rumsligt avstånd är tre aspekter som var bra att 

tänka på innan fokusgrupperna ägde rum. I denna studie behandlades dessa tre utifrån det faktum att 

de grupperna som skulle delta i intervjuerna kände varandra sedan tidigare.  

Den fysiska omgivningen kan ha betydelse för hur fokusgrupperna föll sig. Därför var det viktigt att 

finna en miljö där fokusgrupperna kunde känna sig trygga och bekväma vilket enligt vår förhoppning 

skulle leda till en mer spontan och livfull diskussion.
 28

 Den plats man valde att utföra intervjuerna på 

blev därför hemma hos respektive moderator. Deltagarna i fokusgrupperna hade varit där tidigare 

och kände sig avslappnade och bekväma i miljön. 

Hur deltagarna sitter i ett rum kan påverka deras uppfattning om status, grad av deltagande, 

interaktionsmönster och ledarskapsbeteende. Det rumsliga arrangemanget är viktigt, speciellt vid 

gruppintervjuer då dominanta personligheter tenderar att ta för sig mer än andra. Undersökningen 

ämnade ge alla deltagare samma förutsättningar att synas och höras, därför utfördes intervjuerna 

kring ett runt bord.
29
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 Wibeck. Fokusgrupper. Kap 3 S. 30-31 
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5:2:3 Intervjuguide 

Eftersom denna studie utgick ifrån en semistrukturerad intervju hade moderatorn ett antal tydligt 

angivna frågor som ställdes till deltagarna. Dessa frågor kunde även följas upp som följdfrågor på 

deltagarnas svar. På så sätt skapades utrymme till att kunna få igång en fråga – svarsdialog, dock 

liknade intervjuguiden den strukturerade formen genom att det på förhand fanns tydliga frågor att 

utgå ifrån (se bilaga 1).
30

 För att utnyttja de bra delarna i både den strukturerade och den 

ostrukturerade formen av intervjuer, var denna uppsatsintervju upplagd på så vis att intervjuguiden 

med frågor följdes men att diskussionen och dess riktning var helt fria för deltagarna.  

Då en semistrukturerad intervju bygger på en strukturerad intervjuguide var även den här studiens 

intervjuguide uppbyggd på liknande sätt. Frågorna följde ordningen; öppningsfrågor, 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor.
 31

Syftet med 

öppningsfrågorna var att få deltagarna att känna sig bekväma och bekanta med varandra och skapa 

en samhörighetskänsla. Alla fick svara på dessa frågor och tanken var att gruppdeltagarna skulle 

känna att de hade någonting gemensamt. Öppningsfrågorna skulle handla om fakta snarare än om 

deltagarnas attityder och åsikter därför var frågorna ställda på ett sådant sätt att de uppmuntrade 

deltagarna att tala redan i inledningen. Normalt sätt brukar man inte använda sig av 

öppningsfrågorna i analysen, vilket inte gjordes i detta fall heller.
32

 

Introduktionsfrågor användes för att presentera det ämne som deltagarna skulle diskutera under 

fokusgrupperna och kunde också ge deltagarna möjlighet att diskutera och reflektera över egna 

erfarenheter som hade med barnläkarfallet att göra. Frågorna skulle inte bara vara viktiga för 

analysen utan skulle även underlätta interaktionen i gruppen och var därför öppna för att ge 

deltagarna chansen att diskutera fritt.
33

 Övergångsfrågor användes för att föra diskussionen över i ett 

annat skede. Dessa frågor medverkade till att deltagarna skulle se barnläkarfallet i ett större 

perspektiv och bli mer medvetna om hur andra betraktade det.
34

  

De absolut viktigaste frågorna för analysen var nyckelfrågorna.  När tillräckligt med tid hade getts åt 

att diskutera nyckelfrågorna så gick moderatorn över till de avslutande frågorna. Här fick alla 

deltagare möjlighet att uttrycka sin slutliga position och reflektera en sista gång kring vad som sagts i 

diskussionen. Det allra sista som gjordes i denna typ av semistrukturerade fokusgrupp var att 

                                                           
30

  Patrik, Aspers. Etnografiska metoder. Upplaga 2. Helsingborg. Liber. 2011. Kap 6 S. 142-144. 
31

 Wibeck. Fokusgrupper. Kap 6 S.73-74. 
32

 Wibeck. Fokusgrupper. Kap 6 S. 73-74.  
33

 Wibeck. Fokusgrupper. Kap 6 S. 73-74.  
34
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moderatorn ställde sin slutfråga. Den sista frågan skulle fungera som en försäkring så att ingen viktig 

aspekt hade gått obemärkt förbi och inleddes med en kort översikt över studiens syfte. ”är det 

någonting vi har missat?” ”är det någon som vill tillägga något?”.
35

 

5:2:4 Stimulusmaterial 

För att få en givande diskussion, i synnerhet om deltagarna inbördes inte befann sig på samma 

kunskapsnivå eller inte tidigare har bekantat sig med barnläkarfallet, så använde man sig utav 

stimulusmaterial. Stimulusmaterial kan vara i form av bilder, artiklar, citat eller videofilm.
36

  

I denna studies fokusgrupper delades två olika stimulusmaterial ut om barnläkarfallet. I 

artikelgruppen fick man läsa artiklar för att deltagarna skulle få medias bild av barnläkarfallet. I 

dokumentärgruppen fick man lyssna på en dokumentär där det var barnläkaren själv som berättade 

om vad det var som hade hänt. Anledningen till att studien behandlade två olika stimulusmaterial var 

för att lättare kunna se om media hade effekter på fokusgruppernas attityder. De olika 

stimulusmaterialen gjorde det enklare att utläsa om händelsens gestaltning kunde komma att ha 

effekt på fokusgruppernas attityder och om dessa förändrades under intervjuernas gång.  

5:2:5 Moderatorns roll 

Moderatorn var den som höll i intervjun, och beroende på hur strukturen i intervjun såg ut, kunde 

denne beter sig på olika sätt. Moderatorn kunde välja att vara aktiv eller passiv beroende på vilket 

resultat man ville åt
37

.  I denna studie var man ute efter ett läge där moderatorn var passiv men också 

kunde agera aktivt när det behövdes. Med andra ord var moderatorns roll i denna undersökning att 

ställa öppna frågor och sedan uppmana till fri diskussion. Den enda gången moderatorn skulle styra 

var om grupperna gled in på ämnen som inte alls var relevanta. Detta kallas semistrukturerad 

intervju.
38

  

5:2:6 Validitet 

Validitet syftar till studera det som är tänkt att studeras. I detta fall studerades den effekt media 

skulle kunna ha på medieanvändarnas attityder kring ett specifikt ämne. Alltså önskades en djupare 

förståelse för hur och på vilket sätt media kunde ha effekt på sina användares attityder.  
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Trovärdigheten (validiteten) i en kvalitativ undersökning har sina begränsningar eftersom att 

resultatet inte går att generalisera, däremot eftersträvade denna studie en annan dimension som inte 

hade gått att nå med hjälp av en kvantitativ metod. Det fanns en medvetenhet kring dessa faktorer 

som diskuterades innan val av metod bestämdes. 

5:2:7 Etiska aspekter 

Uppsatsens metoddelar hade ur etiska aspekter förutsatt ett visst förarbete. Fokusgrupper kan 

exempelvis sägas vara mer etiskt tilltalande än styrda intervjuer. Diskussionerna i en fokusgrupp ger 

människor chansen att i större utsträckning komma till tals på egna villkor. Då samtalen skedde i 

grupp kan en deltagare, om denne önskar, välja att inte uttala sig om sådant som kan vara känsligt 

tack vare att det finns andra deltagare som kan göra det. Detta var en av de stora anledningarna till att 

denna uppsats använder sig utav fokusgrupper. Resultatet av denna studie bör därför också bygga på 

deltagarnas fria åsikter och attityder för att kunna bidra med väsentlig information till resultatet. 

När urvalet av intervjudeltagare slutförts tilldelades dessa ett missivbrev som innehöll information 

angående vilka som utför studien, syftet med studien, medlemmarnas villkor och rättigheter samt 

kontaktuppgifter (se bilaga 2).
39

 Den största etiska risken med fokusgrupper kan vara att deltagarna 

lämna ut känslig information om varandra i efterhand. För att minska riskerna med detta så valdes 

redan existerande grupper ut till gruppintervjuerna. 
40

 

5:2:8 Urval 

Studiens syfte var att ta reda på hur och på vilket sätt media skulle kunna ha effekt på användarnas 

attityd till barnläkarfallet. För att se vilken effekt media kunde ha på sina användare gjordes två 

fokusgrupper varav artikelgruppen fick tillgång till tre artiklar och dokumentärgruppen fick tillgång 

till en dokumentär. Då uppsatsen räknas som ett mindre projekt ur ett vetenskapligt perspektiv valdes 

det på grund av tidsbegränsning att arbeta med enbart två fokusgrupper. I boken fokusgrupper 

förespråkar man till mindre projekt att använda sig av deltagare som är enkla att få tag i samt att 

transkriptionen inte måste vara fullständig utan snarare en kortfattad rapport över de resultat som 

framkommit.
41
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Fokusgrupperna var homogena
42

, det vill säga att personerna som ingick i gruppen/grupperna hade 

gemensamma erfarenheter och intressen, men även kunde representera sig själv. För att sedan få 

igång en diskussion kring intervjufrågorna valdes redan existerande grupper
43

. Både artikelgruppen 

och dokumentärgruppen bestod av personer som inom respektive grupp kände varandra sedan 

tidigare. Arbetar man med redan existerande grupper så är det troligt att diskussion flyter på lättare 

och deltagarna vågar tala för sin åsikt.
44

 

För att inte gå miste om information eller viktiga detaljer och för att underlätta transkriptionen under 

gruppintervjuerna, så spelades båda samtalen in. Som observatör och moderator fördes det även 

anteckningar om kroppsspråk, miner eller blickar som ett komplement till ljudinspelningen.
45

 

Transkriberingen av de båda fokusgrupperna tog cirka elva timmar och kodningen tog cirka fyra. 

Gruppintervjuerna utfördes främst under semistrukturerade former.
46

 Tanken med detta var att 

fokusgruppen själv ska diskutera och reflektera fritt kring det material som användes. Moderatorn 

och observatörens uppgift under den multistrukturerad intervju var att se till att diskussionerna inte 

gled iväg på icke relevanta vägar från studiens syfte. 

5:2:9 Metoddiskussion 

Artikelgruppens intervju ägde rum på en plats som alla deltagare kände till och som banade vägen 

för en öppen och gemytlig miljö, det vill säga hemma hos respektive moderator. Deltagarna var fem 

stycken till antalet, två män och tre kvinnor. För att uppnå jämställdhet ur ett genusperspektiv samt 

för att uppnå en bredd i åsikter och attityder var det ett medvetet val. Deltagarna inom respektive 

fokusgrupp kände varandra sedan tidigare vilket även detta var ett medvetet val. Anledningen till att 

deltagarna hämtats ur en redan existerande grupp var för att underlätta interaktionen och förstärka 

viljan att öppna sig i en grupp.  

En nackdel med existerande grupper är att det finns risk för att en del saker inte sägs utan anses som 

självklara i gruppen. Deltagare som känner varandra vet vad andra tycker utan att behöver ställa 

frågan och därför kan en del frågor uteslutas ur observationen.
47

 En annan risk med redan existerande 

grupper kan också vara att de faller in i sina sociala roller inom gruppen och att deras åsikt inte 
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längre är deras egen.
48

  Något som man som forskare måste vara observant med när man utför 

undersökningar där man använder sig av fokusgrupper. 

En av de mest märkbara fördelarna med en gruppintervju var att deltagarna kunde diskutera relativt 

fritt utan styrning som en vanlig intervju. Gruppen diskuterade ämnen, omständigheter, åsikter och 

attityder som annars inte skulle kommit fram vid en styrd intervju. Diskussionerna avlöpte varandra 

och det gick ofta att tyda gruppens frispråkighet och bekvämlighet i varandras sällskap som uttryckte 

sig i dialoger där både samförstånd och oenigheter ägde rum. Fördelarna var många och 

betydelsefulla, både för studiens fortsättning men även för gruppen i sig. Då gruppen sedan tidigare 

kände varandra fanns det en viss risk för att de känner varandra så pass väl att det finns saker som 

kan tas för givna inom gruppen. Detta fenomen var näst intill osynligt, möjligtvis för att ämnet som 

skulle diskuteras vanligtvis inte förekommer i mötet mellan denna grupp. Det var sällan gruppen 

hamnade utanför ämnesramarna och det medförde stor mängd data som var både intressant, värdefull 

och användbar i relation till studien.  

Under intervjun med artikelgruppen förekom det att en del deltagare avbröt varandra eller pratade i 

mun på varandra. Detta kan ha orsakats av att en sammanställning människor som redan känner 

varandra har existerande roller inom gruppen. Det kan då vara en naturlig företeelse i samspelet inom 

denna grupp. Det är svårt för en moderator att bryta sådana mönster utan att lägga sig i 

gruppintervjun eller att i värsta fall förstöra intentionen med fokusgrupper.  Dock var det ingenting 

som störde under artikelgruppens intervju, trots avbrotten fick alla sin åsikt hörd.  

I dokumentärgruppen var antalet deltagare fem stycken varav det var två kvinnor och tre män. 

Anledningen till att det fanns av vardera kön var för att få en så rättvis intervju som möjligt. 

Deltagarna kände varandra sedan tidigare vilket underlättade för att få en flytande diskussion kring 

frågorna men också för att det rekommenderas av Wibeck för mindre projekt som en uppsats.
49

  

Fördelen med denna intervju var att deltagarna överlag höll sig till ämnet kring media, sjukvård och 

barnläkaren men också att de alla hade mycket att säga gällande ämnena. Diskussionerna flöt på och 

trots att de under vissa omständigheter hamnade lite utanför ämnet ibland så hittade de snabbt 

tillbaka. 

I vissa fall kunde man se tecken på att en del av deltagarna i dokumentärgruppen var något mer 

dominanta än andra. För att åtgärda detta gick moderatorn in och ställde frågor om de andra 
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deltagarnas åsikter, så även de fick lyfta fram sin åsikt.  Denna strategi fungerade bra och i vissa 

frågor hade inte alla deltagarna lika mycket åsikter, vilket moderatorn och observatören var beredda 

på.  

Under de båda intervjuerna samt under tiden som materialet transkriberades framkom vissa teman 

tydligt. Grupperna fick diskutera fritt inom ramarna för media och barnläkarfallet. På så sätt blev det 

extra tydligt att utläsa effekter på attityder gällande barnläkarfallet.  
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6. Analys 

I den här delen av uppsatsen presenteras resultatet av fokusgrupperna, det är också i denna del det 

går att skåda gruppernas attityd gentemot barnläkarfallet. I resultatet kommer grupperna att 

benämnas som artikelgruppen och dokumentärgruppen. Detta beror på att den förstnämnda gruppen 

läst medias version av händelsen i form av artiklar och den sistnämnda gruppen lyssnat på 

barnläkarens version utav fallet i form av en dokumentär. Undersökningen var inte ämnad att 

jämföra de båda gruppernas resultat, utan fokuserade på om och hur händelsens gestaltning kunde 

komma att ha effekt på deltagarnas attityd. 

Det framgick i början av de båda intervjuerna att alla deltagare i fokusgrupperna näst intill hade 

glömt bort barnläkarfallet. Det de kunde minnas var att det var stor uppståndelse kring fallet men inte 

vad som skrevs i medier eller hur utgången för fallet blev. Under de första frågorna av intervjuerna 

antydde de båda grupperna att de var väldigt kritiskt inställda till media. De hänvisade till att särskilt 

kvällspress hade större intresse av att sälja lösnummer än att framföra korrekt fakta. 

Fokusgruppernas inställning till sjukvården var i början av intervjuerna inte speciellt framträdande. 

Det var några av deltagarna som hade inställningen av att det sker många anmälningar men som 

sedan sällan följs upp. Det var även någon som uttryckte en oro över att läkare har blivit försiktigare 

i sin vård eftersom att de är rädda för att bli uthängda. Det visade sig att dessa deltagare fått denna 

uppfattning genom media och deras sätt att rapportera.  

6:1 Den onde och den gode 

Då framing innebär att ge en överskådlig bild av verkligheten så utgår media från olika källors 

utsagor. Dessa källor i sin tur har ofta en redan färdig frame, vilken sedan överförs till den person 

som ska rapportera händelsen. Detta kan påverka hur nyheten gestaltas eftersom att objektiviteten 

blir svårare att behålla när flera versioner ska bli en.
 50

 Enligt författarna till ”Opinions 

manipulations:media, power and gossip”
51

 bildas människors uppfattningar, kunskaper och åsikter 

samt föreställningar genom information som rapporterats i medier. Därför är den information som 

finns tillgänglig och hur den rapporteras grundläggande för hur människor tolkar, uppfattar och 

influeras. Detta fenomen kan förklaras med hjälp av det ovanstående begreppet frame. 

                                                           
50

 McQuail. Mass communication theory. Kap 14 S. 380-382. 
     Entman. Framing bias: Media in distrubition of power. 
51

 Quattrociocchi, Conte & Lodi. Opinions manipulation: media, power and gossip. 



24 
 

Deltagarna i de båda fokusgrupperna reflekterade över att det endast framkom en version av 

barnläkarfallet. Dokumentäragruppen ansåg att barnläkaren inte fick sin röst hörd eller blev rättvist 

behandlad i mediers rapportering och uppfattade att barnläkaren var ensam ansvarig trots att fler 

måste varit inblandade i fallet. Artikelgruppen uppfattade artiklarnas innehåll som spekulationer och 

att de avsiktligt pekat ut barnläkaren på svaga grunder. I tidigare forskningar framgick att medier ofta 

utgår omedvetetet eller medvetet till fördel för en av händelsens parter vilket också återspeglas i 

denna undersökning då grupperna fick ta del av två olika frames från två olika medier. 
52

 När media 

förmedlar en nyhetshändelse så förmedlas ofta även en känsla av ”den gode och den onde” för att 

tillåta sina användare att skapa en särskild attityd gentemot en händelse.  

Om man utgår från trestegsprocessen som använts i denna studie så är nyheten baserad på interna 

faktorer och genom en specifik frame för att sedan kunna ge effekt på användarna på ett eller annat 

sätt. Interna faktorer innebär en redaktionell policy och nyhetsvärdering, det ligger alltså i 

nyhetsredaktionens intresse att uppmärksamma barnläkarfallet. Eftersom att nyheten består av en 

konkret händelse ges också möjligheten att peka ut enskilda personer som ansvariga.
53

  

6:2 Effekt på attityden 

Entman skriver i sin studie ” Framing bias: Media in distrubition of power” att framing introducerar 

och/eller höjer framträdandet av vissa tankar eller idéer, vilket i sin tur uppmuntrar medias användare 

att tänka, känna och besluta på ett visst vis. Det nämns också att mainstream nyhetsbyråerna ofta 

själva ser nyheterna som objektiva men att i synnerhet politiska aktörer ofta anser att tidningarna 

gynnar motståndarpartiet genom att följa särskilda mönster som systematiskt kan hjälpa till att 

framkalla vissa utvalda beteende hos användaren. Detta leder till att mediet hjälper en sida att 

distrubuera makt till särskilda grupper och individer, vilket i sin tur sedan leder till en föreslagen 

partiskhet från medias sida.  I denna undersökning så kunde det utläsas att de båda fokusgrupperna 

hade olika attityder i barnläkarfallet och utifrån analysen så tycktes stimulusmaterialet ha haft en 

särskild effekt på gruppernas attityder. Studien bekräftar alltså antagandet om att olika frames av en 

nyhetshändelse hjälper till att distribuera makt till särskilda grupper eller individer, vilket också tyder 

på en partiskhet som speglar den intagna framen. 
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”Jag tänker mer såhär; finns det en läkare som kan göra fel så finns det ju fler. Asså det är ju säkert 

inte bara hon då, det måste ju finnas många mer och då blir man ju jätterädd för sjukvården.” 

Artikelgruppen uppvisade stora tecken på att deras attityd påverkats av materialet angående 

barnläkarfallet. Attityden förändrades inte bara gentemot barnläkaren men också för läkare, 

sjukvården och media. Deltagarna dömde barnläkaren redan vid första anblick och medgav att de 

kände sig förbannade på henne, dels i egenskap av läkare men också som privatperson. En av 

deltagarna nämnde att hon blev så arg att hon, om hon sett barnläkaren på stan, hade velat 

konfrontera henne. En tidigare lättsam inställning till sjukvården hade nu förändrats till ilska och 

rädsla. Flera av deltagarna uppgav att de aldrig skulle kunna tänka sig att åka till barnsjukhuset där 

Linnea dog. Det var dock inte endast denna läkare och detta sjukhus som drabbades av deltagarnas 

attitydförändring. Läkare överlag sågs plötsligt som slarviga människor som alltid är stressade och 

som lättare gör misstag. De ansåg, efter att ha läst artiklarna, att det i den svenska sjukvården begås 

många fel. Deltagarna i artikelgruppen kände sig inte tillfreds med att uppsöka hjälp efter att ha läst 

om hur det kan gå till. 

 McQuail talar om att attityder ofta påverkas under en längre tid och att det är på detta sätt som 

media kan ha effekt på sina användare eftersom det sker under en längre process. Under 

fokusgrupperna så kunde man se en direkt förändring på attityden och därför stämmer inte McQuails 

teori i detta fall. Dock är det också svårt att säga om den sociala aspekten med lika värderingar har 

spelat in, då McQuail hävdar att det är vanligt att man i sociala grupper känner sig obekväm att ha en 

annan värdering än övriga gruppmedlemmar.
 54

 

 

”Hon verkar ju sympatisk och vettig och jag kan ju förstå henne.” 

Dokumentärgruppens attityder gällande sjukvårdsfrågor ändrades inte avsevärt mycket under 

intervjuns gång då de redan från start hade en tanke om att läkare är rädda för att begå fel då de ofta 

hängs ut i media. Tydligare blir det dock att de under intervjun gemensamt kommer fram till att 

barnläkaren har blivit felaktigt uthäng och felbehandlad på grund av media. Dokumentärgruppen 

hade en gemensam attityd av sympatikänslor för barnläkaren och förde även över denna attityd till 

andra läkare och sjuksköterskor. Deras tidigare åsikter om att läkare felbedöms och är rädda för att 

bli uthängda tas på nytt upp i slutet av intervjun. Flera av deltagarna trodde att det var vanligt att 

medias beskrivningar av anmälningsfall kan komma att påverka läkare och sjuksköterskor i en 
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negativ infallsvinkel. Deltagarna trodde att detta kan komma att påverka hur läkare och 

sjuksköterskor fattar beslut, och att det finns en rädsla av att handla snabbt inom sjukvården och att 

bli uthängda som barnläkaren i det här fallet.  

I Entmans studie ”How the media affect what people think: An information processing approach”tar 

han upp att attityder kan kontrolleras genom att man väljer ut viss information för en person eller en 

användarkrets vilket resulterar i att detta kan påverka attityden om hur denna person eller 

användarkrets tänker på ämnet.
55

 I denna studie kunde man utläsa att det stimulusmaterial 

fokusgrupperna hade tillgång till hade effekt på deltagarnas attityder. Liknande resultat på olika 

attityder gentemot samma händelse fast ur olika beskrivningar kunde vi också se av Nelson med 

flera.
56

 Där man också kom fram till att den frame man får av en nyhetshändelse också kan ha en 

effekt på användarnas attityder.  

Scheufele
57

 menar att ju mer en frame upprepas desto större chans är det att den har effekt, i 

synnerhet på en mindre kunnig person. Deltagarna i de båda fokusgrupperna var överens om att de 

trodde att media hade effekt på attityderna. De menade att om flera tidningar sa samma sak, så trodde 

man till slut på det. Givetvis kan mindre kunnighet eller akademisk bakgrund spela in, men vi tror 

inte att det nödvändigtvis måste vara så att användaren är mindre kunnig. I denna studie gjorde vi 

ingen djupare bakgrundskontroll på deltagarna men det fanns en medvetenhet om att en större del av 

dem hade läst på universitet och högskola tidigare. Därför är vår tolkning att upprepade frames eller 

val av sida kan ha effekt på användares attityder oavsett bakgrund.  

Vidare kan man också spekulera i om deltagarnas normala användning av media även kan komma att 

ha effekt på attityderna som sedan återspeglas. Entman menar att användarna väljer sina medier 

utefter deras allmänna åsikt, eller att man i vissa fall har så pass lågt intresse för vilket medie man 

använder sig av att man söker sig till fel medium. Detta kan enligt Entman ha en gradvis effekt på 

användarens attityd då det mediet har sin frame på nyhetsrapporteringar.
 58

 I dokumentärgruppen 

sade man sig inte läsa kvällspress, vilket alla deltagarna ansåg vara opålitliga källor. Därför kan man 

också tänka att attityderna i denna foksugrupp kanske var av en annan grund än vad artikelgruppens 

attityd från början var. Det kan vara svårt att utläsa om den attityd gruppen hade gentemot 

barnläkarfallet var ny eller gammal, dock kunde man av detta resultat se en ökad empati för 

barnläkaren och läkarkåren under intervjuns gång. 
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”… och så kommer fjorton tidningar och säger att det var den här läkaren och hon gjorde detta och 

detta. Det är klart man tror på det!” 

 Scheufele menar att en frame måste uppmärksammas för att den ska fungera
59

. Deltagarna i de båda 

fokusgrupper kände igen barnläkarfallet, men hade som tidigare nämnt inget minne av hur utgången 

av fallet blev. Därför kan man i denna studie inte veta om så är fallet. Däremot spekulerade 

deltagarna själva i om media kunde ha effekt på deras attityder. I dokumetärgruppen var flertalet 

deltagare övertygade om att media har effekt på attityder 
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7. Slutdiskussion 

I detta avsnitt presenteras resultaten från studien samt ger förslag på framtida forskning. Här går det 

att följa summeringen av forskningsdelen och dess slutliga mening för denna studie.   

Studien hade i syfte att undersöka hur och på vilket sätt media kunde ha effekt på användarnas attityd 

i frågan om barnläkarfallet. Under tiden vi tog del av tidigare forskning kring området fick vi en 

uppfattning om att medier i dagsläget varken är allsmäktiga eller maktlösa men besitter en viss makt. 

Denna makt kan dock inte förklaras så pass enkelt som om ett budskap överförs från medier till 

mottagare med ett visst resultat som efterverkning. Orsakssambandet har visat sig vara mer komplext 

än så. 

 Medierna har framför allt potential för att framhäva och förstärka den gestaltning de önskar att ett 

budskap bör ha.  Sen kan man också se att medier framställer vissa saker som viktigare än andra för 

att på så vis rama in debatten på ett särskilt sätt. Mottagarens tidigare erfarenheter påverkar dennes 

föreställningar som sedan avgör hur mycket han eller hon influeras. Resultatet som visade sig i denna 

studie tyder på att media har en viss effekt på användarnas attityd gentemot barnläkarfallet. Detta 

speglades då det redan under intervjuerna var påtagligt att attityden förändrades hos deltagarna. I 

interaktionen med andra deltagare förstärktes den inramning som media valt att framhäva. Detta 

tyder på att media kan ha effekt på sina användare beroende på vilken inramning man väljer att 

förtydliga. I artikelgruppen blev den övervägande attityden negativ i den bemärkelsen att deltagarna 

kände rädsla, ilska och frustration. I dokumentärgruppen blev dock effekten en aning annorlunda, 

attityden blev mer sympatisk och förstående. Detta tror vi kan vara en effekt av det orsakssamband 

som mediers gestaltning har till mottagarens uppfattning av budskapet.  

Tanken med studien var att undersöka attityden till barnläkarfallet. Utöver de effekterna som var 

synliga kring frågorna om den specifika händelsen såg vi också attitydförändringar gällande läkare, 

sjukhuset och den svenska sjukvården i allmänhet. Detta tyder på att media kan ha en effekt som 

sträcker sig längre än vad vi tidigare trott. Artikelgruppen upplevde, efter att ha läst materialet, en 

misstro mot läkaryrket samt mot det sjukhus där Linnea vårdades. Denna fokusgrupp uppvisade även 

tecken på rädsla gentemot den svenska sjukvården i allmänhet genom att påstå att de inte ville att 

deras anhöriga skulle behöva uppsöka vård. Deras resonemang kring detta var att om en läkare 

kunnat göra ett sådant grovt misstag så borde det finnas fler som kan göra det.   

I dokumentärgruppen reagerade man i motsats till artikelgruppen. Deltagarna i denna fokusgrupp 

kände stor empati och sympati för barnläkaren som blivit felaktigt dömd av både media och 
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samhället. Även i denna grupp kunde vi se att attityden, även här, sträckte sig längre än vad vi 

tidigare hade förväntat oss. Under intervjuns gång återkopplade deltagarna själva omständigheterna 

kring barnläkarfallet till andra läkare inom sjukvården. Deltagarna menade att läkare och 

sjuksköterskor troligtvis är rädda för att fatta beslut och för att begå misstag, då media gärna vill 

skapa stora rubriker. Om man går på deltagarna i dokumentärgruppens resonemang så kan en negativ 

effekt av detta bli att läkare och sjuksköterskor avstår från svåra beslut. Detta kan påverka 

patienterna i negativ bemärkelse så de kanske inte får den hjälp de behöver i rätt tid. Samtidigt kan 

man också spekulera ytterligare kring att anmälningsfall uppmärksammas så mycket i media. En 

negativ effekt på användarna kan bli att attityden mot sjukvården ändras mot en mer negativ bild och 

att de istället blir rädda för att söka läkarvård. Problematiken, vad vi kan förstå, grundar sig i att 

media speglar sjukvården och anmälningsfall på ett sådant sätt att en samhälleligt nödvändig 

institution bemöts av rädsla och misstro. Artikelgruppen ansåg att den egentligt väsentliga 

problematiken sällan får ta plats i media, de syftade på ekonomiskt politiska aspekter.  

Den tidigare forskningen som gjorts om frames och effekter på attityder stämmer överlag överens 

med den studie vi har gjort. Man har, precis som tidigare forskning pekar på, kunnat utläsa att 

användarnas attityder kan förändras beroende på vilken nyhetsframe man har att tillgå. McQuail 

skrev att en attityd förändras under en längre tid vilket inte stämde med vår undersökning då de båda 

fokusgruppernas attityder förändrades under intervjuernas gång. Alltså kunde vi se en direkt 

attitydförändring, jämfört med vad McQuail kommit fram till.  Vi har dock inte uteslutit att 

långvarigt användande av ett speciellt medium kan komma att ha effekt på attityden utan snarare 

spekulerat i att långvarigt användande kan rota sig djupare i en medieanvändares attityd.   

Scheufele tar i sin forskning upp att journalisten genom att antingen utesluta information eller ge 

direktcitat i sin frame kan komma att ge en särskild önskad effekt på sina användare, vilket också 

stämde i vår studie. Dokumentären gav enbart barnläkarens historia, där man lät henne själv berätta 

vad som hänt medan artiklarna enbart gav åklagarsidan vilket resulterade i att dokumentärgruppen 

kände sympati för barnläkaren medan artikelgruppen kände förakt mot henne.  

I studien ”How the media affect what people think” påpekar man att människor (i detta fall 

amerikaner) oftast har så pass lite vetskap om ett specifikt ämne eller specifik händelse, att 

informationen som media ger lätt kan forma användarnas attityder. Det vill säga, ju mindre insatta 

medieanvändarna är, desto lättare påverkas deras attityd. I denna studie hade fokusgrupperna hört 

talas om barnläkarfallet men kommer inte ihåg mycket mer om vad som faktiskt hände. Ingen av 

medlemmarna i fokusgrupperna är heller insatta i anmälningsfall, sjukvården eller medicin. Detta 
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kan alltså vara en bidragande faktor till att stimulusmaterialet haft sådan effekt på medlemmarnas 

attityd. 

Studien”Media framing of a civil liberties conflict and its effect on tolerance” utfördes på ett 

liknande sätt som denna studie. Man använde dock påhittade men verklighetstrogna artiklar som 

skildrade två olika gestaltningar. Även här lät man intervjua två grupper som fick tillgång till olika 

stimulusmaterial. Resultatet visade att framställningen av en nyhet utgjorde en avgörande skillnad i 

relation till användarnas attityd, liksom i denna studie.  

Sammanfattningsvis ger denna uppsats, tillsammans med tidigare forskning, en tydlig bild av på 

vilket sätt media kan komma att ha effekt på användarnas attityd. Beroende på hur journalisten väljer 

att framföra ord, fraser och bilder, har journalisten också makten att påverka människors attityder i 

olika frågor.  

7:1 Slutsats 

Den slutsats som dragits efter denna studie är att media kan ha större effekt på sina användare än vad 

vi tidigare trott. I detta fall kunde vi se att attityderna förändrades beroende på vilken gestaltning 

användaren har haft tillgång till. Vi kunde också se att attityderna kan komma att ha effekt i en större 

aspekt när det kommer till det ämne som media tar upp. I denna undersökning så såg vi att de båda 

fokusgrupperna kom in på en allmän diskussion om läkare och sjukvård. I dessa diskussioner kunde 

man se att den attityd man hade gentemot barnläkarfallet även återspeglade sig i den allmänna bilden 

av läkare och sjukvård.  Artikelgruppen hade en mer negativ syn på läkare och sjukhus gentemot 

dokumentärgruppen som hade mer förståelse och sympati för läkare och sjukvård. 

Författaren Thomas Mathiesen menar att det är viktigt att tänka på mediernas källor. Han anser att 

detta är viktigt eftersom att källorna, beroende på vilka dessa är, bestämmer vilken verklighet media 

skildrar. Verklighetsbilden kan då komma att se annorlunda ut beroende på vilka källorna är och hur 

händelsen gestaltas.
60

 Mathiesen beskriver det som framing teorin benämner som olika frames 

(gestaltningar) av en nyhet. Allt som ska föras vidare på något sätt påverkas av vilka detaljer som 

framhävs och styr egentligen på vilket sätt en händelse kan uppfattas. Denna gestaltning kan sedan 

komma att förändras beroende på vem som ska föra händelsen vidare, en och samma händelse kan 

alltså på så vis spegla en mängd olika verklighetsskildringar. Av resultatet att döma spelade det ingen 

roll om man ansåg sig vara källkritisk och granskande, attityden hos deltagarna var trots allt synbart 

influerade.  

                                                           
60

 Mathiesen. Makt og medier. Kap 3 S. 104. 



31 
 

7:2 Framtida forskning 

Även om inte vår tolkning är den att användarens bakgrund (akademisk eller ej) nödvändigtsvis 

måste vara anledningen till att man väljer ett visst medie, så hade det varit av intresse att se om större 

studier kan påvisa något annat.  En studie som mäter den allmäna kunskapsnivån gentemot vilken 

effekt mediet kan ha på användarens attityder hade vi funnit intresse i att läsa mer om. Som tidigare 

är nämnt så är man väl medveten om att medier påverkar, och av just den anledningen hade det varit 

intressant att se om man väljer sitt medie efter den kunskapsnivå man har, samt om media har lika 

stor effekt på attityden beroende på vilken kunskapsnivå man ligger på.  
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Bilaga 1 

 Intervjuguide 

Stimulusmaterial: Artiklar 

Öppningsfrågor 

Brukar ni läsa dagspress? 

Har ni någon favorit och i så fall varför? 

Introduktionsfrågor 

Vi kommer, här idag, att diskutera både sjukvården och media. Hur tänker ni kring sambandet mellan 

dessa rent spontant? 

Upplever ni att sjukvård diskuteras/förekommer i media? Upplever ni att sjukvårdsfrågor eller 

händelser förs fram olika i olika typer av media? 

Övergångsfrågor 

Har ni någon gång hört talas om fallet som artiklarna tar upp? 

Har ni några tankar om varför det skrevs så mycket om denna händelse? 

Nyckelfrågor 

Vad tänker ni om det som står i artiklarna? 

Vilka känslor får ni när ni läser artiklarna? 

Vilken uppfattning får ni av barnläkaren? 

Tror ni att det som står skrivet om det här fallet kan påverka attityder och åsikter? Vad får detta för 

konsekvenser och för vem/vilka? 

Avslutande frågor 

Upplever ni att det finns några för- eller nackdelar med att kommersiell media är vinstdrivande 

företag och tror ni att detta kan ha påverkat hur fallet har uppmärksammats? 

Vill någon tillägga något? 
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Bilaga 2. Stimulusmaterial: Dokumentär 

Öppningsfrågor 

Brukar ni läsa dagspress? 

Har ni någon favorit och i så fall varför? 

Introduktionsfrågor 

Vi kommer, här idag, att diskutera både sjukvården och media. Hur tänker ni kring sambandet mellan 

dessa rent spontant? 

Upplever ni att sjukvård diskuteras/förekommer i media? Upplever ni att sjukvårdsfrågor eller 

händelser förs fram olika i olika typer av media? 

Övergångsfrågor 

Har ni någon gång hört talas om fallet som dokumentären tar upp? 

Har ni några tankar om varför det skrevs så mycket om denna händelse? 

Nyckelfrågor 

Vad tänker ni om det som berättas i dokumentären? 

Vilka känslor får ni när ni lyssnar på dokumentären? 

Vilken uppfattning får ni av barnläkaren? 

Tror ni att det som står skrivet om det här fallet kan påverka attityder och åsikter? Vad får detta för 

konsekvenser och för vem/vilka? 

Avslutande frågor 

Upplever ni att det finns några för- eller nackdelar med att kommersiell media är vinstdrivande 

företag och tror ni att detta kan ha påverkat hur fallet har uppmärksammats? 

Vill någon tillägga något? 
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 2014-11-12 

 

 

 

Hej! 

 

 

Vi heter Alexandra och Isabell och läser medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i 

Halmstad. Vi håller just nu på med vår c-uppsats om media och anmälningsfall inom sjukvården. 

 

Vi vill här med fråga om du skulle kunna tänka dig att medverka i en gruppintervju (fokusgrupp) 

som behandlar studiens ämne? Din medverkan är betydelsefull för genomförandet av vår uppsats, vi 

uppskattar och är tacksamma för ditt deltagande. 

 

Din medverkan i gruppintervjun är helt och hållet frivillig och du kan när som helst under sessionen 

avbryta ditt deltagande. Du är garanterat konfidentiell och resultaten av din medverkan kommer 

endast att användas i studiesyfte. 

 

 

 

 

 

 

För att kontakta Isabell och Alexandra; 

Isabell: 0722-04 33 00, isabla12@student.hh.se 

Alexandra: 0735-06 46 04, aleced11@student.hh.se 

 

 

Med vänlig hälsning 

Alexandra Cederström & Isabell Larsson 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Alexandra Cederström och Isabell
Larsson


