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ABSTRAKT

Undersökningen  syftar  till  att  klargöra  ett  urval  av  ungdomars  uppfattningar  av 
dokusåpor  och vad  de  förmedlar  angående  värden  och  normer.  Denna  genomfördes 
genom en enkätstudie med både slutna och öppna svarsalternativ i två grupper i årskurs 
nio. Svaren visar att ungdomarna tittar på de olika serierna av olika anledningar såsom 
spänning, yrkesintresse och konflikthantering. De positiva och negativa egenskaper som 
uppmärksammades hos deltagarna  baserades till större delen på de sociala färdigheterna 
där de framhäver  positiva egenskaper såsom humor och vänlighet mot andra.  Vidare 
lyftes  även  färdigheter  i  tävlingar  som  något  positivt.  Negativa  egenskaper  som 
uppmärksammas  är  falskhet  och  ett  socialt  oacceptabelt  beteende.  De  värden  som 
förmedlas genom dessa serier stämmer inte alltid med värdegrundsarbetet i skolan, men 
ungdomarna uppvisar dock en medvetenhet  kring de negativa,  även om de väljer  att 
sedan titta på dessa serier ändå.
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1 INTRODUKTION
Vilken var din första dokusåpa och varför tittade du på den? Det finns olika svar på 
denna fråga och vilken relation vi hade till denna dokusåpa. 

Mycket forskning kring tv och dess påverkan på den yngre generationen finns men 
då  tv  är  en arena  som förändras  snabbt  är  det  också  viktigt  att  den  regelbundet 
undersöks.  Då  dokusåporna  härstammar  från  såpans  värld  är  det  av  intresse  att 
uppmärksamma tidigare undersökningar därifrån.  I en sammanfattning av studierna 
publicerade i årsboken för The International Clearinghouse on Children, Youth and 
Media, framkommer att dessa studier bekräftar att många unga i olika länder väljer 
att titta på såpor, dramaserier och reality tv med början i ung ålder. Många av dessa 
program är mycket populära bland både tonåringar och yngre barn.1 

Gällande de senaste reality-tv-programmen och unga,  finns det mindre forskning. 
Flera  författare  i  boken finner  att  reality-tv,  i  flera  aspekter,  har   underhållande, 
informativa  och  sociala  funktioner  som liknar  de  som såporna  har,  för  de  unga 
tittarna. De unga menar att reality-tv-program är lärande och tillfredsställer en del av 
den  nyfikenhet  de  har  kring  livet  och  människor.  Det  är  ett  forum  där  de  kan 
analysera  beteenden  hos  människor  som  liknar  de  själva  mer  gällande  känslor, 
relationer,  sexualitet,  sociala  mekanismer  av  exkludering  och  inkludering  bland 
annat. De identifierar sig med karaktärer beroende på likheter mer än vad det skulle 
bero på en önskan att få likna dessa eller ser dem som vänner men dömer andra och 
lär  sig  vad  som   är  ett  belönande  beteende.  Detta  är  viktigt  för  den  sociala 
identitetskonstruktionen. Hur de senare skapar mening i detta måste relateras till det 
specifika programmet, vilket medie det förmedlas i, vilken kultur det sänds i och till 
den personliga och sociala kontexten det mottas i.2 

1.2 Syfte
Syftet med undersökningen är att tydliggöra hur två undersökningsgrupper i årskurs 
nio  uppfattar  vårt  samhälles värden  och  normer  såsom  de  förmedlas  genom  de 
dokusåpor  de  tittar  på.  Vidare  syfte  är  att  tydliggöra  personliga  egenskaper  som 
eleverna värderar respektive tar avstånd ifrån gällande deltagarna i dokusåporna. I 
diskussionen ställs sedan resultatet av undersökningen mot skolans riktlinjer kring 
vad  eleverna  skall  lära  sig  om behandling  av  varandra  och  andra,  det  vill  säga 
värdegrunden såsom den presenteras  i  styrdokumenten.  Ytterligare  diskuteras  hur 
detta påverkar eleverna som individer och den identitetsbefästning som de genomgår 
i denna ålder.

Denna undersökning är av intresse för blivande och verksamma pedagoger då det är 
viktigt  att  orientera sig i  elevernas  värld,  även utanför  skolan.  Denna är  även av 
intresse för föräldrar för att skaffa sig en uppfattning om vad deras barn tar del av 
genom rutan och hur de skall förhålla sig till detta.

1 von Feilitzen, Cecilia  `Introduction´ i von Feilitzen, Cecilia  (red) Young people, soap operas and 
reality tv, Nordicom, Göteborg University, Göteborg, 2004 sid. 41
2 Von Feilitzen, C. Sid. 42
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2 BAKGRUND

2.1 Kommunikationsteorier
I  detta  avsnitt  behandlas  rådande kommunikationsteorier.  En av de främsta  inom 
detta ämne, som även studerat den massmediala  kommunikationen är John Fiske, 
professor  i  kommunikationsteorier  på  universitetet  Wisconsin-Madison,  främst 
verksam på 1980-90 talet. Han menar att först och främst bör ordet kommunikation 
klargöras och vad det innebär. Alla känner till kommunikation men få kan definiera 
det  på  ett  tillfredsställande  sätt.  Exempel  på  kommunikationer  kan  vara  samtal, 
television, informationsspridning, frisyrer och litteraturkritik, men listan är nästintill 
ändlös.  Frågan  som  Fiske  lyfter  upp  är  huruvida  vi  kan  studera  något  så 
mångfasetterat  som  mänsklig  kommunikation  faktiskt  är.  Med  denna  fråga  lyfts 
ämnets  tvärvetenskapliga  sida  fram.  För  att  göra  ämnet  studerbart  och  skapa 
sammanhang förutsätts att det är möjligt att studera ämnet, om det tillämpas ett antal 
pedagogiska  metoder.  En  ytterligare  förutsättning  är  att  all  kommunikation 
inbegriper  ett  antal  tecken  och  koder  där  tecken  utgörs  av  konstruktioner  eller 
handlingar som hänvisar till något annat än sig själva, och koder utgörs av de system 
som dessa organiseras i.3 En tredje förutsättning är att en allmän definition av ordet 
kommunikation  är  social  samverkan  med  hjälp  av  meddelanden.4 Inom 
kommunikationsteorin finns det två skolor som ser på kommunikation på olika sätt. 
Den ena är processkolan, som ofta stöds inom psykologin eller sociologin, där fokus 
läggs på själva handlingarna i kommunikationen. Den andra är den semiotiska skolan 
med  huvudpunkt  i  lingvistik  och  humaniora,  där  denne  fokuserar  mer  på 
kommunikationens funktioner.5

Processkolan ser den sociala samverkan som en process för att placera sig själv i 
relation  till  andra  eller  en  påverkan av  sinnesstämning,  emotionellt  gensvar  eller 
beteende hos någon annan. Den ser även meddelandet som det som överförs i en 
kultur  eller  ett  samhälle.  Den  semiotiska  skolan  däremot  betraktar  den  sociala 
samverkan  för  det  som  utmärker  individen  i  en  kultur  eller  ett  samhälle. 
Meddelandets definition inom semiotiken är en konstruktion av tecken som skapar 
betydelse  i  samverkan  med  mottagaren,  vilket  gör  att  sändaren  får  en  mindre 
funktion. Meddelandet blir då alltså inte konstant utan påverkas av yttre faktorer.6

2.1.1 Kommunikation genom media
Som tidigare  nämnt  så  finns  det  teorier  om hur  kommunikation  sker.  Viktigt  att 
betrakta vid kodning och avkodning av ett meddelande är att även om det är avsett på 
ett  sätt  finns  det  inga  garantier  för  att  det  mottages  på  samma.  Ett  meddelande 
innehåller flera olika möjligheter för avläsning vilket vilar på avläsaren.7 Det kan 
argumenteras att det inte finns något som en ”oskyldig text”- inget program som inte 
är värdigt seriös uppmärksamhet, inget program som kan påstå sig bistå med endast 
underhållning och inte vara budbärare av meddelande om samhället. Även om det 
uppenbara innehållet i programmet kan upplevas något trivialt kan det mycket väl 
innehålla viktiga meddelanden om samhällets attityder och värden som byggs in i 

3 Fiske, John, Kommunikationsteorier: en introduktion, Ny, rev. uppl., Wahlström & Widstrand, 
Stockholm, 2004 Sid. 11

4 Ibid Sid. 12
5 Ibid Sid. 13
6 Ibid Sid. 13-15
7 Morley, David, Television, audiences and cultural studies, Routledge, London, 1992 sid. 85
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programmets struktur.8 Televisionen är ett konventionellt medium där konventionen 
passar  både  publiken,  som  har  ett  behov  av  igenkänning  och  rutiner,  och 
producenterna  där  etablerade  konventioner  hjälper  till  att  både  hålla 
produktionskostnaderna nere och minimera riskerna i marknaden. Den ekonomiska 
dimensionen  i  tv  ger  den  en  konventionell  form  även  när  innehållet  är  mer 
progressivt.9 Massmedian föreslår livsstilar, former av egenframställning och sätt att 
hitta  lycka,  vilket  eventuellt  kan  vara  en  illusion.  För  att  tolka  de  val  vi  gjort 
konstruerar individen en berättelse om sig själv som skulle kunna ge ordning till ett 
annars komplext liv där denna berättelse också kommer att influeras av perspektiv 
som vi adopterat  från media.10 Från ett  perspektiv ansågs massmedia ha en högst 
varierande  effekt,  beroende  på  individens  respons  och  tolkning  av  meddelandet. 
Vidare ansågs media ha en liten effekt på publiken förutom att ha en stärkande sådan 
på redan existerande attityder och åsikter.11 Det är omöjligt att säga vad dessa medier 
har för påverkan i unga människors idévärld, i det långa loppet då flera faktorer vävs 
in såsom familj, jämnåriga, skola och arbete. Till detta läggs även egna erfarenheter, 
personliga behov och intressen samt kulturell och social omgivning.12 

Televisionen  i  detta  avseende  erbjuder  en  brobildning  mellan  det  privata  och 
offentliga  rummet.  Man skulle  även kunna säga att  televisionen har kontinuerligt 
befäst det privata rummet och normaliseringen av det offentliga livet. Samtalsformen 
i tv, det vill säga språket, är mer vardagsnära och begripligt och det som diskuteras 
ligger tittarens erfarenhetsvärld närmare.13 

2.2 Dokusåpor och reality
Ordet  dokusåpa,  kortformen  av  dokumentärsåpa,  härstammar  från  en  engelsk 
kombination av documentary (dokumentär) och soap (såpopera). Det bygger i regel 
på att ett antal människor, under en längre tid, filmas dokumentärt.  Detta material 
bearbetas och presenteras på ett liknande retoriskt grepp som dramaserierna har, där 
det  läggs  fokus på  känslomässiga  relationer  till  varandra.  Oftast  förekommer  det 
något slags tävlingsmoment i dokusåporna.14 Dokusåporna kan även benämnas som 
reality-program/serier/tv. Just denna hybridkaraktär där fakta och fiktion blandas, gör 
att det blir meningsfullt att betrakta dem som sammanhängande fenomen, men det 
innebär också att det blir svårt att ge logiska definitioner och precisa avgränsningar.15 
Reality-programmens  unika  karaktär  uppkom  genom  en  kombinering  av  redan 
etablerade genrer i tv-världen, såsom såpopera, talk show och dokumentär.  Dessa 
kombinerades och blandades för att introducera ett nytt programformat på en redan 
pressad  tv-marknad  där  produktionskostnaderna  hela  tiden  måste  ställas  mot 
publikuppsättningen  i  tv-världen,  vilket  i  sin  tur  sedan  ligger  till  grund  för 
reklamintäkterna.16 

Det  finns  en tämligen strikt  narrativ  struktur  i  reality-programmen.  I  de enskilda 
avsnittens ramar finns det i regel en underberättelse där fokus ligger på ett visst tema 
eller handlingsmönster, till exempel otrohet, förälskelse, problem i gruppen eller en 
8 Morley, D. sid. 82
9 Fiske, John, Television culture, Repr., Routledge, London, 1988 Sid. 29
10 Gauntlett, David, Media, gender and identity: an introduction, Routledge, London, 2006  Sid. 113
11 Morley, D. sid. 79
12 Von Feilitzen, C. Sid. 43
13 Edin, Anna, Verklig underhållning : dokusåpor, publik, kritik, Institutet för mediestudier i 

samarbete med Sellin & partner, Stockholm, 2005 Sid. 80-81
14 Nationalencyklopedin http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/dokus%C3%A5pa?

i_whole_article=true# Avläst 2010-12-19
15 Edin, A. Sid. 23
16 Ibid. Sid. 21

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/dokus%C3%A5pa?i_whole_article=true
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/dokus%C3%A5pa?i_whole_article=true
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känslomässig,  social,  artistisk  utveckling.  Dokusåporna  har  en  kronologisk 
utveckling även om det kan te sig som att de växlar på ett oförutsägbart sätt.17 Cecilia 
von Feilitzen, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, påpekar att Reality-
tv, till skillnad från exempelvis såpor, visar ett `backstage´-beteende hos människor. 
Basala,  smutsiga,  mediokra,  tveksamma  och ångestfyllda  vardagsbeteenden  bland 
vardagliga  människor  som  vanligtvis  inte  visas  i  tv  och  sällan  kan  ses  i  det 
vardagliga livet. Detta fenomen kan tillfredsställa nyfikenheten och identifieringen 
ytterligare,  kan  betrygga  speciellt  yngre  tittare  kring  den  egna  kapaciteten  och 
motivera en tilltro till dem själva. Slutligen lyfter hon upp att reality-tv kan förskjuta 
den dominans som finns mellan tittare och aktörer då det i flera program är möjligt 
för tittaren att rösta mot en aktör.18 

2.2.1Realismen i reality-tv
Autenticiteten,  eller  upplevelsen av äkthet,  är en viktig  komponent  i  reality-tv då 
denna genre anspelar på just denna. Det är viktigt att publiken upplever att det som 
händer  är  på riktigt  och att  deltagarna  är  riktiga.  Att  deltagarna  upplevs  visa sin 
riktiga karaktär är fundamentalt där falskhet och lögner fördöms skoningslöst. Det 
räcker inte med att bara sätta upp en fasad utan deltagarna bör visa sig själva.19 Att ha 
vanliga  människor  inför  kameran  istället  för  skådespelare  innebär  inte  att  det  är 
verklighet som visas, men då det är onekligen så att det upplevs som mer verkligt i 
jämförelse med andra tv-genrer. De upplevs uppvisa sitt rätta jag, sina riktiga jobb, 
sina riktiga karaktärer och riktiga känslor.20

Autenticitetsanspråket i programmet spelar på förhållandet mellan skapad, låtsad och 
äkta uppriktighet.  Enligt  vissa normer både agerar deltagarna sig själva samtidigt 
som de är sig själva. Att ljuga och tala sanning ingår i spelet.21 Deltagarna skall dock 
vara sig själva och samtidigt spela en roll och medvetet agera framför kameran. De 
är till hälften verkliga personer och till hälften iscensatta.22 Den voyeuristiska blicken 
både  inbjuds  och  motarbetas  av  programmen  och  deltagarna  har  ett  öppet  och 
medvetet agerande gentemot tittarna. Det blir ett spel med gränser.23 Publiken dras 
med ytterligare i autenticiteten då många av dessa dokusåpor har säsongsfinaler eller 
till  och med  veckofinaler  som både är  offentliga  och direktsända.24 Detta  skapar 
speciella  möjligheter  för  tittaren  att  delta  genom påverkan.  Tittarna  kan  inta  en 
domarposition och eliminera de störande momenten om så skulle behövas.25 På ett 
sätt kan realism upprätthålla en slags status quo genom dess ideologiska illusion av 
att representera världen ”så som den är”, men på ett annat, kan realism vara det språk 
som televisionen bäst kan kommunicera med, gällande en speciell publik.26

En  förstärkning  i  verklighetsanspråket  är  att  flera  program  filmas  med  en 
handkamera  där  dennes  dåligt  inställda  fokus  berättar  för  tittaren  att  detta  är  på 

17 Edin, A. Sid. 29
18 Von Feilitzen, C. Sid. 43
19 Edin, A. Sid. 25
20  Lee, Alice Y. L. ´Critical Appreciation of TV Drama and Reality Shows´ i von Feilitzen, Cecilia 

(red) Young people, soap operas and reality tv, Nordicom, Göteborg University, Göteborg, 2004 
sid. 123

21 Edin, A. Sid. 26
22 Ibid. Sid. 26 ibid
23 Ibid. Sid. 27
24 Ibid. Sid. 28
25 Ibid. Sid. 53
26 Barker, Chris, Television, globalization and cultural identities, Open Univ. Press, Buckingham, 

1999 Sid. 166



7

riktigt. Det går efter en bestämd konvention om att ju sämre kvalitén på bilden blir, 
desto mer amatörmässigt är det och därigenom måste det vara på riktigt.27

2.3 Identitetskonstruktion och identitetsutveckling
Det finns flera teorier om hur identitet konstrueras från spädbarnsålder till tonåren, 
men lika viktigt som själva konstruktionen är befästningsprocessen. 

2.3.1 Identitetskonstruktionen
En  av  de  vedertagna  teorierna  om  identitetskonstruktion  är  framtagen  av  Erik 
Homburger Erikson. Grundtanken i teorin är att genom en serie kriser som behandlas 
och överkoms via jaget, formas en persons identitet.28 Den nya identiteten vilar inte 
bara på barndomens sammanlagda och övervunna existenskriser utan på den unges 
uppfattning av sig själv såsom den verkar i olika situationer exempelvis i familjen, 
bland vänner och som elev. Denna utveckling i puberteten innebär inte att identiteten 
sedan är färdigkonstruerad där man för evigt tagit ställning till alla värden utan kan 
ses mer som en kärna vilken ligger till  grund för ställningstagande i olika frågor. 
Samhället bör här, enligt Erikson, erbjuda några fasta och goda förebilder som de 
unga kan identifieras sig med. Den unge bör dock ha möjlighet att experimentera 
med olika roller för att finna en ideologisk (samhällelig) bekräftelse och genomlevs 
inte denna kris kan identitetsförvirring eller negativ identitet uppstå.29 

Enligt Barker kan det inte uppstå någon identitet om det inte sker genom diskurs. Då 
vi aldrig kan undkomma språket måste erfarenheter, sociala övningar och identiteter 
vara diskursivt baserade, det vill säga att alla identiteter, enligt Barker, är sociala och 
kulturella där dessa inte kan existera utanför den kulturella presentationen.30

2.3.2 Identitetsutvecklingen
Tonårstiden  kan ofta  betraktas  som identitetsutvecklingens  höjdpunkt  där  tidigare 
formade element prövas och befästs. Grundtanken är att genom olika erfarenheter 
och införlivandet av dessa formas självkänsla och självbild varpå identifikation sker. 
Genom  detta  införlivas  drag,  normer,  egenskaper  och  värden  genom  viktiga 
personer.31 Genom  psykoanalytikerna  Jacobson,  Mahler  och  Kernberg 
objektrelationsteori och en mer experimentell form formulerad av psykoanalytikern 
Daniel  Stern,  diskuteras  tre  aspekter  av  identitet.  Dessa  är  självbilderna, 
kroppsuppfattning och relation till auktoriteter.32

Självbildernas utgångspunkt är de erfarenheter som gjorts, byggts och prövats. Dessa 
kan sammanföras till delidentiteter men måste dock underordnas och passas in i en 
helhet. Passar dessa inte in kan det uppstå en klyvning i delidentiteter där de olika 
självbilderna inte står i kontakt med varandra.33 Kroppsuppfattningen utgörs av två 
27 Edin, A. Sid. 27
28 Jerlang, Espen ´Erik Homburger Erikssons psykoanalytiska teori´ i Jerlang, Espen (red.), 

Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion, 4., [utök. och rev.] uppl., Liber, Stockholm, 
2007 Sid. 68

29 Ibid. Sid. 92-93
30 Barker, C. Sid. 166
31 Wrangsjö, Björn, ´Kliniska synpunkter på identitetsutvecklingen´ i Frisén, Ann & Hwang, Philip 

(red.), Ungdomar och identitet, 1. utg., Natur och kultur, Stockholm, 2006 Sid. 131
32 Ibid.
33 Ibid. Sid. 132
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olika faktorer där den första är en kontakt med det inre och den andra är de yttre 
sensoriska intrycken.  Viktigt  är  att  individen  i  tonåren  kan erövra  sin  kropp och 
frigöra sig från tidigare föreställning att kroppen skulle ägas av den som pysslar om 
den, det vill säga föräldern. Den unika självbilden skapas av erfarenheter och bilder 
av  kroppen.34 Bekräftelsen  från  auktoriteter  ställs  som  ytterst  viktig  för 
identitetsutvecklingen.  Behovet  av  bekräftelse  finns  genom  hela  livet  där  det 
tydliggörs  av  behovet  att  uppsöka  en  grupps  informella  ledare  vid  eventuella 
problem. I tonåren är lärare, kamrater samt beundrade och idealiserade jämnåriga de 
som övertar den bekräftande rollen alltmer från föräldrarna.35

Även om det  ibland sägs att  en tonåring  söker  identitet  är  det  inte  en medveten 
handling från dennes perspektiv. Det den däremot gör är att söka erfarenheter och 
tillhörighet  som skapar  en sammanhållande känsla.  Från högt  värderade  personer 
söker  de  bekräftelse  och  de  söker  sig  till  situationer  som  skapar  känslan  av 
livskraft.36 

2.3.3 Identiteten i media
Att titta på tv kan ses som en del av det vardagliga livet, framför allt i hemmet, vilket 
ger att det som förmedlas inte bara vilar på tittare i relation till tv utan även styrs av 
den vardagliga rytmen och de vardagliga rutinerna.37 

Unga människor uppvisar ett större intresse för reality-tv då de är naturligt nyfikna. 
De får  igenom dessa program information  om hur människor,  liknande de själva 
hanterar olika situationer.38 I en undersökning lyfter en av informanterna fram att det 
ligger en spänning i att tänka sig in i deltagarnas olika positioner.39 Informanterna 
uppgav att de lever sig in i situationerna och skaffar sig även favoriter och hatobjekt 
bland deltagarna.40 

Tillsammans med nedgången av traditioner har identiteter rent generellt blivit mer 
varierande  och  formbara.  De  är  mindre  förutsägbara  och  fixerade  än  de  var  för 
tidigare generationer och identiteter idag är mer `först till kvarn´ än vad de någonsin 
varit.41 Det finns tankar om att den aktiva tittaren inte är ett kulturellt dumhuvud som 
konsumerar tv:s budskap utan att ifrågasätta det som erbjuds. Tittaren ser tv som en 
resurs som används för konstruktionen av identitet på en mängd olika sätt. Därav bör 
vi inte behandla dessa som en generell  grupp utan bör beakta att  dessa individer 
konstruerar identitet på en mängd olika sätt utefter de olika förutsättningar som finns 
i livet.42  

Moralen  kring  förhållanden  människor  emellan  är  av  yttersta  vikt  vid  identitets-
bildningen.  De  centrala  delarna  som  faktiskt  finns  gällande  etik  och  moral  i 
identitetskonstruktionen tar bort tanken om att vi lever i ett omoraliskt samhälle.43 
Ungdomar  pendlar  mellan  de  individualistiska  och  sociala  uppfattningarna  kring 
moral.  Ibland  är  dessa  moraliska  förpliktelser,  och  uppfattningarna  om  dem, 
34 Wrangsjö, B. Sid. 133
35 Ibid. Sid. 134
36 Ibid. Sid. 135
37 Barker, C. Sid. 139
38 Lee, A. Y. L. Sid 123
39 Edin, A. Sid. 57
40 Ibid. Sid. 49
41 Gauntlett, D. Sid. 113
42 Barker, C. sid.139
43 Ibid. Sid. 140
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kopplade  till  individen  och  ibland  är  de  rent  av  kopplade  till  skam  genom  de 
omständigheter genom vilka de agerar. Såpoperan fungerar då som en stimulans till 
diskussion om etik som sedermera formar basen av ett självtillverkande projekt.44 

2.3.4 Förebilder
Karaktärerna i dokusåporna kan te sig ha en viss förebilds-form för de unga i sitt 
identitetsarbete.  I  akademiska  termer  kan  begreppet  förebilder45 vara  något  vagt. 
Även psykologer anser att det hittills inte finns något bra sätt att beskriva processen i 
vilket individen brukar förebilderna i sin utveckling. Detta, menar Gauntlett, är dock 
inget  problem då  det  blir  fritt  fram att  skapa  en  förståelse  kring  hur  förebilder 
fungerar. Han menar att då unga växer och avancerar in i tjugoårsåldern och även 
senare, letar de efter inspirerande eller tröstande figurer som erbjuder en positiv bild 
av hur livet kan se ut. Dessa identiteter kopieras inte direkt, utan de räknas in i det 
pågående  arbetet  kring  hur  vi  uppfattar  livet  och  hur  vi  skulle  vilja  passa  in  i 
samhället.  Då vi konstruerar vår egen berättelse46 lånar vi vissa delar ifrån andras 
attityder  till  livet,  som vi själva föredrar,  vilket  skulle  kunna innebära att  medias 
stjärnor kan ses som en inspiration genom en sida av dess karaktär,  men inte en 
annan.  Tack  vare  denna  selektivitet  kan  man  argumentera  att  det  är  onödigt  för 
auktoritetsfigurer att känna att förebilder måste vara felfria.47  

2.3.5 Egenskaper hos deltagarna
Reality-programmen bygger på att vara synliga, dels genom en realistisk illusion som 
inkluderar tittaren och dels genom en exhibitionistisk konfrontation med densamme. 
För  att  få  uppskattning  och  uppmärksamhet  visar  deltagarna  upp  speciella 
egenskaper,  talanger  och sina  kroppar.48 Det  finns  ett  utmanande  av  traditionella 
värden och ideal,  men även ett  befästande av de gamla.  Deltagarna  tjänar  på att 
hjälpa  till,  uppmuntra  andra  och  vara  ärlig.  Det  finns  ett  starkt  fokus  på  social 
kompetens.49 Deltagarna tjänar även på att uppvisa en arbetsmoral där man inte är 
rädd för att hugga i. De ska vara duktiga, kunna ta kritik och vara ödmjuka. Detta 
visas mycket tydligt i de program som fokuserar på musik.50 Vidare läggs en positiv 
tonvikt vid de program som bygger på prestationer och personlig utveckling.51 Det 
finns  en  medvetenhet  hos  en  viss  publik  kring  de  krav  på  deltagarna  i  reality-
programmen,  om uppvisandet  av  en  viss  image.52 Förhållningssättet  till  negativa 
framställningar  är  ett  förfasande,  dock  med  skräckblandad  förtjusning,  och  ett 
avståndstagande från beteendet.53 Dock är det ofta de udda personligheterna som gör 
störst avtryck på tittaren, antingen som förebild eller antibild.54

44 Barker, C. Sid. 140
45 Role models (förf. anm.)
46 Narrative of self (förf. anm)
47 Gauntlett, D. Sid. 236
48 Edin, A. Sid. 27
49 Ibid. Sid. 64
50 Ibid. Sid. 65
51 Ibid. Sid. 66
52 Ibid. Sid. 71
53 Ibid. Sid. 58
54 Ibid. Sid. 68
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2.3.6 Genusframställning
Först bör begreppet tydliggöras. Begreppet genus innebär inte det fysiska könet en 
person har, utan handlar mer om föreställningen om vad som är kvinnligt respektive 
manligt och vilka konsekvenser denna uppfattning kan få.55

Media verkade förr vara mycket  stereotypt  i representationen av genus. Samtidigt 
som män uppvisas som mer aktiva, beslutsamma, modiga, intelligenta och påhittiga 
visade tv och film även upp en större mängd män jämfört  med kvinnor.56 Även i 
tidnings  och  annonsvärlden  fanns  tendenser  till  en  förstärkning  av  den  feminina 
hemmafru-stereotypen.57 Modern  media  har  en  mer  komplicerad  syn  på  kön och 
sexualitet än den hade förut.58

Medievärlden tillsammans med den vida världen av kändisar uppvisar en bild av den 
konventionellt vackra människan, kvinnor som män, vilket skulle kunna innebära att 
alla står under en konstant press att alltid se bra ut. Kvinnor är även bekymrade över 
sminket  och  har  kanske  en  större  paranoia  över  att  alltid  se  smala  ut.59 
Framställningen av män och kvinnor är i hög grad baserad på schabloner av att män 
är  starka,  modiga  och  duktiga  medan  kvinnor  förföriska,  sköna och moderliga.60 
Dock finns det andra kvinnliga och manliga karaktärer som går emot konventionen.61 
Tv-såpor  är  en  grund  för  diskussion  kring  favoritkaraktärer,  könsidentitet  och 
personlig-sexuell  moral.  Det  finns  en  motsägande  identitetskonstruktion  som 
motsvarar de moderna respektive postmoderna diskurserna kring kön och identitet. 
De  kvinnliga  karaktärerna  verkar  alltså  positionera  sig  själva  som  traditionellt 
feminina, men uppvisar även mer självsäkra former av kvinnlighet.62 

2.4 Flickor och pojkars uppfattning av reality-tv
I  en  studie  vars  syfte  var  att  diskutera  reality-tv  som  både  programtyp  och  de 
diskussioner  som  omgärdar  dessa  så  framkom  att  respondenterna,  kvinnor  i 
varierande  åldersgrupper  från  gymnasister  till  40-åringar,  upplevde  de  svenska 
serierna  som  mer  verklighetsanknutna  än  de  amerikanska.  De  amerikanska 
varianterna upplevdes dock som lättare att titta på eftersom man kunde hålla en mer 
distanserad position.63 I en annan studie genomförd bland tyska ungdomar i åldern 9-
15, angående vad de söker i tv-serier64, vilka de föredrar och vilken användning de 
har  av  dessa,  så  framkom  att  flickorna  tittade  på  serier  med  ett  innehåll  kring 
förvirring  i  kärlekslivet  och  framställningen  av  dagliga  erfarenheter  hos  unga 
människor. Pojkarna var också intresserade av dagliga samfund men i deras fall ville 
de att det skulle innehålla humor, gärna överdrivet och brytande av tabun, vilket kan 
återfinnas i komediserier.65

55 Hedlin, Maria, Lilla genushäftet: om genus och skolans jämställdhetsmål, Högsk., Kalmar, 2004 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hik:diva-23 Sid. 1

56 Gauntlett, D. Sid. 56 
57 Ibid. Sid. 56
58 Ibid. Sid. 90
59 Ibid. Sid. 90
60 Edin, A. Sid. 67
61 Ibid. Sid. 68
62 Barker, C. Sid. 140
63 Edin, A. Sid. 47
64 Studien behandlade vanliga dramaserier, inte dokusåpor (förf. anm.)
65 Theunert, Helga & Gebel, Christa, ´Reception of TV series among Children and Teenagers in 

Germany´ i von Feilitzen, Cecilia  (red) Young people, soap operas and reality tv, Nordicom, 
Göteborg University, Göteborg, 2004 sid. 83
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Förhållningen till reality-program är problematisk och kan te sig skamlig. Antingen 
tonar tittaren ner den mängd de faktiskt ser av programmen, eller så känner denne sig 
omedelbart manad att erkänna hur mycket den faktiskt tittar. Ofta finns det ett lite 
obekvämt  förhållande  till  programmen  och  mängden  som ses.66 Tittarna  är  dock 
medvetna om att kring de konflikter som uppstår i programmen, finns det ett syfte att 
de själva skall ta ställning.67 Tittaren intar en intressant position i relation till vissa 
program där den positionerar sig själv i en tydlig expertroll och placerar även sig 
själv  som deltagarnas,  programledarnas  eller  producenternas  jämlike.68 Det  finns 
dock en förståelse av att reality-programmen är delvis iscensatta och ett spel i vilket 
att uppträda ordentligt är av yttersta vikt. För en del, speciellt äldre pojkar, är det 
viktigt  att  diskutera  deltagarnas  beteende  samt  vem  och  varför  en  eller  annan 
deltagare ska röstas bort.69 

2.4.1 Autenticitet
I en undersökning kring ungdomars intresse av såpoperor och den påverkan det har i 
det dagliga livet, beskrev de intervjuade ungdomarna en av de då sända dokusåporna 
som ´cool´  och  autentisk.  De  ansåg  den  inte  vara  riktad  mot  barn  utan  mer  åt 
ungdomen. En tioårig respondent säger ”de visar oss hur det riktiga livet är”.70 I en 
annan undersökning argumenterade ungdomarna för varför de tittade på såpor genom 
att uttrycka såpornas realism. Såporna skulle ge en inblick i en yngre generations liv, 
framförallt  ansågs  detta  hos  tonåringar  från  en  mindre  intellektuellt  stimulerande 
miljö. Ungdomar från en mer intellektuellt stimulerande miljö menade att det fanns 
visst en realism, men tog det med en nypa salt.71 I en tredje undersökning uppgav 
ungdomar att de tittade på reality-tv då det gav en känsla av verklighet. Flickor var 
tydligast med detta medan pojkarna var mer intresserade av program som visade hur 
man blev rik  och berömd snabbt.  Ungdomarna  var  inte  kritiska till  programmets 
verklighetsanspråk utan tog det för givet.72

2.4.2 Vad tittar pojkar och flickor på?
De serier som föredrogs bland de ungdomarna varierade mycket utefter i vilket steg 
av identitetsutveckling de befann sig i, vilket även innebär vilka frågor de behövde 
behandla. De undersöker exempelvis hur andra förhåller sig till frågor om sexualitet 
och samhällspositioner. Flickorna uppger att de kan sätta sig i karaktärens situation 
eftersom det är händelser som mycket väl skulle kunna hända dem själva.73 De yngre 
har en pendlande åsikt kring skönhetsidealen främst kring de kvinnliga deltagarna. 
Det finns ett kritiskt och ironiskt avståndstagande kring normer och ideal men även 
en uppfattning om att man som tjej ska vara smal, fin och snyggt klädd.74 Bland äldre 
flickor finns det en mer kritisk hållning till program om utseendeförändring genom 
plastikkirurgi och skönhetsoperationer.75 

66 Edin, A. Sid. 61
67 Ibid. Sid. 58
68 Ibid. Sid. 60
69 Götz, Maya, ´Soaps want to explain reality´ i von Feilitzen, Cecilia  (red) Young people, soap 

operas and reality tv, Nordicom, Göteborg University, Göteborg, 2004 Sid. 78
70 Götz, M. Sid. 77
71 Theunert, H. & Gebel, C. Sid 85
72 Lee, A. Y. L. Sid 124
73 Theunert, H. & Gebel, C. Sid 85
74 Edin, A. Sid. 72
75 Ibid. Sid. 74-75
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Program som behandlade förhållanden på något sätt intresserade sig främst flickor 
för, men då pojkarna närmade sig tonåren blev även de intresserade av ämnet. Bland 
de äldre pojkarna framkom två motsägande tankar kring förhållanden och idealparet. 
Den första innehöll en tanke om föreningen av likar, där den manliga karaktären och 
den kvinnliga kan ses som lika självständiga. Den andra, mer representerad bland 
flickorna, avbildade idealparet som en harmonisk samvaro där kvinnan och mannen 
är två helt olika delar som sedan skall komplettera varandra.76

I en annan undersökning uppger pojkar i åldern 9-13 att dokusåpan  hade givit dem 
en chans att greppa vad det innebär att vara man och reflektera samt diskutera kring 
vissa situationer i livet. Pojkarna fokuserade speciellt på de manliga karaktärerna och 
deras beteende. Det tedde sig som att pojkarna valde ut speciella delar av karaktären 
angående vad det innebar att vara man.77 Komediserier blev allt mer populära hos 
pojkarna ju äldre de blev medan det motsatta gällde för flickor. Båda uppskattade 
serier fyllda av action och spänning, men främst pojkarna. Serier som innehöll en 
annorlunda könsroll hos både den manliga och kvinnliga karaktären uppskattades av 
både pojkar och flickor, även i en äldre ålder.78 

Vad pojkar föredrar i fråga om innehåll i tv-program förändras genom tiden. I en 
studie, genomförd i familjer boendes i England, avsedd att tydliggöra skillnaderna i 
förhållningssättet till  tv, vad som tittas på och engagemanget i detta, i relation till 
vilka  program som tittas  på  och vid vilka  tider,  framkom att  kvinnorna  verkade 
motvilliga  till  att  erkänna  att  de  talade  om  tv-programmen  med  vänner  och 
arbetskamrater  medan väldigt  få  män påstod sig tala  om dessa.  De kände att  det 
skulle  innebära  ett  erkännande kring att  de skulle  titta  på tv  för ofta.79 I  studien 
framkom  det  att  män  oftast  tittade  på  fakta-program  såsom  nyheter  och 
dokumentärer,  medan  kvinnorna  föredrog fiktiva  program.80 Männen föredrog  en 
realism, även om det var ett program som var fiktivt, och tog avstånd ifrån allt vad 
romans hette.81 

Genom att erkänna att programmen är dåliga kan dessa avnjutas med hedern i behåll, 
trots en låg status i den kulturella offentligheten. De amerikanska programmen har 
man en distans till medan de svenska upplevs som mer verkliga. Detta gör att det 
finns en ironisk hållning till det vilket gör att man kan ha en självständig och kritisk 
hållning,  avslöja och motsätta  sig  programmets  konstruktion,  medvetet  bryta  mot 
föreställningar om god smak och slutligen skapa sig egna kulturella distinktioner och 
betydelser.82 

2.5 Dokusåpor i relation till hemmet och skolan
I  tidigare forskning, utförd innan 1985, betraktades  tv som ett  relativt  oförargligt 
medium, men redan där fann man att barn var den kategori som tillbringade mest tid 
framför den. Ungdomar var den kategori som ägnade tv:n minst tid.83 Tv-tittandet 
upplevdes vara en familjeaktivitet där barnen, naturligt, samtalade om de olika tv-
programmen med föräldrarna.84 I en enkätstudie, genomförd tio år senare, utförd med 
76 Theunert, H. & Gebel, C. Sid 85-86
77 Götz, M. Sid. 77
78 Theunert, H. & Gebel, C. Sid 83
79 Morley, D. sid. 150
80 Ibid. sid. 155
81 Ibid. sid. 156
82 Edin, A. Sid. 50
83 Johansson-Smaragdi, Ulla ´Familjen, kamraterna och TV-tittandet´ i Rosengren, Karl Erik (red.), 

På gott och ont: Barn och ungdom, TV och video, LiberUtbildningsförl., Stockholm, 1986 Sid. 17
84 Ibid. Sid 21
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barn i årskurs fem och årskurs åtta angående dessas tv-tittande och massmedievanor, 
fann man att dessa ägnade cirka 3 timmar per dag till tv:n. Kanal 1 var den kanal de 
tittade  oftast  på,  främst  bland  eleverna  i  årskurs  fem.  En  övervägande  majoritet 
uppgav  att  de  hade  fler  tv-apparater  än  en  hemma,  och  de  unga  tittade  inte 
tillsammans med familjen som regel.85 Eleverna uppgav att skolan inte använde sig 
av  media  i  undervisningen.  80-90%  uppgav  att  läraren  nästan  aldrig  knöt 
undervisningen till TV och TV-program.86

I en norsk studie, genomfört bland ungdomar i åldern 11-12 och 15-16, försökte man 
undersöka hur eleverna upplevde de dualistiska värdena som förmedlades i skola och 
media. I studien framkom att det existerar en skillnad i värden förmedlade av skolan 
och  värden  förmedlade  av  media.  Vidare  visade  studien  att  dessa  skillnader 
observerades  inte  bara  av  eleverna  utan  även av föräldrar  och  lärare.87 De flesta 
eleverna,  främst  de i  årskurs nio,  upplevde inte  att  de befann sig i  en dragkamp 
mellan skolans förmedling och medias. Föräldrar och lärare tenderar mer att oroa sig 
över  en sådan och kanske just  för att  vuxna är  mer  införstådda över den subtila 
influens  media  kan ha.88 De äldre  eleverna  i  studien  som uppvisade  traditionella 
värderingarna angående sex, våld och familjeliv upplevde att dessa skulle härleda 
från hemmet och skolan medan de elever som uttryckte mer liberala tankar kring 
detta hänvisade till  vänner och media där de framhävde vänner mer, medan lärare 
ansåg  att  media  hade  större  påverkan  på  dessa  än  de  jämnåriga  hade.89 Lärare 
hävdade  dock  att  elevernas  bruk  av  visuell  media  gav  inspiration  och  positiva 
impulser till skolarbetet, även om en del kunde vara trötta i skolan på grund av för 
mycket mediebruk. De flesta föräldrar upplever en konflikt mellan de värden och 
normer de vill förmedla i hemmet och de som förmedlas genom media.90  I resultaten 
från studien framkom att cirka tio procent av eleverna upplevde att media hade haft 
en negativ inverkan på deras självförtroende. En del av dessa kopplar det till, medias 
uppvisande av perfekta kroppar där de själva kategoriserar sig som motsatsen, vilket 
Simonnes och Gjelsten lyfter fram som en viktig fråga både för media men även för 
pedagogiken.91

I en studie framkom att elever som hade fått undervisning i media var mer kritiska 
till verklighetsanspråket dokusåpor har. De påpekade att programmet satte deltagarna 
i  ovanliga  omgivningar  som skiljde  sig  från  den  omgivning  deltagarna  vanligen 
befann  sig  i.  De  uttryckte  även  en  oro  i  romantiseringen  kring,  till  exempel 
modellyrket,  i  en av serierna,  som är ett  annars hårt  yrke för modellerna.  Vidare 
uppgav de att  materialism och konsumtion var de underliggande värden i  samma 
serie i vilken en flicka endast kan upplevas som vacker om hon är sminkad och klädd 
i  märkeskläder.92 Framförallt  äldre  ställer  sig  kritiska  till  de  konventionella  och 
konservativa  framställningarna  av  män  och  kvinnor  där  de  är  extra  kritiska  till 
föreställningen av den blonda, storbystade förförerskan.93

85 Wall, Jonas, Skolelevers TV-tittande och massmedievanor: en enkätundersökning med elever från  
årskurs 5 och årskurs 8, Statens skolverk, Stockholm, 1995 Sid. 9-10

86 Ibid. Sid 11
87 Simonnes, Asbjorn & Gjelsten, Gudmund ´Children interacting between Values at School and in 

Media´ i von Feilitzen, Cecilia  (red) Young people, soap operas and reality tv, Nordicom, 
Göteborg University, Göteborg, 2004 sid. 113

88 Ibid. Sid. 113
89 Ibid. Sid. 114
90 Ibid. Sid. 114 
91 Ibid. Sid. 115
92 Lee, A. Y. L. Sid 125
93 Edin, A. Sid. 70
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2.6 Normer, moral och värden 
Ordet norm kommer från latinets  no´rma som betyder rättesnöre eller regel. Ordet 
spelar på ett godtagbart beteende i exempelvis en social grupp där det betecknas som 
ett ´normalt´ sådant. I allmänhet är beteendena förbundna med sociala värden och 
används  som  medel  för  att  tydliggöra  högt  värderade  tillstånd  av  vissa 
samhällsgrupper. Samhällets normsystem uttrycks till viss del i de formella lagarna, 
men  finns  även  i  traditioner,  seder  och  bruk.94 Ordet  moral  definieras  genom 
Nationalencyklopedin som en uppfattning om vad som är rätt och fel. 95 Ordet värden 
behandlas utefter skolans definition, såsom den presenteras i styrdokumenten. 

2.6.1 Värdegrunden
Inom skolans värld finns det styrdokument som understryker en förmedling av de 
rätta,  samhälleliga  moraliska värderingar  som skall  förmedlas  till  eleverna.  Dessa 
värderingar skall genomsyra hela utbildningen och presenteras i läroplanen för den 
obligatoriska grundskolan, i skrivande stund Lpo 94 men övergår till Lgr 11 hösten 
2011. Innehållet är dock detsamma och framställs tydligt.

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) 
slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 
utveckla  kunskaper  och  värden.  Den  ska  främja  alla  elevers  utveckling  och 
lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra 
respekt  för  de  mänskliga  rättigheterna  och  de  grundläggande  demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom 
skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 
vår  gemensamma  miljö.  Människolivets  okränkbarhet,  individens  frihet  och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet  med  svaga  och  utsatta  är  de  värden  som skolan  ska  gestalta  och 
förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 
och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-
konfessionell.  Skolans  uppgift  är  att  låta  varje  enskild  elev  finna  sin  unika 
egenart  och  därigenom kunna delta  i  samhällslivet  genom att  ge  sitt  bästa  i 
ansvarig frihet.96

Detta utvecklas vidare och tydliggörs i nästa stycke:

Ingen  ska  i  skolan  utsättas  för  diskriminering  på  grund  av  kön,  etnisk 
tillhörighet,  religion  eller  annan  trosuppfattning,  könsöverskridande  identitet 
eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan 
kränkande  behandling.  Sådana  tendenser  ska  aktivt  motverkas. 
Främlingsfientlighet  och  intolerans  måste  bemötas  med  kunskap,  öppen 
diskussion och aktiva insatser.

Avsnittet  avslutas med en tonvikt vid den roll pedagogen och skolan har i denna 
förmedling:  ”Alla  som verkar  i  skolan ska hävda de  grundläggande värden som  
anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot  
dem.”

94 Nationalencyklopedin avläst 2010-12-22 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/norm/271419 
95 Nationalencyklopedin 2010-12-09  http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sok/moral?type=DICT 
96 Skolverket, Lgr 11 Avläst 2010-12-19 http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/22184 

http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/22184
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sok/moral?type=DICT
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/norm/271419
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2.6.2 Värdegrund som pedagogisk praktik
Hur alla verksamma i skolan skall arbeta med värdegrunden är dock inte klart och 
ofta  kan  vissa  av  begreppen  vara  solklara,  men  ändå svåra  att  definiera.  För  att 
underlätta  arbetet  med  värdegrunden  har  en  av  forskarna  inom  ämnet  försökt 
klargöra  vad  värdegrunden  faktiskt  innebär.  Gunnel  Colnerud  är  professor  i 
pedagogik  på  Linköpings  universitet  och  har  ägnat  en  del  forskning  kring  de 
moraliska värden som finns inbäddade i skolans vardagliga samspel.97

Colnerud98 lyfter  fram frågan om vilka värden som kan anses vara gemensamma. 
Hon menar  att  begreppet  värdegrund har  blivit  ett  samlingsbegrepp för etik-  och 
moralfrågor, normfrågor, demokratifrågor, relationsfrågor och livsåskådningsfrågor 
vilket ger en problematik rörande begreppens innebörd och inneboende relationer. I 
skolan  definieras  dessa  oftast  genom själva  utförandet  av  verksamheten  och hon 
menar att genom övertramp i ord och handlingar uppmärksammas dessa. Då detta 
ska vetenskapligt undersökas föreligger det ett behov av att skapa en teoretisk och 
begreppslig klarhet. För praktikerna ses innebörden i det som synliggörs i handlingar 
och interaktioner medan i forskningen vill man utreda innebörden i begreppen. Då 
hon lyfter fram tidigare värdegrundsforskning refererar hon till Winner (1986) som 
visar  hur  begreppets  dominerande innebörd förskjutits  i  mer  subjektiva  fenomen. 
Han menar att värden idag inte innebär en undersökning av vår omvärld, utan mer 
fokuseras på vår inre värld och undersökandet av våra egna känslor.  Han lyfter även 
upp att  sammanföringen  av  tidigare  distinkta  ord  under  ett  och  samma  begrepp, 
”values” ger en svårighet i åtskillnaden mellan kvaliteter. Vidare påpekar Winner att 
det blir poänglöst att ifrågasätta handlingar om svaret bara kan bli att denne utgår 
ifrån sin värdegrund.99

2.7 Dokusåporna
Beskrivning  av  behandlade  dokusåpor,  utifrån  elevernas  svar,  tagna  från  dess 
sändningskanals hemsida. Det totala urvalet av dokusåpor presenteras ej, utan endast 
de som behandlas i resultatdel och diskussionsdel.

2.7.1 Expedition Robinson
Paolo  Roberto är  programledare  för Robinson som  spelats  in  på  plats  i 
Filippinerna under 2010. Programmet sänds i 13 delar. Upplägget är välkänt och 
en modern klassiker, ett gäng äventyrssugna svenskar reser till en exotisk plats 
och utsätts både för psykiska och fysiska påfrestningar.  Den här säsongen tar 
TV4 med tittarna till Filippinerna, en plats som bjuder både på turkosblått vatten, 
djupa dalar, laguner, berg och ett rikt djur - och växtliv. I den här säsongen av 
Robinson introduceras två nya, hårda tävlingar. I den ena spänns två deltagare ur  
varje lag fast runt en påle med tjocka rep. Lagen ska sedan forsla sina fastspända  
kamrater genom en hinderbana i havet och upp på land i het sand. I den andra 
tävlingen är det lagledarna som spänns fast inuti en boll av trä. Medlemmarna i  
lagen ska iförda ögonbindlar rulla sin ledare, som är den enda som ser och kan 
guida  sina  kamrater,  genom  en  vattenbana.  Målet  är  att  komma  först  till 
Robinsonstatyetten. 

97 Linköpings universitet http://www.ibl.liu.se/pedius/personal/colnerud-gunnel?l=sv Avläst 2010-
12-12

98 Colnerud, Gunnel, `Värdegrunden som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs´, Pedagogisk 
forskning i Sverige, Årgång 9, nr 2, 2004, sid. 81-98

99 Ibid. Sid 86-88

http://www.ibl.liu.se/pedius/personal/colnerud-gunnel?l=sv
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Nytt för i år är också att programledaren Paolo Roberto själv tog på sig uppgiften  
att  drilla  80  av  de  9  000  sökande  i  det  sista  skeendet  av  castingen  för  att  
minimera risken av avhopp. Det handlade varken om styrka eller ork, utan vem 
som hade viljan att vinna.100

2.7.2 Americas Next Top Model
If you’re boring, don’t show up. Har du ingen känsla för mode kan du ligga risigt  
till om du vill ha en plats i fjortonde säsongen av Top model. Förväntansfulla tjejer 
från hela landet anländer till Los Angeles och den hårda uttagningen. Det är en 
brokig skara tjejer och bara tolv av dem tar sig vidare till lyxlägenheten i New 
York där makeover, tuffa utmaningar och ännu en deltagare väntar… Med både 
moderlig  ömhet  och  iskall  kritik  drillar  Tyra  Banks  de  unga  tjejerna  i 
modevärldens hårda villkor. Till sin hjälp har hon i vanlig ordning en stenhård jury 
och en uppsjö av specialgäster som varje vecka bistår med expertkunskaper och 
dömer inom sina respektive  fält.  Vid Tyra  Banks  och modellaspiranternas  sida 
finns  alltid  catwalkcoachen  J  Alexander,  modefotografen  Nigel  Barker  och 
älskvärda Jay Manuel. Den här säsongen välkomnas även en ny fast jurymedlem: 
André Leon Talley – en legendar i modeindustrin med tidigare arbetsgivare som 
bland annat Vogue och Andy Warhol. Vinnaren får 100 000 dollar i lön för en 
kampanj  med  kosmetikaföretaget  Cover  Girl.  Dessutom  får  hon  skriva 
modellkontrakt med Ford Models och får fin exponering i ett uppslag i tidningen 
Elle.101

2.7.3 Project Runway
Supermodellen  och  skådespelerskan  Heidi  Klum är  programledare  i  den  här 
realityserien där tolv unga designers får chansen att visa framfötterna. Vi följer 
de hoppfulla modeskaparna i deras strävan att imponera en minst sagt tuff jury 
och bli erkända inom en av världens mest glamourösa branscher. Om de lyckas 
får de visa sina kreationer under New Yorks prestigefyllda modevecka.102 

2.7.4 Ung och bortskämd
Måste man städa? Laga mat? Jobba för att få pengar? Självklart kan tyckas, men 
är man mammas lilla prins så har  man fått  allt  serverat  på silverfat.  Mamma 
kanske  inte  ens  vill  att  man  ska  bli  självständig  och  flytta  hemifrån? 
Curlingföräldrar  har  det  pratats  om  i  många  år.  Nu  är  den  första  kullen 
curlingbarn vuxna nog att flytta hemifrån. Men hur ska de kunna göra det när de 
inte ens kan laga mat eller vill jobba? 

Nu måste tio deltagare klara en mängd vardagssysslor och får dessutom uppdrag 
som att jobba i mataffär eller på hotell. Den som tar minst ansvar röstas ut – av 
föräldrarna. Den som är kvar efter åtta veckor har inte bara vunnit kunskap och 
självständighet utan även en jordenrunt-resa.103

2.7.5 Hells Kitchen
Gordon Ramsay är  tillbaka  i  köket  för  säsong sju,  där  nya  hoppfulla  kockar 
tävlar  mot  varandra  under  den  skräckinjagande  Gordons  kritiska  öga.  Den 
temperamentsfulle  kocken  Gordon Ramsay är  tillbaka  i  en  sjunde säsong av 

100 Tv4.se http://www.tv4.se/1.1825907?episodeId=1.1934255& Avläst 2010-12-22
101 Tv3.se http://prod.tv3.se/program/top-model-14-14 Avläst 2010-12-22
102 Tv3.se http://prod.tv3.se/program/project-runway-1 Avläst 2010-12-22
103 se.nu http://www.se.nu/webbtv/kanaler/svt/ung-bortskamd 2010-12-22

http://www.se.nu/webbtv/kanaler/svt/ung-bortskamd
http://prod.tv3.se/program/project-runway-1
http://prod.tv3.se/program/top-model-14-14
http://www.tv4.se/1.1825907?episodeId=1.1934255&
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Hell’s Kitchen. Nya kockar kommer att grillas, svettas och testas i en rad tuffa 
utmaningar. Slutligen ska det avgöras vem som har det som krävs för att jobba 
som chefskock på Ramsays  nyöppnade restaurang på Savoy Hotel  i  London. 
Vem av deltagarna fixar biffen? 104

2.7.6 Kungarna av Tylösand
I Tylösand på Sveriges västkust lockar den hetaste stranden, de vildaste festerna 
och de snyggaste människorna. Tittarna får på nära håll vara med när åtta unga 
svenskar tar för sig rejält av frestelserna som semesterorten har att erbjuda. Vi  
lovar  ett  galet  tv-äventyr  i  högt  tempo med glädje,  intensivt  kärleksliv,  vilda 
partyn,  skandaler  och  testosteronstinna  bråk.  Och  det  är  aldrig  långt  till  en 
lösnagel eller en flexande bröstmuskel.

Nej,  ni  har  aldrig sett  något  som det här  förut.  "Kungarna av Tylösand" kan 
beskrivas som ett enda stort glädjerus och utspelar sig på och omkring Sveriges 
hetaste sommarstrand. Åtta unga killar och tjejer förenas i en intensiv jakt på 
kickar,  fester,  dans,  ragg  och  livets  bästa  sommar  utan  några  som  helst 
hämningar. Det enda måstet för deltagarna är att de jobbar i en surfshop så gott 
de kan under högsäsongsmånaden juli.105

104 Tv3.se http://prod.tv3.se/program/hells-kitchen-usa-7 Avläst 2010-12-22
105 Kanal 5.se http://kanal5.se/web/guest/tylosand/-/artikel/av/b7xA/1097/4349795/1.0 Avläst 2010-

12-22

http://kanal5.se/web/guest/tylosand/-/artikel/av/b7xA/1097/4349795/1.0
http://prod.tv3.se/program/hells-kitchen-usa-7
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3 PROBLEM
Diskussionen kring medias påverkan är pågående och stor vilket gör att det finns 
ständigt  nya  program  och  områden  att  undersöka.  Det  främsta  syftet  i  denna 
undersökning är att tydliggöra vilka värden som undersökningsgruppen upplever att 
dokusåporna förmedlar. I bakgrunden till denna undersökning klargörs att det finns 
behov av att pedagogen är insatt i denna förmedling av värden och därigenom också 
bör ha vetskap om den förmedlingsvärld elever har. För att tydliggöra detta har en 
undersökning genomförts med bas i tre problemformuleringar. 

Frågeställningar:

Vad i dokusåpornas innehåll intresserar eleverna och finns det skillnader beroende på 
elevens kön? 

Vilka egenskaper hos deltagarna uppmärksammas av eleverna?

Vilka normer, anser eleverna, förmedlas genom dokusåporna?
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4 METOD
För att genomföra undersökningen har en enkät106 lämnats ut till två klasser i årskurs 
nio på en 7-9 skola i en närliggande kommun till Kalmar. Totalt antal utlämnade 
enkäter  var 43 st där tre av dem utgör ett  externt bortfall.  Enkätens syfte  var att 
tydliggöra vilka dokusåpor eleverna i undersökningsgruppen favoriserade och varför 
de favoriserades. Ytterligare skulle enkäten ligga till grund för ett tydliggörande av 
elevernas uppfattning om vad som förmedlades genom dessa och vilka egenskaper 
hos deltagarna som uppmärksammades.  

Valet  av  metod  motiveras  genom att  jag  ville  ha  en  bredare  uppfattning  av  vad 
undersökningsgruppen ansåg om dokusåporna.   Valet  av enkät  föll  även vid den 
faktorn  att  jag  skulle  påverka  eleverna  så  lite  som  möjligt  i  sina  svar  och 
tankegångar, jag ville även att de skulle påverkas så lite som möjligt av varandra där 
jag upplever att de i till exempel ett samtal skulle leda varandra. Enkäten är till större 
delen utformad med öppna svarsalternativ vilket komplicerar bearbetningen av dessa, 
men kan lyfta mer av deltagarens åsikter än vad en enkät med styrda svarsalternativ 
kan. 

4.1 Etiska överväganden
Forskaren  har  i  uppgift  att  informera  deltagare  om  projektets  natur  och  hur 
deltagarna påverkar och påverkas av arbetet. Den skall även vara tydlig med att ett 
eventuellt  deltagande är frivilligt  och även fullt  möjligt  att  även avbryta.107 Detta 
första  av informationskraven beaktades  och behandlades  under  genomförandet  av 
undersökningen. Vidare meddelades även att eleverna fyllde i enkäten utefter egen 
förmåga och att de hade full möjlighet att inte svara på alla frågor då det är viktigt att 
påpeka för deltagarna i undersökningen att de själva får bestämma på vilka villkor de 
deltar.108 De  gavs  även  information  om  att  ett  avbrytande  av  deltagandet  i 
undersökningen endast kunde ske innan de lämnat ifrån sig sina enkäter, då de senare 
blandades  samman  med  övriga  informanters  enkäter  och  därigenom  inte 
identifierbara. Troligt att de skulle känna igen sin egen enkät, men det skulle även 
innebära  att  de  tvingades  titta  på  övriga  deltagares  enkäter  och eventuellt  kunna 
identifiera  dessa  utefter  handstil.  Detta  skulle  då  strida  mot  löftet  att  underlaget 
skulle behandlas konfidentiellt. Alla enkäter samlades in där de lagts med baksidan 
uppåt i flera syften. Det första för att enkäten inte skulle passera flera deltagare då 
dessa skulle kunna läsa en annan deltagares svar. Den andra anledningen för att jag 
skulle aktivt blanda dessa vid insamling och säkra deltagarens anonymitet och den 
tredje anledningen var att om elever valde att inte delta behandlades insamlingen av 
dessa  enkäter  på  samma  sätt  som övrigas  vid  insamling  och blir  därigenom inte 
utmärkande  på  något  sätt.  Viktigt  är  även  att  jag  som forskare  inte  skall  kunna 
påverka eller utsätta deltagare av påtryckning109 och genom detta förfarande stärktes 
de icke deltagarnas anonymitet.  De behövde inte känna att de skulle stå till  svars 
inför mig. 

4.2 Urval
Vid en undersökning gör forskaren klokt i att begränsa antalet deltagare då det sällan 
är genomförbart  att  använda sig av hela populationen som undersökningen berör. 
106 Bilaga 2
107 Forskningsetiska principer http://www.vr.se/ Hämtad 2006-04-05 Sid. 7
108 Ibid. Sid. 10
109 Ibid. Sid. 10

http://www.vr.se/


20

Begränsningen görs genom ett urval där dessa skall vara representativa för grupper 
flickor  och  pojkar.110 I  detta  fall  gjordes  ett  så  kallat  bekvämlighetsurval111 där 
gruppen valdes utefter dess geografiska läge kontra den ort som forskaren befann sig 
på.

Antalet  dokusåpor  har  reducerats  för  databearbetningen.  Antalet  kanaler  har 
reducerats till endast sex stycken, det vill säga från kanal ett till och med sex. En 
ytterligare  reduktion  har  gjorts  då  avsikten  med  studien  kräver  att  det  finns  en 
grupprelation att betrakta, vilket ger att valda dokusåpor uppvisar en grupp som följs 
genom flera avsnitt.

4.3 Enkätkonstruktion
Vid insamlandet av information i kvantitativa studier görs i regel en mätning där 
informationen tilldelas ett numeriskt värde.112 Fråga ett till fem och tretton till fjorton 
i  enkäten  utformades  utefter  denna  modell  där  svaren  är  av  fast  alternativ  och 
tilldelades  sedan  ett  sifferfärde.  Fråga  sex  till  och  med  tolv  var  av  den  öppna 
karaktären.

Frågor skall inte kunna tolkas på fler än ett sätt där det i så fall ger problem vid 
databearbetningen.113 Dessa  skall  heller  inte  vara  ledande  utan  bör  formuleras  så 
neutralt som möjligt.114 Enkäten har en hög grad av standardisering i dess struktur då 
denne behandlar det ämne studien är avsedd att behandla och innehåller inte frågor 
som upplevs avvika från ämnet.115 Sju av frågorna i formuläret är strukturerade då de 
har fasta svarsalternativ angivna, medan sju av dem har en låg grad av strukturering 
då svarsalternativen saknas och besvaras utefter deltagarens  egen uppfattning.116 I 
detta fall är det viktigt att beakta eventuella feltolkningar av frågan, där det är viktigt 
att ställa denna på ett sådant sätt att missförstånd minimeras. Språket i frågan skall 
vara så enkelt som möjligt och alltid anpassas efter målgruppen. Frågorna skall vara 
preciserade i tid och rum, icke ledande utan så neutrala som möjligt och formulerade 
så korta som möjligt. 117

4.4 Genomförande
Enkäten lämnades ut under lektionstid till eleverna som befann sig i sina respektive 
klassrum.  Att  genomföra  en  enkät  i  detta  forum  har  sina  fördelar  då  det  kan 
kontrolleras på ett effektivare sätt vem som besvara enkäten och att denne gör det på 
egen hand.118

Undersökningen  genomfördes  under  samma  dag  strax  efter  varandra.  Den 
genomfördes  under  ledning,  vilket  innebär  att  konstruktören  finns  på  plats  vid 
genomförandet  och underlättar  för informanten vid eventuella  oklarheter.119 Innan 

110 Trost, Jan, Enkätboken, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2001 Sid. 28
111 Trost, J. Sid. 30
112 Patel, R. & Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och  

rapportera en undersökning, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003 Sid. 98
113 Ejlertson, G. Sid. 43
114 Ibid. Sid. 46
115 Trost, J. Sid. 57
116 Ibid. Sid. 57
117 Ejlertson, Göran, Enkäten i praktiken: en handbok  i enkätmetodik. Studentlitteratur, Lund, 1996 

Sid. 42-53
118 Ibid. Sid. 8
119 Patel, Runa & Davidson, B. Sid. 69



21

respektive  grupp  blev  tilldelade  enkäten  delgavs  de  ett  muntligt  missivbrev120 
innehållande nödvändig information. Då informanterna var klara uppmanades de att 
vända enkäten med baksida uppåt varpå de samlades in av mig utan någon sortering 
förutom en uppdelning i grupper, det vill säga klasser. 

Efter genomförandet tackades de deltagande eleverna och informerades även av att 
de  skulle  få  ta  del  av  resultatet  av  deras  medverkan  genom  att  den  slutgiltiga 
produkten skickas till respektive grupps ansvarige lärare.

4.5 Bearbetning
Enkäterna delades upp i grupp och inom denna även kön. Därefter tilldelades de ett 
siffervärde utefter detta exempelvis enkät 1:3 där ettan står för enkät ett i kategori 
pojkar grupp ett. Fråga ett till och med fyra sammanställdes i ett Excel-formulär där 
de sedan visualiserades genom stolpdiagram.

Fråga fem till och med tolv var av kategorin öppna frågor och kunde inte behandlas 
på samma sätt som de övriga, åtminstone inte till en början. Ejlertsson föreslår ett 
förfarande  där  svaren  skrivs  ut,  kategoriseras  och  tilldelas  variabelvärden  för  att 
kunna behandlas som övriga enkätsvar.121  Svaren sammanställdes utefter angiven 
topplistad  dokusåpa med en åtskiljning av kön på informanterna.  Flickornas  svar 
tilldelades  även en kursiv stil  i  texten  för  att  minimera  risken för  felregistrering. 
Genom detta förfarande kategoriserades svaren där jag sedan försökte finna likheter 
och skillnader.  Vid eventuella skildringar  kring svarsfrekvens behandlades i regel 
informanterna i antal, inte procent då det kan förekomma förvirringar kring hur stor 
del  av  svaren  just  detta  utgjorde.  Detta  är  en  tumregel  som tillämpas  i  regel  då 
underlaget är mindre än femtio undersökningsdeltagare.122  

Vid redovisningen lyfts endast de dokusåpor som fick högs svarsfrekvens, de som 
erhöll tre poäng eller mer  bland de valbara. Detta för utrymmesskäl men även för ett  
bredare  underlag  i  svaren  kring  respektive  serie.  Dock behandlas  alla  svar  kring 
ordkopplingar till respektive serie.  

Kategoriseringen  gjordes  utefter  de  dokusåpor  som  tittades  på  oftast  där  de 
redovisades var för sig förutom i ett av fallen där strukturen i de två serierna var så 
pass  lika  att  de kunde sättas  samman.  En ytterligare  kategorisering  gjordes  även 
utefter den frågeställning som ligger till grund för undersökningen.

120 Bilaga 1
121 Ejlertsson, G. Sid. 95
122 Ibid. Sid. 101
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5 RESULTAT OCH ANALYS

Undersökningsgruppen bestod av 22 flickor och 18 pojkar.

Informanterna delas hädanefter upp i pojkar och flickor för att göra viss åtskiljning i 
svaren. Alla pojkar i undersökningsgruppen hade tillgång till de berörda kanalerna 
medan endast 14 av 22 flickor hade fullt utbud.

De kanaler som uppgetts ha tittats på oftast var kanal 3, 4, 5 och 6 i båda fall.

Bland flickorna låg Expedition Robinson, Americas Next Top Model och Ung och 
bortskämd  som  favoriter  på  delad  plats  och  därefter  hamnade  Project  Runway. 
Pojkarna  uppgav  även  de  Expedition  Robinson  som  favorit  tätt  följd  av  Hells 
Kitchen och därefter Kungarna av Tylösand.

5.1 Elevernas beskrivningar av valda dokusåpor
Vad i dokusåpornas innehåll intresserar eleverna och finns det skillnader beroende på 
elevens kön?  Urvalet av behandlade dokusåpor baseras på de som erhöll totalt tre 
poäng eller mer i sammanställningen, presenterad i diagrammet ovan.

5.1.1 Expedition Robinson
Serien  uppgavs  som  favorit  hos  fem  pojkar  och  fem  flickor  bland  deltagarna  i 
undersökningsgruppen. 
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Fem av informanterna uppgav att de tittade på varje avsnitt av serien, medan tre av 
dem  tittade  ytterst  sällan.  Kring  beskrivningen  av  serien  lades  fokus  på 
tävlingsmomentet i denna hos flickorna. Flickorna fokuserar även på att deltagarna 
blir ´strandsatta´ men det finns även antydningar om överlevnadskunskaper. En av 
flickorna  nämner  även  ett  utröstningsmoment.  Även  pojkarna  lägger  vikt  vid 
tävlingen men poängterar även att serien berör överlevnadsförmågor också, där en av 
dem lyfter den fysiska överlevnaden tillsammans med den mentala och sociala. En 
annan av pojkarna nämner slutpriset  som är en summa pengar, vilket även en av 
flickorna gör.

De flesta  flickorna upplever  seriens målgrupp vara alla  då de beskriver  den som 
spännande  och äventyrlig.  Även  pojkarna  uppger  en  väldigt  bred  målgrupp  men 
motiverar den inte på något sätt.

Analys 

Denna serie  handlar  i  informanternas  ögon främst  om tävlan  och överlevnad.  Få 
nämner det slutgiltiga priset, det som de ändå tävlar om, vilket leder till att tro att det 
inte är av lika stor vikt för informanterna som kunskapen i den fysiska överlevnaden. 
Endast en av informanterna påpekar att det finns flera nivåer i konsten att överleva 
extrema förhållandet, förutom enbart det fysiska. 

5.1.2 Americas Next Top Model och Project Runway
Dessa två dokusåpor behandlas under samma rubrik då de följer en liknande struktur 
i framställningen.  

De fem informanter  som angivit  Americas  Next Top Model123 som det de tittade 
oftast  på  var  uteslutande  flickor.  Denna  serie  följdes  inte  frekvent  då  tittandet 
varierade mellan vart annat avsnitt till vart fjärde. I beskrivningen av serien lyfter 
samtliga informanter upp tävlingsdelen av programmet då de poängterar målet med 
serien, vinnaren ska bli modell. Project Runway, som har en liknade struktur som 
Top Model uppgavs av tre informanter, även dessa endast flickor. Till skillnad från 
informanterna som favoriserade Top Model uppger dessa flickor att de följer Project 
Runway  frekvent.  I  beskrivningen  av  innehållet  läggs  fokus  på  själva 
tillverkningsprocessen och slutresultatet i hantverket, endast en nämner att det finns 
ett pris inblandat i tävlingen. En av informanterna lyfter fram programledaren Heidi 
Klum och hennes yttre i sin beskrivning där denne beskriver henne som ”så snygg”.

Analys 

Tävlingsmomentet framställs som viktigt vid den ena serien, Top Model, men inte 
vid behandlingen av den andra, Project Runway. Serierna har en liknande struktur i 
sitt innehåll men värderas olika. En påverkande variabel kan vara att de som tittar på 
Top Model inte ser på serien lika ofta som de som tittar på Project Runway, vilket 
kan göra att dessa inte har samma relation till sin serie.

5.1.3 Ung och bortskämd
De som angav att de tittade på denna serie var främst flickor, närmare bestämt fem 
av deltagarna i undersökningsgruppen. Pojken som uppgav att han tittade på serien 
123 Hädanefter benämnd som Top Model (förf. anm.)
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besvarade  inga  ytterligare  frågor  kring  den.  De  fem  flickorna  tillhörde  samma 
undersökningsgrupp. Fyra av fem uppgav att de tittade varje gång det sändes medan 
den  femte  såg  vart  annat  till  vart  tredje.  Vid  beskrivningen  av  serien  nämner 
informanterna att det är en serie där ungdomarna skall lära sig att ta hand om sig 
själva och leva normala liv. En av informanterna beskriver seriens handling som: 

Ung och bortskämd handlar  om 10 bortskämda ungdomar  som ska  klara  sig 
tillsammans i ett hus.

Analys

Av  svaren  att  döma  gör  eleverna  ett  ställningstagande  i  fenomenet  att  vara 
bortskämd. Med motiveringar att deltagarna ska klara sig själva och leva normala liv 
kan utläsas  en värdering  av att  de  upplever  seriens  deltagare  och deras  sätt  som 
avvikande. Vidare kan formuleringen av att deltagarna ´ska klara sig tillsammans i 
ett hus´ härleda till att det föreligger en utmaning i detta, dock beskriver inte någon 
av informanterna programmet som en tävling utan mer som ett fostrande fenomen, 
trots att det finns vinnare och förlorare i serien.  

5.1.4 Hells Kitchen
Denna serie  uppgavs av endast  pojkar som favorit  där dessa var fyra  till  antalet. 
Endast en av informanterna följde serien medan övriga uppgav att de såg den sällan. 
En majoritet av informanterna beskriver serien som en tävling kockar emellan och 
endast  en nämner  slutpriset  som är  en restaurang.  En av informanterna beskriver 
serien utefter dess huvudperson, det vill säga den kock som gör de slutliga valen. 
Informanten fokuserar på dennes förhållning till seriens tävlande deltagare där denne 
oftast  skriker  till  dem.  I  motiveringen  kring  trolig  målgrupp  uppger  två  av 
informanterna att serien skulle vara anpassad för de flesta, den tredje tror att det är 
unga men motiverar det inte medan den fjärde upplever att det skulle vara riktat till 
vuxna då det används ett grovt språk. En av informanterna skriver:

Alla åldrar. Dom lagar mat bara trevligt, inget våld ^^124

Analys

Pojkarna har inte skaffat sig någon större relation till serien då de tittar sällan på den. 
Det  som uppmärksammats  här  är  själva  tävlingsmomentet.  En  av  informanterna 
fokuserar  på  interaktionen  mellan  programledare  och  deltagare  där  denne 
uppmärksammar  programledarens  sociala  färdighet.  De  flesta  av  informanterna 
upplever serien som anpassad för de flesta. Intressant dock att en av dem lagt märke 
till det grova språkbruk som förekommer och anser då att serien bör vara riktad till 
vuxna. Motsägande till  detta är en av informanternas uttalande kring att det är ett 
trevligt  program  innehållande  endast  matlagning.  Informanterna  har  olika 
uppfattning om seriens innehåll där dessa två inte skiljer sig i hur ofta de väljer att 
titta på serien.

5.1.5 Kungarna av Tylösand
Tre  av  informanterna,  alla  pojkar,  uppgav  att  de  tittade  på  denna  serie  oftast. 
Frekvensen av tittandet uppgavs till varje avsnitt. Vid beskrivningen av serien lyfter 
respondenterna att serien handlar om ungdomar som har oändlig tillgång till alkohol. 
124 De två avslutande tecknen betyder att informanten höjer ögonbrynen två gånger. (förf. anm.)
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De lyfter  även fram att  det  förekommer  en hel  del sexuella  aktiviteter  där en av 
informanterna även kommenterar fysiska attribut hos de kvinnliga deltagarna. Vid 
informanternas uppskattning av målgrupp uppger dessa en liknande sådan med ett 
spann  från  femton  till  trettio  år.  En  av  informanterna  menar  att  det  är  denna 
målgrupp som skulle välja att titta på serien.

Analys

Fokus  tycks  vara  den  tillgång  till  alkohol  som deltagarna  i  serien  har.  Ingen  av 
informanterna nämner något som helst om de förpliktelser som deltagarna har utan 
fokuserar mest  på de aktiviteter  de genomfor i  samband med alkoholkonsumtion. 
Informanterna upplever att endast den givna målgruppen skulle ha något utbyte av 
serien,  vilket  innebär  att  de  förstår  att  dessa  egenskaper  inte  intresserar  en  mer 
mogen publik.

5.2 Informanternas inställning till serierna
Vad i dokusåpornas innehåll intresserar eleverna och finns det skillnader beroende på 
elevens kön? Vilka normer, anser eleverna, förmedlas genom dokusåporna?

I  denna  del  ingår  även  ordkopplingsfråga  som  redovisas,  inte  endast  utifrån 
respondenterna  som angivit  berörda  serie  som den mest  sedda,  utan  även övriga 
respondenters svar behandlas. 

5.2.1 Expedition Robinsson
Flickorna uppger att  serien är spännande och rolig, men även ett rent tidsfördriv. 
Pojkarna i sin tur framhäver i flera fall tävlingen som en viktig faktor till varför de 
väljer att titta på serien. En av pojkarna lyfter upp att de sämsta förlorar. Flickorna 
uppvisar  även  en  tvekan  inför  ett  eventuellt  deltagande  i  serien.  Två  av  de  fem 
flickorna skriver att de inte skulle kunna tänka sig delta, där den ena framhäver att 
hon troligen inte skulle klara sig och den andra motiverar genom att hon aldrig skulle 
utsätta sin kropp för vad hon upplever ett deltagande skulle innebära. Övriga flickor 
är tveksamma i sina svar där en av dem skriver:

Jag skulle  delta  i  den för  att  det  verkar  spännande och äventyrligt.  Men jag 
tvivlar ändå för att det kan ju vara läskigt och farligt.

Fyra av fem pojkar uppger att de skulle vilja delta i serien med motiveringar såsom:

Jag skulle vilja vara med för att visa vad jag går för.

För att visa att jag kan vinna

Två av pojkarna skriver att de vill visa vad de går för, en tredje skriver att han är 
tävlingsinriktad. Den femte, som inte skulle vilja delta uppger att han ser andra sätt 
att vinna pengar på än självsvält.

Femton av fyrtio  informanter  kopplade samman ordet  tävlingsinstinkt  med denna 
serie
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Analys

Flickorna uppvisar en tveksamhet kring den egna förmågan där även rädsla för det 
okända framkommer. Spänningsmomentet är viktigt i serien, men de upplever att de 
inte  har modet  för ett  eventuellt  deltagande.  Pojkarna har en tilltro  till  den egna 
förmågan där de ser att de skulle kunna klara sig bra vid ett eventuellt deltagande där 
fokus läggs på tävlingarna, inte överlevnaden i det sociala spelet. Vid de två fall där 
ett  eventuellt  deltagande inte  är  tänkbart  är  inte  tävlingsmomentet  en faktor  utan 
detta motiveras genom den fysiska påfrestningen vid brist av mat som ingår i spelet.  

5.2.2 Americas Next Top Model och Project Runway
Informanterna som uppgett Top Model framhäver relationen mellan deltagarna som 
något intressant och motiverande till  tittandet.  De framhäver även alla att  de inte 
skulle vilja delta i serien då ingen av dem vill bli modeller. En av informanterna 
lyfter även fram att denne inte skulle vilja delta då hon upplever de flesta deltagarna i 
serien som otrevliga. Informanterna som uppgivit Project Runway fokuserar istället 
på intresset kring innehållet av programmet, närmare bestämt själva hantverket. De 
lyfter fram sina egna intressen i hantverket och även då det kommer till deltagandet i 
programmet lyfter de alla fram sin egen oförmåga, men att de gärna skulle vilja. En 
informant svarar: 

Jag är nog inte bra nog. Men jag vill!

Informanterna  upplevde  Top  Model  vara  riktat  mot  mestadels  ungdomar  som 
målgrupp med motivering att dessa är modemedvetna och intresserade av just detta. 
Detta var även gällande för gruppen som uppgett  Project Runway i  ett  av fallen, 
medan de andra  två gav målgruppen  ett  större  omfång.  En av dessa informanter 
motiverade detta genom att de olika deltagarna varierade i ålder. 

Ord  som  kopplades  samman  med  Top  Model  var  främst  utseende  men  även 
tävlingsinstinkt och mobbing. Gällande ord eleverna upplevde inte kunde kopplas till 
serien var sex, romantik, generositet och medmänsklighet. Gällande Project Runway 
kopplades denna samman med orden utseende och tävlingsinstinkt medan sex och 
romantik valdes bort.

Analys 

Informanterna tittar  på dessa program utefter olika premisser. I den ena framhävs 
konflikter  och  gruppinteraktion  som  intressant  medan  i  den  andra  tittar  de  för 
produktens skull. Återigen kan frekvensen av tittande spela in, men då dessa båda 
serier har relativt fristående avsnitt bör det i så fall vara omvänt då det borde skapas 
ett större intresse för personerna i serierna ju oftare man ser på serierna. Trots fokus 
på intriger och gruppinteraktion i motiveringen till varför de tittar på serien motiverar 
Top  Model-gruppen  valet  av  trolig  målgrupp  utifrån  programmets  modemässiga 
innehåll. Så är även fallet i Project Runway-gruppen men där denna stämmer bättre 
överens med sina egna motiveringar till tittandet.

Ordkopplingarna berättar att informanterna upplever Top Model som uppvisande av 
negativa egenskaper. Förståeligt är orden sex och romantik men att informanterna 
väljer bort starka ord som medmänsklighet och generositet är intressant. 
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5.2.3 Ung och bortskämd
Ordet rolig används av majoriteten av informanterna i sin beskrivning kring varför de 
väljer  att  titta  på  serien.  Två  av  informanterna  motiverar  sitt  tittande  genom en 
jämförelse av sig själva med deltagarna. En av informanterna säger:  

Den är rolig, och gullig. Dessutom känner man sig så smart eftersom man kan 
hitta i en mataffär. 

Ett eventuellt deltagande i programmet kan två av informanterna tänka sig, den ena 
för att det verkar underhållande och den andra för att den skulle ha goda chanser att 
vinna då den inte upplever sig vara bortskämd. En annan informant svarade att denne 
inte skulle kunna tänka sig delta i serien av just samma anledning, den upplever sig 
inte vara bortskämd.

Kring beskrivning av trolig  målgrupp svarar de flesta  av informanterna att  serien 
riktar sig mot en bred sådan där de flesta uppger åldern 12 som en minsta sådan. Ett 
avvikande svar är att den troligen riktar sig mot ungdomar i ett rent avskräckande 
exempel, där informanten upplever serien som larvig i äldres ögon.

Ord som kopplades  samman med  serien  var  i  första  hand ansvarstagande,  sedan 
vänskap och tävlingsinstinkt. De ord som informanterna ansåg inte alls stämde in var 
sex, kärlek och romantik.

Analys 

Motiveringen av tittande pekar på en jämförelse informanterna gör med sig själva. 
Unisont framställer  informanterna  serien som ren underhållning och pekar  på det 
avvikande beteende deltagarna uppvisar kontra det egna vilket ger en uppfattning av 
en fascination informanterna upplever av ett beteende de upplever att de själva inte 
uppvisar. 

Ordkopplingarna som informanterna gjorde berättar  att de upplever serien som en 
fostrande sådan där vänskap växer fram bland deltagarna. Att de väljer bort ord som 
sex,  romantik  och kärlek  pekar  på att  serierna  i  sig  inte  behandlar  dessa  ämnen 
uttalat.

5.2.4 Hells Kitchen
Vid  motivering  till  varför  de  tittar  på  serien  lyfter  två  av  fyra  informanter 
programledaren. En av informanterna skriver om denne:

Gordon Ramsey =O125 Han är stel, skriker jättehögt och blir arg så fort de får 
fel när de lagar mat.

De  övriga  två  informanterna  lägger  vikt  vid  att  serien  är  spännande  och 
underhållande. De uppger i tre av fallen att de inte skulle kunna tänka sig delta, detta 
med  motiveringen  att  det  är  alldeles  för  påfrestande  och  att  de  inte  skulle  ha 
färdigheten som krävs för ett eventuellt deltagande. Den fjärde informanten uppger 
att den inte vet huruvida den skulle kunna delta eller inte.

125 Teckenkombinationen =O betyder förvånad, häpen, chockad
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I  ordkopplingen  uppvisar  svaren  att  informanterna  främst  kopplar  serien  till 
tävlingsinstinkt, därefter trakasserier och ansvarstagande. Ord som väljs bort är sex, 
kärlek och utseende. 

Analys 

Kring detta program där fokus läggs just vid tävlingsmoment i färdigheter upplever 
informanterna sig vara oförmögna till ett eventuellt deltagande. De uppmärksammar 
programledarens  förhållningssätt  till  deltagarna  och  hur  denna  skriker  till  dem. 
Troligt är att informanterna ser detta som ett negativt beteende som även påverkar ett 
eventuellt deltagande där de lyfter att det är påfrestande. 

Ordkopplingarna uppvisar ett tvehövdat förhållningssätt till serien där det både ses 
som  positivt  och  negativt.  Ordet  trakasserier  kan  kopplas  till  programledarens 
framtoning som en av informanterna lyft fram.

5.2.5 Kungarna av Tylösand
Alla tre informanterna anger ordet intressant kring varför de väljer just denna serie, 
och endast det ordet. Två av tre informanter kan tänka sig delta i serien med fokus på 
just dessa aktiviteter kring festande och dylikt. En av dem uppger även att den skulle 
delta även för möjligheten att tjäna pengar. Den tredje informanten vill inte delta 
med motiveringen:

Nej, för jag vill inte skämma ut mig för svenska folket.

Ord  som  kopplas  samman  med  denna  serie  är  främst  sex,  men  även  utseende, 
mobbing och trakasserier. Ord informanterna upplever inte hör samman med serien 
är jämställdhet, medmänsklighet, tolerans, romantik och kärlek.

Analys

Med dessa  svar  är  det  underförstått  att  informanterna  ser  det  vidlyftiga  liv  som 
seriens deltagare lever,  som spännande och lockande. Särskilt  intressant  är svaret 
som informanten som inte kan tänka sig medverka i denna serie gav. Denne tittar 
gärna på serien och ser andra karaktärer ´skämma ut sig´ men uppfattar det som ett 
oönskat beteende och vill därav inte placera sig själv i samma situation. 

Angående ordkopplingen är det tydligt att eleverna inte upplever denna serie som 
något  positivt  där  mobbing  och  trakasserier  förekommer  medan  tolerans  och 
medmänsklighet inte gör det och där även sex fjärmats från kärlek. 

5.3 Beskrivning av karaktärer och deras egenskaper
Vilka egenskaper hos deltagarna uppmärksammar eleverna?

5.3.1 Expedition Robinsson
Två flickor och två pojkar uppgav samma favoriserade person, vilken även var den 
som vann prispengarna i slutet. Båda flickorna lyfter det faktum att denne vann där 
en av dem även motiverar genom att påpeka att han var duktig i tävlingarna och var 
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´schysst´. De pojkar som uppgett denna person lyfter samma faktorer som flickorna. 
De övriga pojkarna nämner olika deltagare där intelligens, överlevnadsförmågor och 
förmåga i det sociala spelet lyfts. Flera av informanterna nämner även samma person 
som minst omtyckt där denne beskrivs bland flickorna som gnällig, egocentrisk och 
falsk.  Även  pojkarna  lyfter  denna  deltagares  falskhet  och  grinighet.  De  övriga 
personer som nämns beskrivs som missanpassade, lömska och tråkiga.

Analys 

De egenskaper som uppmärksammas hos deltagarna utifrån den positiva aspekten har 
fokus  på  både  det  sociala  och  den  fysiska  prestationen  i  tävlingarna.  Gällande 
negativa  egenskaper  lyfts  endast  de  sociala  färdigheterna  där  ingen  lyfter 
prestationer. Informanterna lyfter då att omtänksamhet och fysisk färdighet är något 
som upplevs som positivt medan att fjärma sig från medmänniskor är egenskaper de 
tar avstånd ifrån. 

5.3.2 Americas Next Top Model och Project Runway
De  fem  informanter  som  behandlar  Top  Model  uppger  varken  en  favorit  eller 
motsatsen bland deltagarna, detta med motiveringen att de antingen inte har någon 
eller  bara  inte  minns  vad  de  heter.  Angående  Project  Runway  uppger  de  andra 
informanterna i två av fallen samma person. Denne manliga designer beskrivs som 
duktig i hantverket och lyhörd till vad marknaden efterfrågar. Båda dessa poängterar 
även personens homosexualitet i positiva ordalag. Av dessa tre informanter var det 
endast en som uppgav en person, en kvinnlig designer, som den tyckte minst om med 
motiveringen: 

Dålig designer och dålig stil. Ful som stryk.

Analys 

Intressant  här  är  det  faktum  att  informanterna  som tittat  på  Top  Model  varken 
favoriserar eller tycker illa om specifika deltagare. Av svaren att döma har de inte 
skaffat  den relation  till  deltagarna  som kräver ett  ställningstagande,  men återigen 
följer de inte serien vilket gör att en sådan relation inte kan skapas. De informanter 
som följt Poject Runway hade skaffat  sig samma favorit där fokus låg på dennes 
förmåga, men även sexuella läggning. 

5.3.3 Ung och bortskämd
Fyra  av fem informanter  har namngivit  samma deltagare  som favorit  medan den 
femte uppger att hon inte har någon. Den namngivna favoriten beskrivs som snygg, 
gullig,  rolig,  snäll  mot  alla  och  pratar  på  ett  roligt  sätt  med  konstiga  och roliga 
uttryck. De mindre omtyckta deltagarna varierar men tre av informanterna namnger 
samma  deltagare.  Motiveringarna  informanterna  ger  kring  de deltagare  de  tycker 
minst om baseras på ett omoget beteende, trots nästan vuxen ålder. De framhäver 
även konfliktberoende, overksamhet  och översittarattityder  som negativa aspekter. 
Den som namngivits av flest informanter beskrivs:

Hon är  23,  blir  behandlad  som en  prinsessa  av  sin  läskigt  överbeskyddande 
pappa som tycker att allt hon gör är asbra. Plus att hon tycker att hon ska få 
nobelpriset efter att ha gjort pasta.
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Analys

Informanterna  lyfter  här  fram  egna  värderingar  av  vad  de  ser  som  positivt  och 
negativt för att klara sig i världen. De tar tydligt avstånd från beteenden som upplevs 
som negativa. Den favoriserade deltagaren lyfts fram för sina positiva egenskaper 
och  motiveras  genom  dessa.  Påverkande  faktorer  i  detta  fall  kan  vara  att  den 
favoriserade deltagaren var av manligt kön och informanterna var alla flickor.

5.3.4 Hells Kitchen
Endast en av informanterna har namngivit en favoriserad deltagare och en mindre 
omtyckt  sådan.  Denna  informant  är  den  som  uppgett  att  den  följer  serien. 
Motiveringarna kring dessa är att den favoriserade är `bäst´ och den minst omtyckta 
är `dålig´. Övriga informanter uppger att de inte minns då de inte tittar så ofta.

Analys 

Ett  frekvent  tittande  skapar  en  större  relation  till  deltagarna  och  informanternas 
ställningstagande.  De  flesta  av  dem  kan  inte  peka  ut  varken  positivt  betraktade 
deltagare, eller negativt då de sällan ser serien. I formuleringen kring den motivering 
som givits av en av informanterna är troligtvis baserad på de färdigheter de har i sitt 
yrkesutövande, inte socialt. 

5.3.5 Kungarna av Tylösand
Kring formuleringen av omtyckta och mindre omtyckta deltagare är informanterna 
fåordiga, men ense. De pekar samtliga ut samma person i båda fall där den omtyckte, 
en man, beskrivs som tuff och `awesome´. Den mindre omtyckte deltagaren som är 
av kvinnligt kön, beskrivs som tjurig och ful.

Analys 

Det framgår av svaren att informanterna lägger vikt både vid personlighet och vid 
utseende  gällande  den  mindre  omtyckta  karaktären.  Att  samtliga  informanter  är 
pojkar och karaktären en kvinna kan spela in på reflektionen vid dennes yttre men att 
inte vara glad och trevlig ses som en mindre önskvärd egenskap hos i alla fall de 
kvinnliga deltagarna i serien.

5.4 Upplevelser av den makthavande
Vilka normer, anser eleverna, förmedlas genom dokusåporna?

Avsnittet behandlar elevernas uppfattning om vem det är som påverkar tittaren mest i 
en  dokusåpa.  Det  interna  bortfallet  i  denna  fråga  var  tjugofyra  av  fyrtio. 
Informanterna utgörs av sex flickor och tio pojkar. 

Två pojkar och en flicka svarar att de skulle anta rollen av producent då en av dem 
motiverar med: 
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  Producent, genom att välja vad som ska vara med.

De flesta  av flickorna lägger  fokus vid att  vara en av deltagarna men med vissa 
utmärkande  egenskaper  såsom humor  eller  att  vara  en god medmänniska.  En av 
flickorna skriver:

Jag skulle nog vara en som tänker på andra och inte bara på mig själv. Jag hade 
nog försökt vara snäll mot alla andra för jag tycker inte om när folk inte gillar  
mig eller inte pratar med mig.

En annan flicka motiverar sitt val genom:

Jag skulle nog vara den roliga karaktären,  den ger  alltid ett  avtryck.  Påverka 
behöver jag inte tänka på, det gör jag ändå.

Två av pojkarna uppger att de inte riktigt vet vilken roll de skulle ha medan två andra 
pojkar lyfter fram en drivande roll för sig själva. En av pojkarna lyfter:

Troligtvis någon med inflytande då jag är ganska driven

En annan av pojkarna har ett alternativt förhållningssätt till detta där han motiverar 
sitt resonemang genom:

Jag skulle köra igång ett projekt visandes hur primitiva de flesta tv-program är.

Analys

Några av informanterna uppger att de ser producenten som den person med mest 
makt över tittarnas uppfattningar det vill säga makt genom urval. Dessa är medvetna 
över att deltagare klipps och redigeras inför visning i media. De andra informanterna 
lägger  vikt  vid  personliga  egenskaper  där  det  ska  fungera  socialt.  De 
uppmärksammar andra deltagares uppfattningar, men visar även att de tror att humor 
och medmänsklighet är egenskaper som tittare uppskattar och påverkas mest av. Det 
sista citatet visar en något cynisk syn på media men påpekar en viss medvetenhet i 
medias framställning. 
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6 DISKUSSION
Som tidigare behandlat sker kommunikation på olika sätt och där avsändaren har ett 
meddelande och syfte i åtanke är det inte säkert att mottagaren avkodar det som det 
var avsett.126 Det är av vikt att undersöka hur elever avkodar dessa meddelanden för 
att  klargöra  vad  det  kan  ha  för  påverkan  på  deras  förhållning  till  ett  ´normalt` 
beteende gentemot varandra och deras omgivning. Vad lär sig egentligen eleverna 
genom att titta på dessa dokusåpor som av tidigare grupper tolkats som ett forum 
som uppvisar en större verklighet än andra tv-serier?127  

6.1 Varför tittar eleverna på dokusåporna?
De serier som informanterna uppgett som oftast sedda skiljer sig bland pojkar och 
flickor.  Detta  är  inte  förvånande  då  tidigare  studier  i  andra  genrer  uppvisat  ett 
liknande resultat.  128 Flickornas serier behandlade utseende och kläder men även ett 
korrekt uppförande i en grupp. Även de serier som pojkarna uppgav att de tittade på 
behandlade ett tema om gruppinteraktion men inte i samma uppfostrande syfte. Den 
ena, Hells Kitchen, syftar till att plocka fram en elitkock som i pris får en ledande 
roll  i  ett  restaurangkök,  den andra serien uppvisar även den en grupprelation  där 
denne fokuserar mer på hur människor fungerar tillsammans när de har fått ansvar 
och fri tillgång till alkohol. Dock hade både flickor och pojkar samma serie i toppen, 
Expedition Robinson.

När  informanterna  beskriver  respektive  dokusåpa  är  de  i  regel  fåordiga  men  i 
exempelvis  Expedition  Robinson används orden överlevnad och tävling  frekvent. 
Den narrativa struktur som brukar ge en viss underordning i  de olika avsnitten129 
framhävs inte av informanterna utan det som ter sig ligga till grund för tittandet är 
det  spänningsmoment  som  uppstår  i  tävlingarna  inom  respektive  avsnitt.  Att 
informanterna sällan lyfter fram utröstningsmomentet i serierna är intressant då de 
inte lägger någon större vikt vid det. I detta moment spelar de sociala färdigheterna 
en stor roll då dessa kan leda till att en deltagare kan få stanna kvar för att denne är 
omtyckt av de andra deltagarna. Bruket av ordet överlevnad skulle kunna kopplas till 
en uppfattning om att det skulle vara en verklighet som speglas i serien, dock lyfter  
ingen av informanterna detta uttryckligt. 

Angående Top Model och Project Runway, som har liknande upplägg och struktur 
lyftes  tävlingsmomentet  uttryckligt,  endast  angående  Top  Model  medan 
informanterna fokuserade mer på själva skapandet i Project Runway. I den senare 
serien hade informanterna följt denna och uppgav även att de hade ett eget intresse 
för hantverket. Tonen i informanternas svar kring Top Model angav att de var mer 
intresserade  av  relationen  mellan  deltagarna.  Detta  är  intressant  då  ingen  av 
informanterna kan uppge varken en favorit eller motsatsen bland deltagarna i serien. 
Det pekar på att det är relationen som fenomen och hur deltagarna handskas med 
varandra  som är  av  intresse.  Detta  stämmer  överens  med  Theunert  och  Gebel´s 
resultat  angående  tv-serier  där  intresset  hos  flickor  låg  i  hur  förhållanden 
behandlades.130

126 Morley, D. Sid. 85
127 Götz, M. Sid. 77; Theunert, H. & Gebel, C. Sid. 85; Lee, A.Y.L. Sid. 124
128 Theunert, H. & Gebel, C. Sid. 83
129 Edin, A. Sid. 29
130 Theunert, H. & Gebel, C. Sid. 85-86
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Gemensamt för elevernas svar är relationen till serien kontra frekvensen av tittande. 
Då  serierna  ses  ofta  uppmärksammas  deltagarna  och  deras  utveckling  medan  de 
informanter  som  inte  följer  sina  respektive  serier  lägger  en  större  vikt  vid 
tävlingsmomentet.  Detta  gäller  dock  inte  Expedition  Robinson  som  beskrivs  av 
samtliga informanter  som innehållande tävlingar  och överlevnadskunskaper.  Detta 
kan bero på att det finns uttryckliga tävlingsmoment i varje avsnitt där dessa liknar 
de traditionella tävlingar ungdomar är vana vid och även benämns som tävlingar i 
serien. I de övriga serierna uttalas inte tävlingarna på samma sätt vilket kan påverka 
uppfattningen  hos  informanterna.  I  serien  Kungarna  av  Tylösand  existerar  inget 
tävlingsmoment vilket gör att detta inte kan uppmärksammas, dock påpekar samtliga 
informanter alkoholtillgången i serien viket skulle kunna vara en orsak till tittande. I 
en tidigare undersökning framkom att  pojkar tittade på vissa serier för att  greppa 
innebörden  av  att  vara  man  och  att  lära  sig  hur  de  skulle  förhålla  sig  till  vissa 
situationer i livet.131 Detta kan vara en anledning för dessa pojkar att titta på just 
denna  serie  där  det  inte  finns  något  tävlingsmoment.  De  betraktar  deltagarnas 
beteende i mer extrema situationer än de själva skulle kunna befinna sig i. Detta är 
dock problematiskt då de flesta informanter av det totala antalet  fann denna serie 
innehålla mobbing och trakasserier och sex utan kärlek. 

Angående ett eventuellt deltagande i serien uppger informanterna olika åsikter. Vid 
de serier som de kategoriserar som väldigt tävlingsinriktade uppger flickorna att de 
antingen inte har intresse för vad som tävlas om eller så skulle de vilja delta men 
upplever att de inte skulle kunna lyckas med det som krävs. Pojkarna i sin tur uppger 
i de flesta fall att de skulle kunna tänka sig att delta för att undersöka huruvida de 
verkligen har vad som krävs. Detta är intressant då det skiljer sig en hel del mellan 
könen i undersökningsgrupperna. Pojkarna vill pröva sina förmågor medan flickorna 
redan har bestämt sig för att de inte kommer lyckas. De lockas i båda grupper av 
spänningen och äventyret medan de som uppgett att de inte skulle kunna delta i dessa 
serier framhäver andra aspekter såsom brist av intresse och färdigheter eller för stor 
fysisk påfrestning. Angående serien Ung och Bortskämd som främst flickor uppgav 
att  de tittade  på fokuserades  mest  på ett  jämförande mellan  sin egen person och 
deltagarnas uppträdanden. De kände sig bättre än deltagarna och kunde därigenom få 
en slags bekräftelse. De upplevde även serien som en underhållande sådan där de alla 
använder ordet rolig i sin beskrivning. Användandet av detta ord kan leda till att de 
inte upplever serien som speciellt verklighetsanknuten trots att de inte kopplar denna 
till  något större tävlingsmoment utan de upplever den ha en mer fostrande roll då 
dessa deltagare skall lära sig att fungera i samhället och kunna ta hand om sig själva. 

6.2 Vilka egenskaper hos deltagarna uppmärksammas?
De egenskaper som lyfts fram av informanterna ur ett positivt perspektiv behandlar 
deltagarens agerande gentemot sina medtävlande. Informanterna lyfter, för det mesta, 
egenskaper  som  behandlar  deltagarens  personliga  kvalitéer.  I  exempelvis  Hells 
Kitchen är det endast en av informanterna som uppgivit  en favorit  och beskriver 
denne  då  utifrån  dennes  färdigheter  vilket  även  informanterna  angående  serien 
Project  Runway väljer  att  göra  om sin favorit.  Dessa  flickor  framhäver  även att 
denne person var homosexuell i sin beskrivning om dennes färdigheter varpå det är 
underförstått  att  detta  skulle  vara  en  fördel  för  hantverket.  Tre  av  serierna  är 
yrkesrelaterade  där  två  av  dem  värderas  utifrån  den  kunskap  som  deltagarna 
uppvisar, och därefter favoriseras eller förkastas. I den tredje serien görs ingen sådan 
uppdelning där de troligen, på grund av ett sporadiskt och inte frekvent tittande, inte 
skaffat sig någon större relation till deltagarna. En ytterligare aspekt av deltagarna 
131 Götz, M. Sid. 77
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som  informanterna  lyfter  fram  som  positiv  är  utseendet.  Detta  är  då  gällande 
flickorna angående deras favorit. Pojkarna i sin tur lyfter fram den attityd som deras 
favorit uppvisar där de beskriver denne som tuff och awesone, det vill säga häftig. 
Ser  vi  till  tidigare  forskning  kan  det  kopplas  till  förebilder  som  unga  pojkar 
eftersöker som sedermera kan vara en faktor i det pågående identitetsarbetet.132  

Gemensamt för alla de favoriserade deltagarna i alla serier är att dessa är av manligt 
kön.  I  den  enda  av  de  dokusåpor  som  endast  har  kvinnliga  deltagare  uppger 
informanterna att de inte har någon favorit alternativt inte minns vad de heter.

De negativa aspekter hos deltagarna som informanterna lyfter fram behandlar även 
dessa personliga drag. Informanterna lyfter att de mindre omtyckta deltagarna i de 
olika serierna har beteenden som gör dem icke fungerande i sociala sammanhang. 
Ingen  av  informanterna  lyfter  att  dessa  deltagare  skulle  ha  tillkortakommanden 
rörandes själva tävlingsmomenten utan all fokus läggs på de sociala färdigheterna. 

Gemensamt  även  här  är  att  de  deltagare  som informanterna  uppger  som mindre 
omtyckta är av kvinnligt kön. I ett av fallen lyfter några av pojkarna dennes yttre och 
påpekar att hon är ful. Vad hennes yttre har för mening påpekar de inte men kontra 
flickorna som lyfte den manlige, omtycktes yttre på ett positivt sätt så lyfter dessa 
pojkar i sin tur den mindre omtycktes utseende från en negativ vinkel. Detta kan 
härledas till den stereotypa framställning som media har kring genus. Kvinnor skall 
vara moderliga och sköna medan män skall vara starka, modiga och duktiga.133 Det 
kan vara så att de kvinnliga karaktärerna inte följer detta genusmönster utan bryter 
det vilket skapar en oro hos dessa unga tittare. De får svårt att relatera till dessa och 
tar därigenom avstånd. Nu behöver det ju inte vara så om vi ser till Theunert och 
Gebel´s undersökning där det framkom att både pojkar och flickor uppskattar serier 
som  även  innehåller  en  annorlunda  könsroll  än  den  stereotypa.134 Endast  en 
informant lyfter den mindre omtycktes färdigheter då han väljer att beskriva henne 
som dålig. Detta i serien Hells Kitchen som färdigheter ändå uppmärksammas.

Egenskaperna hos deltagarna som uppmärksammats av informanterna, både positiva 
och negativa, ger ett avtryck hos dessa då de antingen anammar eller distanserar sig. 
I  forskningen  kring  identitetskonstruktion  och  identitetsutveckling  framhävs  att 
förebilder spelar en stor roll men dessa är vanligtvis informella ledare i den egna 
kretsen.135  Kring förhållningen till förebilder genom tv-rutan är de unga mer kritiska 
till framställningen där de även väljer ut vissa delar och omformar dem för att passa 
sin egen person.136 Sett ur detta perspektiv behöver ingen oroa sig över en eventuell 
negativ påverkan men då det i andra undersökningar framkommit att de unga lever 
sig  in  it  olika  karaktärers  positioner137 finns  det  en  personlig  koppling  som bör 
uppmärksammas. I denna undersökning uppvisar eleverna en värdering som stämmer 
överens med skolans styrdokument vid en första anblick men vad som ligger under 
detta vet vi inte förrän dessa givna karaktärer skärskådats. När det gäller egenskaper 
de  själva  skulle  bidra  med  i  en  dokusåpa  framhäver  främst  flickorna  empati, 
medmänsklighet  och  humor  som  viktiga  sådana.  Pojkarna  i  sin  tur  ser  återigen 
tävlingsmomenten som viktiga och därigenom deras förmåga att driva genom dessa.

132 Gauntlett, D. Sid. 236
133 Edin, A. Sid. 67
134 Theunert, H & Gebel. C. Sid. 83
135 Wrangsjö, B. Sid. 134
136 Gauntlett, D. Sid. 236
137 Edin, A. Sid. 57
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6.3 Vilka normer och värden förmedlar serierna?
Eleverna  upplever  att  Expedition  Robinson  främst  förknippas  med  tävlan  och 
tävlingsinstinkt. En tävlan kan vara sunt men det kan även påverka på ett negativt 
sätt. I serien röstas deltagare ut ifrån det lag som förlorat en tvekamp mellan lagen 
och inte  sällan  straffas en deltagare  för  ett  oacceptabelt  socialt  beteende eller  en 
oförmåga  att  bidra  till  gruppen.  Detta  kan  ses  som en  `överlevnad  av  den  bäst 
anpassade´ men det kan även säga att den som inte håller måttet inte förtjänar en 
plats i tävlingen. Det kan te sig något starkt att uttrycka det på detta sätt men icke 
desto mindre finns det en flagga värd att höja. I skolans styrdokument framhävs en 
hållning  av  allas  lika  värde.  Vidare  framhålls  att  ingen  skall  utsättas  för 
diskriminering på grund av exempelvis ålder eller funktionsnedsättning.138 Dock är 
det just detta som dessa serier ofta gör genom utröstningsmomentet. 

Informanterna uppvisar en medvetenhet kring vad serierna förmedlar angående ett 
samhälleligt korrekt uppförande. I de serier med bas i utseende är de medvetna om 
detta där de även lyfter bort ord som generositet och medmänsklighet. Informanterna 
tittar inte frekvent på denna serie och har heller ingen relation till deltagarna, men 
ändå  var  den  en  av  serierna  som  fick  en  hög  svarsfrekvens.  Ett  medvetet 
förhållningssätt  till  detta  är  viktigt  men icke desto mindre påverkas eleverna och 
väljer  även  att  titta  på  det.  Vad  som driver  dem till  detta  är  oklart  men  en  del 
informanter anger att det är ett tidsfördriv medan andra ser konflikterna som något 
spännande.  

I en av serierna som några av flickorna uppgett att de tittat mest på, Project Runway, 
läggs  fokus  vid  framställningen  och  själva  arbetet.  Dessa  flickor  verkar  se 
programmet som ren inspiration men uppger även att de inte skulle kunna delta då de 
anser att de inte har förmågan som krävs. Det kan tvistas om huruvida denna skulle 
begränsa flickorna eller mana på dem till att försöka nå nya höjder inom hantverket. 
De normer och värden som flickorna dock upplever förmedlas är en hög arbetsmoral 
där den som utför sitt hantverk bäst förtjänar ett pris, inte en tävling där den sämsta 
inte platsar. Detta stämmer gott och väl med ett av skolans direktiv om att varje elev 
skall finna sin unika egenart för att kunna delta i samhällslivet genom ge sitt bästa i 
ansvarig frihet.139

De flickor som uppgav serien Ung och Bortskämd som den mest sedda upplevde 
denna ge uttryck för ansvarstagande, vänskap och tävlingsinstinkt. Ansvarstagandet 
är det som hela serien bygger på då oansvariga ungdomar skall fostras till att bli en 
fungerande del av samhället och vänskapen växte successivt fram mellan deltagarna i 
serien. De förmedlingarna som gjordes och upplevdes var att lathet och overksamhet 
var ett oacceptabelt beteende som genom handledning kunde aktivt motverkas. De 
flickor som tittade på serien gjorde en jämförelse mellan sig själva och deltagarna 
där  det  var  tydligt  att  de tog avstånd från ett  sådant  beteende.  Även här  befästs 
skolans riktlinjer kring värdegrundsförmedling.140 Pojkarna som uppgivit ett liknande 
förhållningssätt  till  en  annan  serie,  Hells  Kitchen,  där  de  uppmärksammar  ett 
beteende som anses vara oacceptabelt, ser denna som spännande och underhållande. 
Denna serie har även den en fostrande roll men utifrån ett yrkesperspektiv, inte ett 
socialt  sådant.  Deltagarna  i  serien skall  tävla  om en plats  som huvudkock på en 
restaurang  där  egenskaper  såsom  ledarskap  och  färdighet  värdesätts.  Pojkarna 
uppmärksammar  huvudpersonen, Gordon Ramsey´s,  sociala  förhållningssätt  då de 
upplever denna som skrikig. Intressant är att de klassar serien som både innehållande 
138 Skolverket, Lgr 11
139 Ibid
140 Ibid
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ansvarstagande och trakasserier, dessa då troligen genom huvudpersonen med tanke 
på hur de upplever  denna.  De meddelar  dock att  de inte  skulle  vilja  delta  då de 
upplever att det är alldeles för fysiskt påfrestande och heller inte har de färdigheter 
som krävs inom yrket. 

Kring den av serierna som skiljer  sig  i  struktur  då den inte  innehåller  ett  uttalat 
tävlingsmoment, Kungarna av Tylösand upplever många att den fokuserar på sex. 
Informanterna som behandlat serien ser den av intresse, och detta då på grund av 
deltagarnas  beteende  då  de  festar  till  det.  Endast  pojkar  uppgav  att  de  såg  den 
frekvent medan kring ordbehandlingen hade även flickor klassat in ord. Flickorna har 
alltså sett den men har valt att inte följa den och varför kan vi endast spekulera i. I 
tidigare  forskning  uppgavs  att  flickor  tittade  på  serier  som  behandlade  ämnet 
relationer vilket även pojkarna började intressera sig för i tonåren.141 Utifrån detta 
borde  både  fickor  och pojkar  välja  denna  serie  men  troligt  är  att  då  de  flesta  i 
undersökningsgrupperna kopplade samman denna serie med sex och fjärmade den 
från kärlek uppfyller den inte flickornas relationskrav. Dessa pojkar framhöll även 
aspekten av den fria tillgången till alkohol som deltagarna hade, vilket kan vara en av 
faktorerna för det intresse som pojkarna hade. En av informanterna uppger dock att 
han aldrig skulle  vilja delta  för att  han då skulle  bli  utskämd inför hela svenska 
folket. Det förhållningssätt  som Edin menar att de unga har gentemot ett negativt 
beteende,  där de med skräckblandad förtjusning ser på dessa142 blir tydligt  genom 
detta då denne informant tar avstånd från beteendet men ser det gärna ändå. Genom 
denna serie finns det inga tankar om exkludering av deltagare genom utröstning men 
troligt är att det förekommer ett sådant i gruppen. 

Dokusåpagenren  i  allmänhet  arbetar  något  emot  skolans  värdegrundsarbete  och 
främst  mot  honnörsorden  människolivets  okränkbarhet,  individens  frihet  och 
integritet, allas lika värde, jämställdhet och solidaritet med svaga och utsatta. Detta 
genom en viss form av medgivande från deltagarna då de valt att låta sig framställas 
på det sätt som producent och bolag ser passande, men dock upplever ofta publiken 
en  viss  form  av  övergrepp  på  deltagarnas  personer.  Informanterna  i  denna 
undersökning  uppvisar  en  medvetenhet  kring  framställning  och värden  när  dessa 
skall anses som önskvärda respektive inte önskvärda, och huruvida de upplever detta 
som uppvisande av en reell  verklighet  låter  jag vara osagt  då  de inte  ens  berört 
ämnet. För att tillåta mig själv en del spekulationer tror jag ändå att dessa elever är 
medvetna om att det är en iscensatt verklighet som redigerats och klippts då de som 
sagt inte nämnt någonstans att det skulle behandla en verklighet. Dock kan vi fundera 
kring deras resonemang runt serien Expedition Robinson där de allt som oftast lyfter 
att det handlar om överlevnad. Det kan vara en uppfattning från informanternas sida 
att vi får se allt som deltagarna går igenom men dessa påpekar även i vissa fall att 
producenter har en enorm makt för framställningen och påverkan av tittare. 

Fascinationen av reality-tv har tidigare  hävdats av dess verklighetsanspråk,  vilket 
varken bekräftas eller dementeras i denna undersökning. Frågan är då vad det är som 
är så fascinerande med denna genrer? Varför upplever vi det så roande att se andra 
människors  förehavande  och  även  i  många  fall  lidande?  Historiskt  sett  har 
mänskligheten dragits till åskådning av andra människors olycka då dessa hängdes ut 
i skambock eller avrättades offentligt.  Njuter människan av det faktum att de kan 
tänka, det är i alla fall inte jag och sedan gå hem med vetskapen att de aldrig tänker 
hamna  i  samma  sits?  Har  reality-tv  idag  blivit  vår  motsvarighet  till  historiens 

141 Theunert, H. & Gebel, C. Sid. 85-86
142 Edin, A. Sid. 68
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offentliga avrättningar? Jag önskar att jag hade svar på dessa frågor, men de överlåter 
jag till någon annan intresserad forskare att grotta i.

I skrivande stund läser jag om en ny dokusåpa som planeras gå på tv. Denna skall 
handla om ett antal kändisar som tillsammans kommer att leva på en koloni och bli 
konstnärer. Verken de producerar kommer att säljas och pengarna går till välgörande 
ändamål. Dokusåpan är på väg in i det finkulturella rummet men vad är det som gör 
att de `vanliga människorna´ får lämna rutan till förmån för de kändisar vi är vana att 
se där? Hur kommer framtidens dokusåpa se ut?

6.4 Dokusåpans förmedling av värden kontra skolans
Tidigare  undersökningar  har  resulterat  i  att  det  skulle  finnas  en  skillnad  mellan 
medias förmedling av värden, och skolans.143 Detta resultat finner vi även i denna 
undersökning, men eleverna uppvisar ändå en medvetenhet om dessa. Detta innebär 
dock inte att eleverna skulle vara helt opåverkade av dessa även om de uppvisar en 
medvetenhet kring det, vilket även påpekas i de tidigare studierna. Detta är en av 
anledningarna till varför medier, såsom reality-tv, borde uppmärksammas i skolans 
värld där dessa förmedlade värden kan lyftas  fram i ljuset för att  skärskådas och 
därigenom hjälpa  eleverna  att  kritiskt  granska  dessa.  Tidigare  har  även  lyfts  att 
ungdomar  kan  uppleva  medias  påverkan  som  en  negativ  sådan  angående 
ungdomarnas självförtroende. Denna oftast baserad i utseende.144 Undersökningen i 
detta arbete visade inte på något tydligt sätt att de undersökta eleverna skulle fått en 
sådan kring sitt eget utseende, men den visar att det finns tendenser till ett negativt 
självförtroende angående den egna förmågan, främst bland flickorna. Huruvida detta 
kan härledas till  dokusåporna får vara osagt,  men troligtvis  kan dokusåporna inte 
beskyllas  till  den större delen.  Intressant dock att  ingen av eleverna lyfter  frågan 
kring det egna utseendet kontra deltagarnas i dokusåporna. En av de serierna som 
eleverna  besvarade  frågor  kring,  Top  Model,  fokuserar  just  på  utseende  och 
perfektion. Vid frågan om eleverna skulle kunna tänka sig delta, svarade ingen att de 
inte hade förutsättningar, utan lade tonvikt vid att de själva inte skulle vilja ha yrket. 
Dock bör det påpekas att det kan vara så att eleverna inte vill erkänna eventuella, 
fysiska tillkortakommanden så konkret som det blir när något skrivs ned.

Skolans  värdegrund  lägger  tonvikt  vid  att  främja  aktning  vid  varje  människas 
egenvärde och ett uppvisande av respekt för den gemensamma miljön.145 Huruvida 
de olika dokusåporna uppvisar en aktning vid varje människas egenvärde upplever 
jag som tveksamt  ,  och av svaren eleverna  givit  på enkäterna  verkar  de vara av 
liknande åsikter så det gäller en del av dessa dokusåpor. Kring vissa dokusåpor lyfter 
de  bort  ord  som  tydligt  nämns  i  värdegrunden,  såsom  medmänsklighet  och 
jämställdhet. Kring andra lyfter de fram ort som trakasserier och mobbing. Dessa ord 
nämns tydligt i värdegrunden där det i skolan aktivt skall arbetas för jämställdhet och 
medmänsklighet, men tydligt ta avstånd från trakasserier och mobbing.146  Återigen 
lyfts  det att  eleverna ändå uppmärksammat detta,  men de väljer att  fortsätta titta. 
Tidigare  undersökningar  visar  att  ungdomar  inte  upplevde  den  dualistiska 
förmedlingen  av  värden,  som  skedde  genom  media  respektive  skolan,  som 
problematisk. Det gjorde dock föräldrar och lärare då dessa hade en större förståelse 
för  kraften  av  en  undermedveten  påverkan.147 Återigen  är  det  av  vikt  att  dessa 
förmedlade värden lyfts fram i skolan och arbetas med istället för mot.
143 Simonnes, A. & Gjelsten, G. Sid. 115
144 Ibid
145 Skolverket, Lgr 11
146 Ibid
147 Simonnes, A. & Gjelsten, G. Sid. 115
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6.5 Kritik mot det egna arbetet
Angående arbetets kvalitet upplever jag det vara gott. De frågor jag förutsatte mig att 
besvara  har  besvarats,  men  kanske  inte  med  den  frekvens  som  jag  önskat.  En 
eventuell störning som skulle kunnat påverka svarsfrekvensen i enkäterna var att den 
ena undersökningsgruppen besöktes och stördes mitt i en filmvisning. För att få se 
slutet kan dessa ha valt att inte svara på vissa frågor då de ville återgå till filmen. 
Hade omständigheterna varit annorlunda kanske svarsfrekvensen blivit högre. Vidare 
bör påpekas att ett stort bortfall kring fråga tolv i enkäten, beror troligen på en dåligt 
konstruerad sådan där en del av informanterna upplevde den som för svår att besvara, 
vilket de kommenterade vid genomförandet av enkäten. En annan aspekt som läsaren 
bör ha i åtanke är att det finns en problematik kring öppna svar i en enkät. Många 
elever kan vara obekväma vid att besvara dessa då de kan uppleva svårigheter att 
formulera sig i ord, men denna metod ansåg jag dock vara det bästa alternativet för 
att få så många nyanser som möjligt i svaren och att eleverna inte skulle ledas på 
något sätt i sina svar. Informanternas svar uppvisade både skillnader och likheter i 
sina  svar  där  dessa  behandlades.  Ingen  av  informanterna  uttryckte  sig  på  ett 
obegripligt sätt eller i en otydbar handstil. Valet av metod upplevdes som det bästa 
alternativet för att skaffa fler åsikter utan direkt påverkan av andra, men i liknande 
undersökningar  har  valet  av  metod  fallit  på  intervju.  Trots  detta  val  har 
informanterna givit ett underlag som jag upplever som giltigt och undersökningsbart.

6.6 Förslag till fortsatt forskning
Som tidigare nämnt är tv ett område som förändras i snabb takt, många gånger på 
grund av ekonomiska orsaker, detta ger att det alltid finns ett underlag för fortsatt 
forskning  inom  ämnet.  Kring  resultaten  i  denna  undersökning  skulle  det  vara 
intressant att undersöka varför eleverna väljer att fortsätta titta på de dokusåpor som 
de uttryckligt anser förmedla negativa värden. Varför fortsätta titta i förfäran?
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BILAGA 1

Information given muntligt till respondenterna
Mitt  namn är Lina Engberg och jag studerar  på Linnéuniversitetet  i  Kalmar.  Jag 
genomför nu mitt examensarbete och skulle bli väldigt tacksam om ni kunde hjälpa 
mig med detta. 

Denna undersökning kommer att vara ett underlag till  för det första att undersöka 
vilka dokusåpor ni tittar på och för det andra att undersöka hur ni uppfattar dessa och 
vad de innehåller. 

Alla dessa enkäter är utan namn vilket gör att era svar inte kan kopplas tillbaka till 
er. Jag kommer inte ha någon som helst aning om vem av er som svarat vad då jag 
inte är bekant med er skrivstil. Förutom detta kommer enkäterna att bara granskas av 
mig  vilket  gör  att  de  behandlas  så  att  säga  konfidentiellt.  I  arbetet  kommer  inte 
skolans namn att nämnas vilket ger att det heller inte kan gå att avgöra vilka som 
deltagit i undersökningen.

Ni har rätt att avstå från att delta i undersökningen och ni kan även när som helst 
avbryta  ert  deltagande, dock måste detta  ske innan ni lämnar in enkäterna då jag 
senare inte kan avgöra vem som skrivit vilken.

Vid inlämning läggs enkäterna med framsida nedåt på bänken varpå jag samlar upp 
dem. Detta för att ni ska garanteras anonymitet även er elever i klassrummet emellan.

Vill ni kontakta mig så kan jag nås på e-mailadressen le22dk@student.lnu.se 

mailto:le22dk@student.lnu.se


2

BILAGA 2

Undersökningsunderlag till uppsats om dokusåpan

På fråga 1 till 5 ringar du in ditt svar

1. Jag är: Kille (man) Tjej (kvinna)

2. Jag har tillgång till kanal: 1 2 3 4 5 6

3. Jag tittar oftast på kanal: 1 2 3 4 5 6

4.Välj ut de TRE serier du tittar/har tittat oftast på. Den serie du tittar/tittat på 
oftast sätter du en etta framför, den serie du tittar/tittat näst mest på sätter du 
en tvåa framför o.s.v.
Exempel: Serie A (3)    Serie B Serie C (1) Serie D Serie E (2)

Ung och bortskämd 

Project runway

Americas next top model

Ensam mamma söker

Bartenderskolan

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

Hells kitchen

Biggest loser Sverige

Bonde söker fru

Expedition Robinson

Kungarna av Tylösand

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

Lite sällskap

Biggest loser USA

Böda Camping

Paradise hotel

(  )

(  )

(  )

(  )

Den serie som du listat som det du tittar/tittade oftast på ber jag dig besvara 
följande frågor kring.

5. Hur ofta tittar du på serien?

Varje avsnitt vart annat till vart tredje       vart fjärde till vart femte ytterst sällan

Fråga 6 till och med 12 besvarar du genom några korta meningar.  

6. Vad handlar serien om?

7. Vad är det i serien som gör att du tittar/tittade på den?
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8. Varför skulle du/skulle du inte vilja delta i serien?

9. Vem utav deltagarna tyckte du bäst om och varför?

10. Vem av deltagarna tyckte du minst om och varför?

11. Vilken åldersgrupp tror du att serien riktar sig till och varför tror du det?

12. En ny dokusåpa skall produceras och DU vill påverka tittarna så mycket som 
möjligt. Vilken roll har du, vem är du och hur påverkar du?
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Detta är en lista av de dokusåpor som gick på kanal 1-6 från September 2010 
till December 2010.

Ung och bortskämd Bonde söker fru
Project runway Expedition Robinson
Americas next top model Kungarna av Tylösand
Ensam mamma söker Lite sällskap
Bartenderskolan Biggest loser USA
Hells kitchen Böda Camping
Biggest loser Sverige Paradise hotel

13. Nedan ser du fjorton olika ord. Placera in dem på serierna ovanför, det vill 
säga att du skriver in ordets siffra efter serien. Du får sätta in hur många olika 
ord du vill på samma serie och du får använda samma ord på olika serier. Är 
det någon serie du inte sett drar du ett streck efter den.

1. Sex
2. Kärlek
3. Romantik
4. Vänskap
5. Tävlingsinstinkt
6. Mobbing
7. Generositet (att vara givmild)

8. Tolerans
9. Ansvarstagande
10. Medmänsklighet
11. Jämställdhet
12. Trakasserier
13. Fördomar
14. Utseende

14. Du gör samma sak som på fråga tretton men denna gång ska du placera in 
ord som INTE stämmer in på de olika serierna.

Ung och bortskämd Bonde söker fru
Project runway Expedition Robinson
Americas next top model Kungarna av Tylösand
Ensam mamma söker Lite sällskap
Bartenderskolan Biggest loser USA
Hells kitchen Böda Camping
Biggest loser Sverige Paradise hotel

Slutligen vill jag tacka för din hjälp med denna undersökning och för att 
du tog dig tid att göra den.
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