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Aim:  
The purpose of this study is to chart and explain Swedish high school students’ TV viewing 

and their attitude towards the TV medium. The aim is also to discuss the students’ views on 

news and citizenship. The purpose is also to, through the term habitus, explore how the back-

ground of a person reflects on their choice of TV content, in what way they watch television 

and on their purpose of TV viewing. What similarities and differences can we discover in 

different groups’ TV viewing and attitude towards the TV medium and how can these similar-

ities and differences be explained?  

Method: 
The used method is a qualitative method of investigation, divided in three parts. The first part 

is a TV diary, in which the respondents document different aspects of their TV viewing dur-

ing a week. The second part of the method is focus groups and the last part is a survey con-

cerning the background environment of the respondents.  

 

Main result: 
In our study we have determined that Swedish high school students still, in some aspects, 

watch television in a traditional manner. They mainly watch entertaining content, but the vari-

eties of entertainment vary depending on habitus, especially gender. We have also discovered 

that TV viewing is fragmented, but also formalized depending on which level; general, group 

or individual level, we choose to study. The main aspect of habitus that influence the behavior 

concerning TV viewing is gender, but also other aspects of habitus, for example education 

and place to live. We have studied a rather homogenous group of students, which result in 

differences in attitude towards the TV medium, mostly based on gender. However, we have 

also discovered subtleties in attitude between the different groups of respondents depending 

on lifestyle and taste. The results concerning TV use and attitude towards television can not 

alone determine if Swedish high school students are enlightened members of society or not. 

However, through habitus and the influence of parenthood and schooling, the students gain 

opportunities to create habits and a behavior surrounding news consumption that will make 

them take their social responsibility later in life. 
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1. Inledning 
 

När underhållningsprogrammet ”Hylands hörna” började sändas på lördagskvällar med tv-

legenden Lennart Hyland i spetsen under första delen av 1960-talet satt många svenska famil-

jer bänkade framför tv-apparaterna i gillestugorna. Det gjorde våra föräldrar också med sina 

familjer och med spänd förväntan stirrade de in i testbilden en timme innan föreställningen 

skulle börja. I vår barndoms dagar, några decennier senare, var ”Barnprogram” på SVT1 

klockan 18.15 med bland annat ”Björnes magasin” en stående programpunkt i varje svensk 

familjs kvällsrutin. Ett av våra starkaste minnen, i samband med tv, är världsmästerskapet i 

fotboll som spelades i USA år 1994. Det vi upplevde var en enad nation, ung som gammal, 

kvinna som man, fotbollsintresserad eller inte, som yrvaket kröp upp ur sängen mitt i natten 

för att följa Sveriges landslags väg mot en bronsmedalj. Såpoperornas intåg i det svenska tv-

utbudet, såsom ”Rederiet” och ”Skilda världar” minns vi också, fast med skräckblandad för-

tjusning. Vi kommer också ihåg den tvåfaldiga besvikelsen av att ha missat en episod, för att 

sedan upptäcka att den går som repris en vardagseftermiddag klockan 13.  

De korta historiska tillbakablickarna vittnar om att tv:n är ett medium som sällan lämnar oss 

oberörda. De visar dock också på ett medium i förändring. Under vår uppväxt gav tv:n dagen 

struktur och dagarna deras specifika karaktär (Gripsrud, 2002). Den spelade också en betydel-

sefull roll som modern lägereld och var en naturlig samlingspunkt (Hadenius, Weibull, Wad-

bring, 2008). Det var ett medium som samlade både familjer, nationer och världsmedborgare. 

Hur ser tv-tittandet ut bland unga människor idag?  

1.1 Tema 
Medieanvändning är det valda temat för studien, men det är mer specifikt tv-tittande. Skälet 

till temat är bland annat att vi initialt upptäckte att vi själva har två vitt skilda mönster att kon-

sumera tv-innehåll. Den ena av oss är mer traditionalist som mest tittar på tv-innehåll via tv-

apparat, medan den andra av oss, i de få fall han tar del av tv-innehåll, tittar via internet. 

Idag uppträder nya publikmönster i ett förändrat medielandskap (Strömbäck, 2010). Mediean-

vändningen blir alltmer fragmenterad och individualiserad som en effekt av ett expanderat 

programutbud (McQuail, 2010). Dagens unga människor växer upp med internet och sociala 

medier i en ”on-demand-kultur” och borde ha en annan syn på medieanvändning än den vi 

hade i deras ålder. Därför tycker vi att det är intressant att se hur den yngre generationen stäl-

ler sig till det traditionella tv-mediet samt hur möjligheter till individuella tv-tablåer, eget pro-

gramutbud och interaktion med tv-innehåll förändrar unga människors syn.  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga och förklara svenska gymnasieungdomars tv-tittande och 

attityd till tv-mediet samt i förlängningen undersöka deras mått av samhällsansvar och vilka 

effekter deras tv-tittande får på demokratin. Undersökningens syfte är också att genom be-
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greppet habitus undersöka hur människors bakgrund avspeglar sig i deras val av tv-innehåll, 

på vilket sätt de tittar på tv och i deras syfte med tv-tittande. Vilka likheter och skillnader kan 

vi upptäcka i olika gruppers tv-tittande och attityd till tv-mediet och hur kan de likheterna och 

skillnaderna förklaras? 

Under vår uppväxt var tv:n det medium som vi själva och våra jämnåriga ägnade mest tid åt. 

Mediekartan har dock drastiskt ritats om, i och med internets intåg. Hur har tv-tittandet i sig 

och relationen till tv-mediet förändrats sedan vi var i gymnasieåldern? Vår hypotes kring da-

gens unga människors tv-tittande är att de i stort sett inte konsumerar vanlig tv, utan endast tar 

del av strömmat tv-innehåll och via webb-tv. Vi föreställer oss också att unga människor en-

dast konsumerar olika former av underhållningsprogram och inte får någon större dos av sam-

hälls-, nyhets- och debattprogram. Syftet med studien är att ta reda på om våra hypoteser hål-

ler eller lämnar oss motbevisade.  

1.3 Problemformulering 
Vi kommer att utifrån ovanstående problematisering och material att svara på följande pro-

blemformulering: 

Hur ser gymnasieelevers användning av och attityd till tv-mediet ut? 

Vilken betydelse har gymnasieelevers habitus för deras användning av och attityd till tv-

mediet? 

Vilken betydelse har gymnasieelevers habitus, användning av och attityd till tv-mediet för 

deras syn på sin medborgerliga roll i relation till nyheter? 

Problemformuleringen motiveras av att vi anser att det saknas medieforskning som explicit 

undersöker unga människor i åldern 16-19 år. Medieforskningen som vi har tagit del av rör 

barn och ungdomar upp till en ålder av 16 år eller rör breda ålderspann, till exempel 18-25 år 

eller till och med 16-35 år.  

Vi tycker även att det är en fascinerande ålder, då de befinner sig i gränslandet mellan sin 

barndom och sitt vuxna liv när många aspekter av livet förändras. En stor del av dagens me-

dieforskning rör också nyare medieformer, såsom internet och sociala medier, vilket gjorde 

det intressant att undersöka användningen av ett mer traditionellt medium och dess föränd-

ringar i ett föränderligt medielandskap.  

1.4 Begreppsdefinitioner 
Begreppet medieanvändning definierar vi som den vardagliga förståelsen av begreppet, det 

vill säga att använda sig av medier (Olsson, 2008). Det kan till exempel vara att lyssna på 

radio, titta på tv eller surfa på internet. 

Det material som sänds via en vanlig tv-apparat, marksända gratiskanaler, betalkanaler eller 

satellitkanaler definierar vi som tv-innehåll. Material som sänds via de ovan nämnda kanaler-

na kan även vara i nedladdad form. Begreppet tv-innehåll inkluderar med andra ord inte tv- 

eller datorspel. Vi utesluter dessutom material som användare av smart-tv eller medieboxar 
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har tillgång till, till exempel videoklipp från Youtube eller videobloggar, där tv:n endast fun-

gerar som en bildskärm. Begreppet tv-innehåll inbegriper också det materialet från de tv-

kanaler som sänder via webbaserad kanal, till exempel SVT Play eller TV4 Play samt interna-

tionella tv-kanaler som sänder via webb-tv. Kanaler med material som endast är skapade för 

internet och av privatpersoner eller mindre organisationer räknar vi inte som tv-innehåll. 

Vi definierar tv-tittande som när en person har tv:n påslagen och befinner sig i samma rum 

som tv-apparaten eller datorn med tv-innehåll. Däremot särskiljer vi aktivt tv-tittande kontra 

inaktivt tv-tittande. Aktivt tv-tittande är när personen medvetet registrerar tv-innehållet samt 

enbart tar del av tv-innehållet och inte utför distraherande aktiviteter under tiden. Inaktivt tv-

tittande innebär att personen inte medvetet registrerar tv-innehållet eller gör andra aktiviteter 

under tiden. 

Det finns sociala regler som är lagrade i kroppen, enligt sociologen Pierre Bourdieu, vilket 

gör att en person har en viss inställning till världen. Han menar att vi bär på en samling hypo-

teser om den sociala verkligheten, hypoteser som markerar vad som är möjligt eller omöjligt 

för oss att uppnå och det kallar han för habitus. Alla individer har skapat ett habitus genom 

det liv vi har levt under vissa sociala omständigheter, till exempel familjeförhållanden, utbild-

ning, yrkesliv och social praxis (Broady, 1991). 

 

Medborgare i Sverige är nästintill alla som bor i Sverige, förutom de personer som endast har 

uppehållstillstånd. Medborgarskap bygger på alla människors lika värde och att alla individer 

inom en stats gränser ska betraktas som fullvärdiga samhällsmedlemmar (Strömbäck, 2009). 

En samhällsmedlem har olika juridiska rättigheter, till exempel rösträtten, och skyldigheter, 

till exempel att betala skatt, med ett medborgarskap, men även moraliska rättigheter och skyl-

digheter. Den främsta moraliska skyldigheten är att medborgarna inte enbart ska se sig som 

privatpersoner, utan även som en del av och med ansvar för samhället i stort. När vi i fortsätt-

ningen diskuterar unga människor och deras syn på sin medborgerliga roll i relation till nyhe-

ter kommer vi att benämna det som ett samhällsansvar där tv-mediet fungerar som en med-

borgerlig resurs. Rollen som samhällsmedlem är en minst lika viktig del av vår identitet som 

andra delar (Gripsrud, 2002). Demokratin kan aldrig bli starkare än vad folket gemensamt gör 

det till och därför krävs ett aktivt folkligt stöd i form av intresse, engagemang och deltagande.  

1.5 Metod och teori 

Vi ska använda en kvalitativ undersökningsmetod i tre delar; tv-dagböcker, fokusgruppsdis-

kussioner och enkäter angående uppväxtförhållanden. Respondenterna ska föra varsin tv-

dagbok där de dokumenterar sitt tv-tittande under en vecka, vilket ger oss en förförståelse 

kring gymnasieelevernas användningsmönster och förbereder oss inför fokusgruppsdiskussio-

nerna (Olsson, 2008). Fokusgruppsdiskussioner är en effektiv metod att studera barn och ung-

domar, de känner sig tryggare i grupp än vid enskilda intervjuer. Det är också en metod som 

skapar diskussioner, vilket belyser likheter och skillnader i och mellan olika grupper (Wibeck, 

2010). Under fokusgruppstillfällena ska vi även låta respondenterna besvara en enkät angåen-

de deras uppväxtförhållanden. Den enkäten, tillsammans med att bilda fokusgrupper med re-
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spondenter från utbildningsprogram med studie- respektive yrkesförberedande inriktning och 

observationer vid fokusgruppstillfällena, ska fånga in respondenternas habitus. 

Den huvudsakliga teoretiska ingången är Pierre Bourdieus begreppsapparat. Han är en bety-

delsefull person på det kultursocialistiska området och genom hans sociologiska begrepp och 

perspektiv kan vi förstå publiken. Bourdieu har varit särskilt inflytelserik där sociologin möter 

estetiken, när det gäller smak- och kvalitetsbedömningar, vilket är användbart för oss som ska 

studera gymnasieelevers användningsmönster och attityd till tv-mediet (Gripsrud, 2002). Vi 

kommer även att använda oss av teorier om publikmönster såsom fragmentering, segmente-

ring, individualisering och internationalisering för att kunna förstå vår empiri.  

1.6 Empiri  
Vi vill undersöka unga människor mellan 16-19 år och väljer att vända oss till en gymnasie-

skola eftersom det är en naturlig samlingsplats för personer i den åldern. Motivet till att välja 

att undersöka gymnasieelever på en gymnasieskola i en mellanstor stad är den geografiska 

närheten samt att rektor och övrig personal på den valda skolan är välvilligt inställd till vår 

studie. Respondenterna ska delas upp i fyra grupper efter kön och studie- kontra yrkesförbe-

redande utbildningsprogram.  

1.7 Avgränsningar 
Vi kommer inte att studera gymnasieelevers medieanvändning i sin helhet, utan begränsa oss 

till användningen av tv-mediet via tv-apparat eller via dator.  

När det gäller medieforskning är det ett brett forskningsområde som har många perspektiv och 

vi har valt att koncentrera vår studie kring användningsmönster, attityd samt samhällsansvar i 

samband med tv-mediet och inte kring till exempel medieeffekter eller analys av tv-innehåll. 

De variabler som vi tycker är mest intressanta är habitus, där kön är inräknat, vilket gör att 

variabler som etnicitet eller generation inte är prioriterade i vår studie.  

I det här kapitlet har vi presenterat vårt syfte och mål med undersökningen samt vår problem-

formulering som studien grundar sig på. Vi har dessutom kortfattat introducerat vår metod, 

teori och empiri. I det nästkommande kapitlet ska vi presentera den tidigare forskningen inom 

vårt område som vi har tagit del av och som även hjälpt oss att analysera vårt material. 

  



Vad är det på tv ikväll?  Emmy Davidsson  

En kvalitativ studie om svenska gymnasieelevers användning av och attityd till tv-mediet  Fredrik Doohan Pehrman 

 

5 

 

 

2. Tidigare forskning 
 

I följande kapitel kommer vi att presentera den tidigare forskning som vi har tagit del av som 

rör unga människor och deras medieanvändning i allmänhet och tv-tittande i synnerhet. Först 

kommer det här kapitlet ta upp en översikt av medieforskningen. Därefter följer ett resone-

mang, baserat på filosofie doktor Ulrika Sjöbergs och professor Sonia Livingstones forskning, 

kring vilka behov tv-tittandet tillfredsställer hos unga människor samt hur de använder och 

uppfattar skärmbaserade medier i sitt vardagsliv. Vidare kommer vi belysa Mikael Peltolas, 

filosofie doktor Jakob Bjurs och professor Jesper Strömbäcks forskning kring utvecklade pu-

blikmönster i ett förändrat medielandskap. Därefter avslutar vi kapitlet med att föra en kritisk 

diskussion kring den tidigare forskning som vi har tagit del av.  

2.1 Översikt av forskning kring medieanvändning 
Det finns en stor mängd medieforskning att ta del av, allt från forskning kring medieinnehåll, 

studier kring mediepubliker och kartläggning av deras användningsmönster till mediernas 

effekter på sin publik. En stor del av forskningen tar upp traditionella medier, såsom tv, radio 

och tidning, men på senare tid har också nya medier blivit föremål för forskning. Det finns 

även en hel del undersökt kring barn och unga människors medieanvändning och främst kring 

medieeffekter. Den forskningen koncentreras dock främst kring unga människor upp till 16 år 

och inte runt den senare delen av tonåren. 

Det finns tre övergripande traditioner i forskningen kring massmedier och dess publiker 

(McQuail, 2010). Den strukturella traditionen av publikmätningar var den tidigaste och enk-

laste formen av forskning kring publiker och skulle ge tillförlitliga uppskattningar kring bland 

annat storleken och räckvidden på radiopubliken eller för tryckta publikationer. Den beteen-

demässiga traditionen behandlar forskning kring medieeffekter och medieanvändning, till stor 

del barn och unga människors påverkan av medieanvändning. Den kulturella traditionen och 

mottagaranalysen ser medieanvändning i en socialkulturell kontext och som en betydelsefull 

aspekt av vardagslivet. Det är under den kategorin av forskningstradition som vår studie sorte-

ras och då uppfattas medieanvändningen som en process för att skapa mening åt kulturella 

produkter och upplevelser i vardagslivet (a.a.). 

2.2 Vilka behov tillfredsställer tv-tittande? 
Forskning visar att tv:n fortfarande har en central plats i unga människors liv, även i vår digi-

tala tidsålder. Det är det mediet som flest unga människor har tillgång till och spenderar mest 

tid med i jämförelse med andra medier (Sjöberg, 2002). Mediet tillfredsställer behov i alla 

sinnesstämningar eller lägen, oavsett om personen vill koppla av, söker spänning eller känner 

sig ensam. Den svarar således upp mot stora delar av unga människors behov (Livingstone, 

2002).  
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Tv:n är ett identitetsstärkande och uppfostrande medium som fyller grundläggande funktioner 

i människors liv (Sjöberg, 2002). Många unga människor får till exempel betydelsefull infor-

mation genom såpoperor om vuxenvärlden, relationer och familjeförhållanden, vilka är asso-

cierade till deras vardagsliv och hjälper dem att förstå sina egna känslor (a.a.). Tv-tittarna 

bygger också upp relationer med karaktärerna i populärserierna. Den typen av medialiserad 

erfarenhet kallas kulturell expropriering, vilket leder till en ökad eftertänksamhet kring sitt 

eget liv och tillvaro (a.a.). Det ger oss insikter om unga människors syfte att titta på tv som 

kan hjälpa oss att tolka vårt empiriska material. De fem genrerna såpoperor, serier, science-

fiction, komedi och sport dominerar unga människors preferenser i tv-utbudet. Pojkar visar 

sig föredra science-fiction, komedi och sport, medan tjejerna föredrar såpoperor och serier 

(a.a.). 

Medieanvändning kan delas upp utifrån olika behov som publiken vill uppfylla genom medi-

et, det kan vara ett instrumentellt behov eller ett rituellt behov (Livingstone, 2002). De be-

greppen kommer vi ha användning av när vi ska analysera vilka behov våra respondenter till-

fredsställer genom tv-mediet. Det instrumentala behovet innebär till exempel kunskapssökan-

de, omvärldsbevakning eller socialt samspel, medan rituella behov ofta beskrivs som sökande 

efter underhållning, avkoppling eller kur mot tristess. Tv-tittandet uppfyller med andra ord 

mer ett rituellt behov än ett instrumentellt behov, då unga människor i större utsträckning an-

vänder sig av datorer och böcker vid nutidsorientering och kunskapssökande (a.a.). 

Konsumenter av skärmmedier kan delas upp i fyra kategorier (Livingstone, 2002), vilket vi 

har låtit oss bli inspirerade av i vår studie. Traditionalisterna använder sig mycket av traditio-

nella medier och i stor grad av tv. Låganvändarna har en liten mediekonsumtion, men av den 

tiden de lägger på medier utgör tv:n en stor del. Skärmfantasterna nyttjar skärmmedier både 

med och utan tillhörande spel. Slutligen har vi specialisterna som mest använder sig av ett 

medium, till exempel datorentusiaster, bokälskare eller musikfantaster. Det är den grupp där 

tv:n är minst representerad (a.a.). 

2.3 Användningsmönster och attityd 

Nästan alla barn och unga människor i Sverige mellan 9 till 24 år använder dagligen internet, 

men det innebär inte att de har slutat använda traditionella medier (Findahl, 2012). De tittar 

visserligen mindre på tv, lyssnar mindre på radio och läser mindre fack- och läroböcker, men 

den sammanlagda användningen av traditionella medier överstiger fortfarande ungas internet-

användning. Äldre ungdomar, mellan 15-24 år, ägnar 60 % av sin medietid på traditionella 

medier. Internet blir med andra ord ett komplement, snarare än en konkurrent, till äldre me-

dieformer. Det finns inget negativt samband mellan internetanvändning och traditionell me-

dieanvändning, utan de unga som spenderar mest tid på internet använder sig också i hög grad 

av traditionella medier (a.a.). 

Nästan alla i Sverige har tillgång till en tv-apparat och i många hem finns den dessutom i flera 

rum. Det är därmed ett medium om har en väletablerad position i hushållet, både rumsligt och 

tidsmässigt. Nästan alla människor i Sverige tittar på tv, mediet är väl integrerat i familjelivet 

och det ger också upphov till samtalsämnen i familjen och bland vänner (Sjöberg, 2002). 
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Unga människor tenderar dock att välja att umgås med vänner som fritidsaktivitet, snarare än 

att titta på tv (Livingstone, 2002). Därför blir tv:ns främsta uppgift att fylla tiden mellan akti-

viteter, med andra ord när personen inte har något att göra eller känner sig rastlös.  

Forskningen visar att det varierar om de unga tittar på tv:n ensamma eller tillsammans med 

andra, men tv:n är ändå ett familjemedium som samlar familjen framför tv-apparaten. Mediet 

är generationsövergripande och verkar stärka de traditionella familjebanden (Sjöberg, 2002). 

Tv:n har också en betydelsefull roll som sekundärmedium, den kan stå på som bakgrundsljud 

eller sällskap utan att någon tittar (a.a.). Tv-innehåll blir dessutom ett uppskattat samtalsämne 

mellan familjemedlemmar och vänner, vilket vävs in i dagligt tal (a.a.). Den tidigare forsk-

ningen ger oss ett material att utgå ifrån och gör att vi kan upptäcka likheter och skillnader 

mellan dåtid och nutid i vår studie. 

När det gäller framtiden kommer inte, med all sannolikhet, nya medier ersätta traditionell tv, 

utan nya medier kommer läggas till de traditionella (Livingstone, 2002). Nya medieformer 

kompletterar och tar endast över några av funktionerna hos de traditionella medierna, vilket 

kallas funktionell differentiering. Det stora spektrumet av medier uppfyller olika behov hos 

användaren på grund av dess olika innehåll och det gör att användaren är mer selektiv i sin 

medieanvändning när det gäller val av medium och innehåll (Sjöberg, 2002).  

2.4 Nya publikmönster 

Den mest betydelsefulla förändringen för tv-industrin i Sverige de senaste 20 åren är avskaf-

fandet av monopolet och den ökade valfriheten (Strömbäck, 2010). Monopolet ersattes av 

konkurrens om både annonsintäkter och publiken. En förutsättning för framgång på annons-

marknaden är framgång på publikmarknaden. Konkurrensen om tittarna blev extra hård i Sve-

rige eftersom det dramatiskt ökade utbudet av kanaler inte väsentligt ökade antalet tittare eller 

tiden människor lägger på att titta på tv:n. Avregleringen för den svenska tv-industrin satte 

igång många processer och gav som effekt nya publikmönster, vilket är intressant att under-

söka spår av i vår studie.  

2.4.1 Fragmentering och kommersialisering 

Det stora antalet kanaler som har tillkommit och de webbaserade tv-kanalernas intåg har ock-

så resulterat i att medielandskapet och användarnas mediekonsumtion fragmenterats. Det ger 

konsekvenser för nyhetsförmedlingen och nyhetskonsumtionen, vilket är centrala delar för 

demokratin (Strömbäck, 2010). Det har aldrig förr funnits ett så stort utbud av nyhetsförmed-

ling, men forskningen visar att nyhetskonsumtionen bland unga människor snarare har mins-

kat och fragmenterats (a.a.). Fragmentering är ett betydelsefullt begrepp i vår studie, vilket vi 

kommer definiera närmare i teorikapitlet. 

Avreglering av det svenska medielandskapet har också ökat kommersialiseringen. Det resulte-

rar i att en allt större del av medieutbudet produceras av vinstdrivande företag och att pro-

gramutbudet präglas i allt högre utsträckning av den kommersiella logiken (Strömbäck, 2010). 

Det handlar om att annonsfinansierade medier till minsta möjliga kostnad ska nå så många 

tittare som möjligt. Avregleringen av svensk television har inte bara gett högre valfrihet, kon-

kurrens och kommersialisering, utan också ett högre underhållningsutbud. Nyhets- och sam-
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hällsprogram har också ökat, men underhållnings- och sportprogram har ökat ännu mer (a.a.). 

Det ger oss en nödvändig förförståelse, då vår studie delvis kommer att undersöka unga män-

niskors nyhetskonsumtion. 

2.4.2 Individualisering och globalisering 

Tv-tittandet präglas alltmer av individualisering, bortsett från ritualerna på helgerna och me-

diets roll som bakgrundsmedium. Dagens mediepublik är oberoende av tids- och rumsbe-

gränsningar, mediekonsumenter väljer själva vad de vill se och när de ska se det (Peltola, 

2009). Individualiseringen handlar även om hur vi tittar på tv; i soffan, i sängen eller på 

gymmet samt med eller utan andra människor (Bjur, 2009). Det som var familjens samlings-

punkt under kvällstid har nu spridit ut sig över hela dagen, eftersom vi kan se tv-programmen 

när vi önskar. Publiker har dessutom i allt större utsträckning genomgått en process av globa-

lisering, det vill säga omvandlats från att vara lokala till att bli internationella i sin mediesfär 

(Peltola, 2009). Tv-konsumtionen blir således mer unik från grupp till grupp och olika perso-

ners bakgrund och livsstil styr vad de väljer ta del av på tv (Bjur, 2009). Mediepubliken blir 

oberoende av tv-tablåer när tv-innehållet, oberoende av kanal samt nationstillhörighet, finns 

tillgängligt dygnet runt via internets play-tjänster och digitalboxar med inspelningsfunktioner.  

Tv:n är fortfarande ett samtalsämne och en del av vår sociala samhörighet, men i och med ett 

växande medieutbud och ett nytt mönster vad gäller medieanvändning så glider vi ifrån ra-

marna där vi tidigare var fast både socialt och lokalt (Peltola, 2009). Tv-underhållningen på 

fredagskvällen fungerar inte, med andra ord, i lika stor utsträckning som samtalsämne på ar-

betsplatsen eftersom olika publiker väljer att ta del av olika program vid olika tidpunkter. De 

publikmönstren, individualisering och globalisering, är processer som vi kommer undersöka 

närmare i vår studie. 

2.4.3 Interaktivitet  

Det finns möjlighet att med hjälp av nya medieplattformar distribuera material som andra kan 

ta del av, vilket har ändrat medieklimatet i Sverige och publiken har genomgått en evolution 

från att vara passiva mediekonsumenter till att bli aktiva mediedistributörer (Peltola, 2009). 

Kulturen av att dela med sig av medieinnehåll till andra människor som uppstått är en effekt 

av publikens ökade användning av nya medier, vilket gör att synsättet på mediekonsumtion 

överlag förändrats (a.a.). Respondenterna i vår undersökning tillhör en generation som är 

uppvuxen med en kultur av att dela medieinnehåll, vilket gör det till ett intressant använd-

ningsmönster att studera.  

Dagens tv-produktion anpassas utifrån det nya synsättet och de flesta program bjuder in till 

interaktivitet med sin publik. Kommunikationen är dock inte symmetrisk, eftersom avsändar-

na fortfarande styr vilka synpunkter som ska få påverka programinnehållet. Makten över pro-

graminnehållet ligger således, till stor del, kvar hos avsändaren även om mottagarna också 

styr, men då genom sitt individuella val av tv-innehåll (Peltola, 2009). Mediebolagen måste, i 

dagens mediesamhälle, erkänna publikens frihet och därigenom relativa maktposition (a.a.).  
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2.5 Kritisk diskussion 

Den tidigare forskning som vi har presenterat är, som sagt, material som till stora delar kan 

hjälpa oss att tolka vår empiri. Sonia Livingstones och Ulrika Sjöbergs avhandlingar är dock 

skrivna år 2002 och det har hänt mycket inom mediesfären sedan dess, speciellt när det gäller 

den tekniska utvecklingen. Det finns däremot många av Livingstones och Sjöbergs slutsatser 

som går att applicera även på dagens unga medieanvändare och deras tv-konsumtion. Livings-

tones profetior angående digital-tv och webb-tv samt det ökade selektiva, individualiserande 

tv-tittandet har också förverkligats, vilket visar på att avhandlingen vilar på en stadig grund.  

Vi ställer oss kritiska till om mediepubliken är så svart och vit som Mikael Peltola vill beskri-

va den. Publiken utmålas antingen som aktiva mediedistributörer, som är en del av produktio-

nen, eller en påverkningsbar massa. Det vi dock kan utläsa mellan raderna är att Peltola menar 

att det finns en stor gråzon där publiker i vissa sammanhang har makten, medan den i andra 

stunden tillfaller mediebolagen. Publiken kanske inte styr mediernas innehåll genom interak-

tion, utan snarare genom sina individuella val av innehåll. Det programutbud som publiken 

väljer att titta på blir, med andra ord, också det som produceras.  
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3. Teori 
 

I det här avsnittet kommer vi presentera de teorier som studien är baserad på. Vi inleder kapit-

let med att definiera för uppsatsen viktiga begrepp, såsom socialt skikt och publiker. Därefter 

redogör vi för begreppen socialisationsprocessen och identitet, vilka är användbara begrepp i 

vår analys kring ungas tv-tittande. Sedan presenterar vi sociologen Pierre Bourdieu och hans 

teorier kring habitus, sociala fält, kapital och smak. Vi berör även Max Webers begrepp livs-

stil som är nära besläktat med habitus och smak. Kvalitet är också ett intressant begrepp för 

vår analys och då kommer vi även in på tabloidisering. Slutligen redogör vi även för olika 

publikmönster som är effekter av vår tid utveckling av medielandskapet, till exempel frag-

mentering och individualisering samt kopplingen mellan nyheter och medborgarskap. 

3.1 Social klass kontra socialt skikt 
Vi undersöker gymnasieelevers tv-tittande utifrån habitus. Begreppet social klass eller socialt 

skikt är en del av habitus, vilket gör det angeläget för oss att definiera. Marxismen definierar 

social klass utifrån ekonomiska förhållanden och då är huvudfrågan om personen lever av att 

ställa sin arbetskraft till andras förfogande eller själv äger eller kontrollerar företag (Gripsrud, 

2002). Socialt skikt däremot definieras genom en kombination av inkomst, utbildning, yrke, 

bostadsförhållanden och liknande (a.a.), vilket är den definitionen som vi använder oss av i 

vår studie. Den sociala skiktindelningen har konsekvenser för hur enskilda individer uppfattar 

sig själva och omvärlden, hur de uppträder, vad de tycker och inte tycker om.  

3.2 Publiker  

Begreppet publiker är svårt att definiera eftersom medielandskapet drastiskt har förändrats 

och det därmed finns olika synsätt. Begreppet antyder att publiker skulle vara en passiv massa 

samlad i en mer eller mindre publik kontext, men så är det inte. Mediepubliken är för det för-

sta mobiliserad, individualiserad och använder oftast flera mediekanaler samtidigt. Nya medi-

er har för det andra gjort publiken mer interaktiv och sökande, snarare än passivt lyssnande 

eller skådande. Gränsen mellan producenter och publiker har för det tredje blivit betydligt 

otydligare i och med till exempel sociala mediers intåg (McQuail, 2010).  

Publiker kan definieras genom platser (lokala medier), personer (när ett medie är populärt 

bland en viss grupp människor), medium eller kanaler (teknologi och organisation), innehåll 

(vissa personer söker sig till ett visst sorts innehåll) och tid (tider på dygnet då människor an-

vänder medier) (McQuail, 2010). 

Det finns tre övergripande faktorer som påverkar vilka medier människor väljer att använda 

sig av och hur mycket de använder sig av dem. Det handlar dels om tillgångar, vilka medier 

som finns tillgängliga i ett samhälle. Det är även resurser, till exempel tid, samt ekonomiska, 

kulturella, sociala och utbildningsrelaterade resurser. En faktor är motiv, det vill säga vilka 

skäl människor har till att använda sig av olika medier (Strömbäck, 2009). De viktigaste be-
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hoven som människor försöker möta genom medieanvändning är kognitiva behov, förströel-

sebehov och identitetsbehov. Kognitiva behov innebär att informera sig om, orientera sig i och 

förstå omgivningen och världen runt omkring oss samt (Strömbäck, 2009). 

3.3 Socialisationsprocessen 

Det finns en process i varje människas liv som kallas socialisationsprocessen, vilket betyder 

”inlemmandet i den mänskliga gemenskapen” (Gripsrud, 2002:17). Socialisation är en läro-

process där människor utvecklas till fungerande medlemmar i samhället (de Swaan, 2003). 

Den processen sker genom att människor spenderar tid med andra människor och därigenom 

lär sig hur saker fungerar, vad som är tillåtet och inte tillåtet i olika situationer. Den primära 

socialisationsprocessen är den som sker bland den närmsta familjen, medan den sekundära 

socialisationsprocessen sker i olika samhällsinstitutioner utanför familjen, såsom förskola, 

föreningar eller arbetsplatser (Gripsrud, 2002). Massmedierna är en viktig del av den sekun-

dära socialisationsprocessen och är ”samhällets förlängda arm in i det vi kan kalla intimsfä-

ren” (Gripsrud, 2002:17). Massmedierna bidrar till att definiera omvärlden, men även oss 

själva som individer och är därför ett betydelsefullt begrepp i vår studie.  

3.4 Identitet 
När vi får intryck genom andra människor eller genom medierna sorterar vi bland de likheter 

och skillnader med vår egen person. Alla de sorterade intrycken bildar en sammansatt själv-

uppfattning som kallas identitet (Gripsrud, 2002). Vår egen identitet är med andra ord ”ett 

lapptäcke av identiteter, en sammanflätning av likheter och skillnader i förhållande till andra 

människor” (Gripsrud, 2002:19–20). Den största delen av identiteten har vi inte valt själva, 

såsom föräldrar, social klassbakgrund, kön och uppväxtort. De val vi sedan gör i livet, till 

exempel val av utbildning, är dessutom delvis betingade av vår bakgrund (a.a.). Vår identitet 

är därmed någorlunda sammanhängande, även om vi i vår tid väljer vissa element friare än 

tidigare.  

3.5 Habitus 

Sociologen Pierre Bourdieu är en betydelsefull person på det kultursocialistiska området och 

genom hans sociologiska begrepp och perspektiv kan vi förstå publiken. Bourdieu har varit 

särskilt inflytelserik där sociologin möter estetiken, när det gäller smak- och kvalitetsbedöm-

ningar, vilket passar vår studie då den handlar om gymnasieelevers användning av och attityd 

till tv-mediet samt deras smak kring tv-tittandet. 

Det finns sociala regler som är lagrade i kroppen, enligt Bourdieu, vilket gör att en person har 

en viss inställning till världen. Han menar att vi bär på en samling hypoteser om den sociala 

verkligheten, hypoteser som markerar vad som är möjligt eller omöjligt för oss att uppnå och 

det kallar Bourdieu för habitus (Broady, 1991). Alla individer har skapat ett habitus genom 

det liv vi har levt under vissa sociala omständigheter, till exempel familjeförhållanden, utbild-

ning, yrkesliv och social praxis. Habitus är ett resultat av socialisationsprocessen, vilket inne-

bär att den aldrig är helt färdig och heller inte saknar spår av vår bakgrund. Habitus bestäm-

mer inte individen i en absolut mening, men den präglar individens sätt att tänka, välja och 

handla (Gripsrud, 2002). Habitus är ett centralt begrepp i vår studie, eftersom vi valt att belysa 
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om unga människor med olika habitus har olika användningsmönster och attityder till tv-

mediet. 

3.6 Sociala fält 
Samhällsområden där det försiggår bestämda aktiviteter enligt bestämda regler och där det 

hela tiden råder en kamp om status eller erkännande bland aktörerna kallar Bourdieu för soci-

ala fält (Gripsrud, 2002). Det är ett system av relationer mellan en avgränsad grupp männi-

skor och institutioner, till exempel utbildningsfältet, det kulturella fältet eller det journalistiska 

fältet, som strider om något för dem gemensamt. Alla sociala sammanhang är dock inte socia-

la fält i Bourdieus mening. Det krävs bland annat specialiserade individer och institutioner 

samt ett specifikt gemensamt symboliskt kapital som ligger till grund för trosföreställningarna 

inom fältet (Broady, 1991). 

3.7 Kapital 

Ytterligare ett användbart begrepp av Pierre Bourdieu är kapital, vilket är olika sorters värden, 

tillgångar eller resurser som en människa kan ha med sig från uppväxten och även tillskansa 

sig under sitt liv (Broady, 1991). Det kan handla om ekonomiskt kapital eller om symboliskt 

kapital. Det sistnämnda kan definieras som ”det som av sociala grupper igenkännes som vär-

defullt och tillerkännes värde” (Broady, 1991:123). Det är ett allmänt begrepp som Bourdieu 

använder för att ”fånga förhållandet att vissa människor eller institutioner, examina eller titlar, 

konstverk eller vetenskapliga arbeten åtnjuter tilltro, aktning, anseende, renommé, prestige, 

det vill säga igenkännes och erkännes som hedervärda, aktningsvärda, sannfärdiga och över-

lägsna” (Broady, 1991:123). Alla individer är utrustade med habitus, men det är endast de 

individers habitus som tillskrivs värde eller erkänns av ett socialt fält som fungerar som kapi-

tal (Bjurström, 2005). 

 

Det kulturella kapitalet är en bred underavdelning till det mer generella symboliska kapitalet 

och manifesteras genom examina från respekterade lärosäten, inblick i klassisk musik och 

litteratur eller förmåga att uttrycka sig kultiverat i tal och skrift (Broady, 1991). Utbildnings-

kapital är en mer specifik form av symboliskt kapital, vilket till exempel kan vara examina 

från respekterade lärosäten eller goda betyg. Det finns också fler former av kapital, till exem-

pel socialt kapital, vilket är tillgång till ett resursstarkt nätverk, och vetenskapligt kapital, vil-

ket är anseende inom forskarvärlden (Gripsrud, 2002). De olika kapitalformerna kan visa på 

skillnader i de olika gruppernas habitus och förklara deras olika användningsmönster och atti-

tyder till tv-mediet.  

Det kulturella kapitalet har inte ett bestämt värde, utan värdet samt möjligheterna att omvand-

la det till andra kapitalformer är, enligt Bourdieu, föremål för strider. Kulturella kapitalet är, 

precis som andra kapital, knutet till en marknad eller ett socialt fält, som bestämmer dess vär-

de och gör det möjligt för individer att omsätta kapitalet. Det kulturella kapitalets värde be-

stäms också av möjligheterna att konvertera det till andra kapitalformer, såväl symboliska 

som ekonomiska. En hög utbildning, utbildnings- eller kulturellt kapital, kan på det sättet 

konverteras till hög lön, ekonomiskt kapital (Bjurström, 2005). Utbildningssystemet är den 

viktigaste institutionen i det moderna samhället för att konvertera kapital. Utbildningssyste-
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met fungerar så att nedärvt kulturellt kapital förvandlas till ett utbildningskapital som sedan 

kan omvandlas till ekonomiskt eller symboliskt kapital i olika yrkesområden (a.a.). 

3.8 Livsstil och smak 
Begreppet livsstil är ett annat centralt begrepp i vår studie som kommer från sociologen Max 

Weber och handlar om ”människors systematiska sätt att tänka och handla i vardagslivet” 

(Gripsrud, 2002:102). Människor vill vara unika individer, men kan ofta delas upp i olika 

grupper av människor som handlar enligt samma övergripande mönster. Det finns delar av 

livsstilen, precis som det finns delar av identiteten, som inte är självvalda utan som vi väljer 

på ett omedvetet plan på grund av till exempel social bakgrund, utbildning och yrke. En del av 

livsstilen formar vi dock oberoende av bakgrund. Vårt tv-tittande styrs till exempel inte helt 

av vårt habitus, utan också av vår livsstil (McQuail, 2010:432). Begreppet livsstil går att 

koppla till habitus genom den aspekt av habitus som Bourdieu kallar smaken, vilket är princi-

pen för de val vi gör i livet (Gripsrud, 2002). Habitus, smak och livsstil är tre begrepp som är 

nära förenade eftersom en viss sorts habitus präglar smaken som i sin tur formar livsstilen. 

Livsstil och smaken präglar till stora delar användningsmönster och vilket tv-innehåll männi-

skor väljer att konsumera, vilket gör det till ett intressant begrepp i vår studie. 

3.8.1 Den barbariska smaken och den rena smaken 

Bourdieu menar att det krävs ett slags habitus och en uppsättning kapitalformer för att kunna 

uppleva en viss typ av skönhet, inte minst ett högt utbildnings- och kulturellt kapital. Han 

delar upp smaken i vad som utmärker folklig smak, som han kallar för den barbariska sma-

ken, och de högutbildades smak, som han kallar för den rena smaken (Gripsrud, 2002). Den 

barbariska smaken medför en förkärlek för till exempel dokusåpor, fiskpinnar och fotboll. 

Den rena smaken innebär däremot bland annat en svaghet för samhälls- och kulturinriktade 

dokumentärer, lammfärsbiffar med färsk basilika samt ett intresse för fäktning och golf. 

Bourdieus forskning visar att olika slags konstformer är nära knutna till vissa sociala klasser, 

men hans resultat är inte bara tillämpbara på konstens område utan även på det övriga samhäl-

let (a.a.). Skillnader mellan olika människors konstsmak är nämligen knutna till mer generella 

skillnader i habitus, vilket gör den barbariska smaken och den rena smaken till användbara 

begrepp i vår studie.  

Vissa kritiker uppfattar att Bourdieu anser att den rena smaken är snobberi och att den barba-

riska smaken håller minst samma nivå som den rena smaken, men han menar att ett högt kul-

turellt kapital är en värdefull tillgång och en klar fördel i livet (Gripsrud, 2002). Konstens 

värld är svåråtkomlig för människor som inte har fått med sig ett stort kulturellt kapital från 

sin uppväxt. Den rena smaken förutsätter en analytisk förmåga och ett välutvecklat språk, 

vilket är kvaliteter som också är användbara för att förstå sin egen person och omvärlden. 

Individer med stort kulturellt kapital har också tillgång till ett dubbelt så stort kulturliv efter-

som de kan röra sig i både de höga och låga avdelningarna. Personer med ett litet kulturellt 

kapital har däremot svårt att tillgodogöra sig till exempel seriösa romaner eller djupa filmer 

(a.a.), vilket är resonemang som är intressanta att ställa i relation till våra fokusgruppsdiskus-

sioner.  
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3.9 Kvalitet 

Bedömning av kvalitet på estetiska och journalistiska produkter, till exempel tv-program, 

måste baseras på mer objektiva kriterier än endast personliga tyckanden. Värdet av en kultur-

produkt är beroende på syftet av användningen, till exempel för att bli på gott humör eller för 

att få en intellektuell utmaning (Gripsrud, 2002). Kulturprodukter ska först och främst bedö-

mas inom genren och efter genrens kriterier, men att det även går att göra bedömningar ut-

ifrån mer generella, övergripande kriterier (a.a.). Då är sannolikheten stor att en dokumentär 

om Margret Thatcher anses som mer värdefull än ett avsnitt av den amerikanska humorserien 

”How I met your mother”, eftersom dokumentären bättre uppfyller de kriterierna som vårt 

samhälle betraktar som mer värdefulla. En kulturprodukt baserad på ren smak är mer värde-

full eftersom den är mer nyanserad, komplex och behandlar problemställningar på ett djupare 

plan (a.a.). Resonemanget kring kvalitet är användbara i analysen av vår empiri, vilka delvis 

kommer beröra respondenternas kvalitetsbedömningar av olika tv-program.  

3.10 Segmentering och tabloidisering  
Medieföretagen har utvecklats till kommersiella företag. Under mediernas tidiga historia var 

det sekundärt att tjäna pengar på medieverksamhet, medan det primära syftet var upplysning 

och opinionsbildning. Prioriteringsordningen har kastats runt, vilket gör att underhållning 

prioriteras framför samhällsinformation och debatt samt även att seriöst material framförs på 

ett underhållande sätt (Strömbäck, 2009). Mediepubliken ses numera som en marknad, det 

handlar inte om att kommunicera utan att konsumera, relationen mellan publiker och produ-

center blir således socioekonomisk, där tittarsiffror är allt som räknas (McQuail, 2010). Då 

gäller det för medieföretagen att locka publiken med sitt innehåll och segmentering refererar 

till processen där medier skapar ett visst sorts innehåll till sin relevanta mediepublik. De ten-

denserna, i kombination med den korthuggna stilen, står för tabloidisering av medierna. Tab-

loida medier står också för en viss typ av material och vinkling där man inte vänder sig till 

publiken som aktiva samhällsmedlemmar utan som upplevelsekonsumenter (Gripsrud, 2002).  

3.11 Internationalisering 
Internationalisering av medieutbudet gör det möjligt för en större publik till specialinnehåll, 

men samtidigt gör det ökade kanalutbudet och specialiseringen kring innehållet att publikerna 

minskar. Den utvecklingen bidrar till att vi får fler mindre publiker, men med liknande bak-

grund. Publiker är inte i samma utsträckning rekryterade från en geografisk plats eller en soci-

al klass, utan i större utsträckning baserade på smak och livsstil (McQuail, 2010).  

3.12 Fragmentering 
En effekt av avskaffandet av monopolet inom tv-industrin och kommersialiseringen av tv-

mediet är ett publikmönster som kallas fragmentering. Mediepubliken ägnar generellt sett lika 

mycket tid till medier idag som i mitten av 1980-talet, trots att utbudet formligen har explode-

rat. Resultatet blir att varje kanal i genomsnitt får en mindre publik genom att publiken har 

fördelat sig på ett stort antal olika kanaler (Hadenius, Weibull och Wadbring, 2008). Det finns 

ofta en överdriven tro att människors medievanor drastiskt ska ändras när nya medieformer 

introduceras. Det ökade medieutbudet är dock inte ett incitament till att öka tiden människor 

sätter av till mediekonsumtion, det är snarare andra faktorer såsom ökad fritid (a.a.).  
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3.13 Individualisering 

Publiken beskrevs tidigare som en massa, det vill säga stor och heterogen. Nu kan vi definiera 

en annan sorts publik där den är mer personlig, småskalig och medieanvändningen är integre-

rad med det sociala livet och vardagliga rutiner. Synen på medier som en kontrollerande, ma-

nipulativ kraft har försvunnit i och med att de flesta människor gör sina egna medieval och 

individualisering i allt högre grad präglar medieanvändningen (McQuail, 2005). Det handlar 

inte bara om vad vi tittar på eller när vi tittar, utan även hur vi tittar på tv. Publiken väljer i ett 

digert utbud vilka tv-program de vill se och behöver de inte anpassa sig efter tv-tablån. Tv-

konsumtionen blir således mer unik från grupp till grupp och olika personers egenskaper styr 

vad de väljer att ta del av på tv (Bjur, 2009). 

3.14 Nyheter och medborgarskap 
Medborgare utövar sitt medborgarskap i en demokrati genom att återkommande skapa möns-

ter och handlingar i vardagen där de tar till sig kunskap. Det kan handla om att ta del av nyhe-

ter och samhällsinformation via medier för att kunna utforma en personlig politisk ståndpunkt. 

Traditionella medier och internet har potential att vara medborgerliga resurser, det vill säga 

medborgare kan tillskansa sig den information som krävs via medierna för att vara en god 

samhällsmedlem. ”Det är via medierna medborgarna hämtar det mesta av sina kunskaper om 

samhället, vilket ger dem en nyckelposition i främjandet av medborgarkulturen. Utan medier-

nas information är det svårt för medborgaren att göra rationella politiska val och tillvarata sina 

rättigheter” (Olsson, 2004:15). När dagens unga röstar i mindre utsträckning och dessutom 

har ett svagare intresse för de politiska partierna skapar det konsekvenser för det demokratiska 

samhället och människor som samhällsmedlemmar (Olsson, 2004). 

Samhällsansvar är ett begrepp som vi använder oss av i vår studie och det kan kännas som en 

bred och oklar term. Det finns många sätt att ta sitt samhällsansvar, till exempel att engagera 

sig i ett politiskt parti eller följa den allmänna debatten via olika medier. I vår studie kommer 

vi att använda oss av begreppet samhällsansvar för att beskriva ungas tv-tittande som en med-

borgerlig resurs.  

 

I det här kapitlet har vi presenterat de teorier och begrepp som ligger till grund för vår studie 

och som vår analys kommer att baseras på. I nästa kapitel kommer vi att lägga fram och ar-

gumentera för den kombination av metoder som vi har använt oss av i vår undersökning. 
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4. Metod 
 

I följande kapitel kommer vi presentera hur vi har gått tillväga i vår undersökning och syftet 

med vårt tillvägagångssätt. I den första delen kommer vi ta upp våra resonemang inför studien 

och insamlandet av empiri. Där redovisar vi det sätt vi strategiskt utformat tv-dagboken och 

intervjuguiden. I den andra delen tar vi upp genomförandet av studien och arbetet kring tv-

dagböckerna och fokusgrupperna. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring den etiska 

aspekten samt en kritisk diskussion kring vårt val av metod. 

4.1 Arbetet före studien  

4.1.1 Val av gymnasieskola och utbildningsprogram  

Inför vår studie var vi i kontakt med flera gymnasieskolor, både kommunala skolor och 

friskolor, samt olika sorters utbildningsprogram samtliga i en mellanstor stad. Slutligen föll 

valet på en av friskolorna då de hade haft samarbete med forskare från Linnéuniversitetet tidi-

gare samt att responsen var mer positiv från dem än från de övriga gymnasieskolorna. Den 

utvalda gymnasieskolan kunde erbjuda både kvinno- och mansdominerade utbildningspro-

gram som var studie- respektive yrkesförberedande. Vi ville få kvinnliga och manliga respon-

denter från både studie- och yrkesförberedande utbildningsprogram för att kunna undersöka 

de olika utbildningsprogrammen utifrån habitus och kön, samt till viss del socialt skikt. De 

utvalda utbildningsprogrammen valdes på grund av de respektive skolklassernas homogena 

könsindelning samt att det endast fanns ett yrkesförberedande utbildningsprogram på gymna-

sieskolan för killar. De utvalda yrkesförberedande utbildningsprogrammen var ”Hantverks-

programmet inriktning florist” för tjejer och ”IT-teknik och support” för killar. De grupperna 

kommer att benämnas som yrkesförberedande tjejer och yrkesförberedande killar fram till 

resultatkapitlet. De studieförberedande utbildningsprogrammen var ”Samhällsvetenskapspro-

grammet med inriktning medier, information och kommunikation” för tjejer och ”Teknik-, IT- 

och systemutveckling” för killar och de två grupperna kommer vi att benämna som studieför-

beredande tjejer och studieförberedande killar fram till resultatkapitlet.  

4.1.2 Utbildningsprogram kontra habitus 

Forskning visar att barn vars föräldrar kommer från en högre social klass oftare väljer utbild-

ningsprogram som är förberedande för studier på högre läroinstanser, såsom högskola och 

universitet (Gripsrud, 2002). Därför valde vi utbildningsprogram som kunde spegla respon-

denternas sociala skikt, som en del av deras habitus. Boendeort, boendeförhållanden och för-

äldrars sysselsättning fick spegla respondenternas bakgrund. Klädsel, sätt att tala och uppfö-

rande fick reflektera deras livsstil och smak, begrepp som också är kopplat till habitus (a.a.). 

Då åldersspannet på urvalsgruppen var relativt smalt, 16-19 år, valde vi att bortse ifrån om 

gymnasieeleverna gick första, andra eller tredje året på de respektive utbildningsprogrammen. 

Däremot var vi noga med att fylla upp kvoten med deltagare, vi ville hamna på 5-8 respon-

denter per utbildningsprogram (Wibeck, 2010). Det förekom ett mindre bortfall bland delta-
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garna, då ett par respondenter valde att hoppa av studien. Grupperna från respektive utbild-

ningsprogram var dock fortfarande inom intervallet, i varje grupp ingick fem respondenter, 

vilket är lämpligt antal deltagare i en fokusgrupp (a.a.). Då det var lika många respondenter i 

varje grupp gick det att jämföra gruppernas resultat utan att räkna i procenttal. 

När vi tagit beslut om vilka utbildningsprogram vi ville undersöka behövde vi skapa access 

till gymnasieskolan. Det innebär att komma i kontakt med nyckelpersoner på gymnasieskolan, 

till exempel rektor och programansvariga, samt skapa förtroende och tillit hos dem (Olsson, 

2008). Nyckelpersonerna hjälpte oss sedan att komma ut i klasser för att hitta respondenter 

som ville delta i undersökningen.  

4.1.3 Utformning av tv-dagböcker 

Vi försökte göra tv-dagboken tydlig och enkel eftersom vi ville motverka bortfall i materialet 

på grund av otydliga formuleringar (bilaga 9.1). De uppgifter vi ville få ut av tv-dagboken var 

val av tv-program, hur länge de tittar på tv och vid vilka tidpunkter på dygnet. Vi ville dessut-

om ha kunskap om respondenternas val mellan tv-apparat och webb-tv, om de tittar på tv en-

samma eller med andra samt om de använder sig av andra medier vid tv-tittandet. I tv-

dagboken valde vi att koncentrera oss på respondenternas användningsmönster för att senare, 

under fokusgrupperna, få motiveringar till användningsmönstren samt information om attityd 

till tv-mediet och mått av samhällsansvar. När tv-dagböckerna delades ut förklarade vi för 

respondenterna att de inte skulle titta mer på tv än vanligt under studien, utan att dokumenta-

tionen skulle spegla deras normala tv-tittande. 

4.1.4 Inför fokusgrupperna 

Anledningen till att vi valde fokusgrupper som undersökningsmetod framför enskilda inter-

vjuer var att vi ville skapa en diskussion mellan respondenterna och på så sätt upptäcka likhe-

ter och skillnader inom fokusgruppen, såväl som likheter och skillnader mellan fokusgrupper-

na. Det är en användbar metod när en grupp ska diskutera sig fram till något de är överens 

om, men också när det kommer till att diskutera fram frågor där gruppen inte är överens (Wi-

beck, 2010). Fokusgrupper är också en bra undersökningsform när man vill studera barn eller 

ungdomar och eftersom vi skulle undersöka gymnasieelever var det ett bra metodval (a.a.). Vi 

tog beslutet att inte blanda respondenter från olika utbildningsprogram i fokusgrupperna, ef-

tersom det är lättare att få en naturlig diskussion när respondenterna känner varandra. Syftet 

med fokusgrupper är att se ett gemensamt mönster i de olika grupperna och att en grupp skil-

jer sig från en annan (Olsson, 2008). Vi valde att vänta med fokusgrupperna en tid efter in-

samlingen av tv-dagböckerna eftersom vi behövde tid till att strukturera materialet och utifrån 

det utforma en givande intervjuguide som kunde belysa vår problemformulering.  

4.1.5 Intervjuguiden 

När vi utformade vår intervjuguide utgick vi från tre huvudkategorier med frågor (bilaga 9.2). 

Den första kategorin var användning, där respondenterna fick förtydliga och motivera sitt 

användningsmönster. Andra kategorin var attityd till tv-mediet och dess utbud, det för att 

kunna få en bild av tv-mediets ställning hos respondenterna (Hadenius, Weibull och Wad-

bring, 2008). I tredje och sista kategorin tog vi upp frågor runt respondenternas samhällsan-
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svar. Vi sökte svar på nyheternas betydelse för respondenterna, hur de fick reda på nyheter 

och aktuella händelser samt deras attityder till dokumentärer och samhällsprogram. 

4.2 Genomförandet av studien 

4.2.1 Tv-dagböcker 

Mediedagböcker är oftast tidskrävande och medför ett stort bortfall (Olsson, 2008). Därför 

valde vi att själva gå till gymnasieskolan för att dela ut tv-dagböckerna, ge information samt 

samla in materialet. På så sätt fick vi chans att svara på respondenternas frågor och de fick 

lära känna oss bättre. Tv-dagböckerna gav oss en uppfattning om användningsmönster hos 

respondenterna som föll utanför ramen, vilket hade varit svårare att ta reda på under en fokus-

gruppsdiskussion (a.a.). Resultaten från tv-dagböckerna hjälpte till i utformningen av inter-

vjuguiden och blev dessutom ett bra komplement till den empiri vi samlade in under fokus-

gruppsdiskussionerna.  

4.2.2 Fokusgrupperna 

Under fokusgrupperna närvarade vi båda två, en av oss i rollen som moderator och den andra 

som sekreterare. Moderatorn är den som leder diskussion, ser till alla respondenter får komma 

till tals och att diskussionen styrs in på rätt ämnen (Olsson, 2008). Den andra personen agera-

de sekreterare för att avlasta moderatorn. Sekreterarens roll var att anteckna och observera, att 

ställa kompletterande moderatorn frågor, att sköta inspelningen med diktafon samt att servera 

fikabröd och dryck till respondenterna.  

I början av fokusgruppstillfället fick varje respondent fylla i en enkät med tio frågor kring 

deras bakgrund (bilaga 9.3). Syftet med enkäten var dels att undersöka om gruppernas val av 

utbildning speglade deras sociala klasstillhörighet, men främst för att kartlägga respondenter-

nas habitus. Frågorna i enkäten behandlade till exempel boendeort, boendeform, föräldrarnas 

yrke, tillgång till eget rum och tv-apparat samt antal tv-apparater och datorer i hushållet. 

Vi hade en relativt begränsad tid på oss och försökte hålla fokusgruppsdiskussionerna struktu-

rerade. Risken med en strukturerad diskussion är att förförståelsen hos moderatorn kan färga 

de svaren som respondenterna ger (Wibeck, 2010). Moderatorn styrde samtalet för att delta-

garna inte skulle fastna för länge i sidospår, men försökte att inte påverka respondenterna med 

ledande följdfrågor.  

De olika fokusgrupperna hade olika mönster i sitt tv-tittande, därför valde vi att fokusera olika 

mycket på olika frågor eller delar av intervjuguiden, trots att samma intervjuguide användes 

till samtliga fokusgrupper. Vissa frågor fick, med andra ord, större tyngd i ena fokusgruppen 

medan andra frågor hade större tyngd i följande fokusgrupp, beroende på respondenternas 

användningsmönster. Det var användbart att ha med en fältdagbok för att kunna skriva upp 

tankar kring det som sades samt komplettera eller korrigera frågor inför nästa fokusgrupp 

(Olsson, 2008). Vi observerade även respondenternas sätt att tala, hur de uppförde sig och 

integrerade med varandra under fokusgrupperna. Syftet med observationen var att kunna fast-

ställa de typiska dragen hos våra olika undersökningsgrupper (Wibeck, 2010). De dragen an-

vände vi som komplement för att skapa gemensamt habitus för grupperna. Först skapade vi, 



Vad är det på tv ikväll?  Emmy Davidsson  

En kvalitativ studie om svenska gymnasieelevers användning av och attityd till tv-mediet  Fredrik Doohan Pehrman 

 

19 

 

med andra ord, grupper med gemensamt kön och utbildningsprogram. Därefter hittade vi ge-

mensamma drag i de grupperna, till exempel i bakgrund, användning av tv-mediet och bete-

endemönster och utifrån det skapade vi det vi kallar typgrupper, vilka vi kommer att presente-

ra senare i resultatkapitlet. 

4.3 Den etiska aspekten 
Den etiska aspekten har varit särskilt angelägen för oss eftersom vi har valt att studera unga 

människor, därför har vi försökt uppfylla Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska grundkrav. 

Vi var ute på plats på gymnasieskolan och presenterade oss själva och vår forskning samt be-

tonade att det var frivilligt att delta i undersökningen för att tillgodose informationskravet. Vi 

skickade dessutom med information om studien till gymnasieelevernas föräldrar, trots att det 

inte är ett krav när deltagarna är över 15 år (Olsson, 2008). Vi förklarade också, enligt sam-

tyckeskravet, att deltagarna kunde hoppa av undersökningen om de ville och underströk också 

att studien var på anonym basis. När vi korresponderade med respondenterna via e-post såg vi 

till att övriga deltagare doldes i utskicket för att tillgodose konfidentialitetskravet. Då delta-

garna inte ska kunna identifieras är både gymnasieskolan och deltagarna anonyma i enlighet 

med nyttjandekravet. Utgångspunkten för etik i all forskning är att de som deltar inte får utsät-

tas för psykiskt eller fysiskt skada, inte heller förödmjukelse eller kränkning (a.a.).  

4.4 Metodkritik 
Kombinationen av de metoder vi valt att använda oss av kompletterar varandra väl, tv-

dagböckerna gav en tydlig bild av hur de undersökta gruppernas tv-tittande såg ut och under 

fokusgruppstillfällena förtydligades och motiverades de mönstren vi sett i tv-dagböckerna. 

Fokusgruppsdiskussionerna visade också tydligare nyanser över vad som skiljde de olika 

grupperna åt samt gav oss en möjlighet att observera våra respondenter. Vissa val av specifika 

tv-program skulle eventuellt bytas ut om vi hade gjort undersökningen ännu en gång, men 

respondenterna hade rört sig inom samma genres som tidigare. De övriga resultaten från 

grupperna, till exempel varför de kollar på tv eller om de tittar på tv ensamma eller med 

andra, hade sett likadana ut om studien genomförts ånyo. Vi har lyckats ringa in använd-

ningsmönster i gymnasieelevers tv-tittande genom den kombinationen av metoder som vi an-

vänt oss av, vilka behov tv-mediet tillfredställer och deras attityd gentemot tv-mediet. 

Det finns tre faktorer som gjort studien svårare att genomföra än vad vi först trodde. Gymna-

sieelever är, för det första, en grupp människor som är svår att undersöka rent praktiskt. Våra 

upprepade påminnelser om inlämningar och möten kunde ändå innebära att respondenterna 

glömde bort att lämna tillbaka material eller infinna sig på möten. Mediedagböcker är, för det 

andra, en metod som tar mycket tid i anspråk hos respondenterna och oftast innebär en del 

bortfall (Olsson, 2008). Vi fick, trots att vi räknat med det och hade väl tilltagna grupper, ändå 

lägga mycket tid på att få tillbaka de sista tv-dagböckerna. Fokusgrupper är en väldigt effektiv 

undersökningsform och det kom upp mycket intressanta diskussioner som en intervju inte 

hade kunnat skapa. Däremot var det ibland svårt att, för det tredje, hålla gruppernas diskus-

sioner inom de givna ramarna för vår studie och det var ofta vi fick avbryta med frågor eller 

be respondenterna tala en åt gången. Gruppdiskussioner kan också medföra en annan proble-



Vad är det på tv ikväll?  Emmy Davidsson  

En kvalitativ studie om svenska gymnasieelevers användning av och attityd till tv-mediet  Fredrik Doohan Pehrman 

 

20 

 

matik då åsikterna styrs mot den ledande i gruppen, vilket vi försökte motverka genom att 

fördela första ordet för olika frågor till olika respondenter. 

Det här kapitlet har vi redovisat och argumenterat för vårt val av metod och tillvägagångssätt, 

i nästa kapitel kommer vi gå vidare och redovisa de resultat i som undersökningen och meto-

den har fört med sig.  
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5. Resultat 
 

I det här kapitlet kommer vi att besvara vår första fråga i vår problemformulering: Hur ser 

gymnasieelevers användning av och attityd till tv-mediet ut? Vi inleder kapitlet med att defi-

niera de fyra grupperna som vi har undersökt genom att skapa typgrupper, som tar fram re-

spektive grupps typiska karaktärsdrag och i avsnitt 5.1 beskriver vi vårt tillvägagångssätt för 

att fastställa de olika typgrupperna. Därefter kommer resultatet från studien att, som i tidigare 

delar, delas upp i områdena användning, attityd och samhällsansvar. Vi avslutar respektive 

avsnitt med en sammanfattning för att underlätta en sortering i materialet. Först går vi igenom 

typgruppernas användningsmönster och den delen baseras på både tv-dagböcker och fokus-

gruppsdiskussionerna. Därefter redovisar vi typgruppernas attityd till tv-mediet, där endast 

diskussioner från fokusgrupperna är underlag till resultatet. Slutligen ger vi en redogörelse för 

hur de olika typgrupperna ser på sitt samhällsansvar, det vill säga i vilken utsträckning de tar 

del av nyhets-, samhälls- och debattprogram, även här baseras resultatet endast på fokus-

gruppsdiskussionerna.  

5.1 Typgrupper 
Vi har skapat en typgrupp för respektive grupp med respondenter för att tydligare ge en bild 

av deras habitus och konkretisera deras relation till tv-mediet. Det material som ligger till 

grund för typgrupperna är dels resultat från tv-dagböcker, fokusgruppsdiskussioner och enkä-

ten om respondenternas bakgrund. Det materialet har vi tematiserat och skapat en beskrivning 

av typvärdet, det vill säga tagit fram det vanligaste förekommande värdet i materialet. Det 

typvärdet har fått representera typgruppen. Typgrupperna ger, med andra ord, en generalise-

rad bild av våra respondenter, där undantag på individbasis förekommer. Det handlar om ty-

per och inte enskilda individer. Observationer vi har gjort i fokusgruppsdiskussionerna har 

också legat till grund för typgrupperna. De uppgifter vi tar upp i respektive typgrupp för att 

kunna utläsa ett gemensamt habitus ur vårt material är ålder, kön, utbildningsprogram, boen-

deort och boendeform samt vilka som ingår i deras hushåll. Det är även faktorer som föräld-

rars sysselsättning, tillgång till antal tv-apparater, tv-kanaler och datorer i hemmet. Vi kom-

mer även presentera gemensamma drag i deras användning av och attityd till tv-mediet.  

Vi har, som vi nämnde i kapitlet ”Tidigare forskning”, inspirerats av Sonia Livingstones in-

delning av konsumenter av skärmmedier i traditionalisterna, låganvändarna, skärmfantasterna 

och specialisterna. Vi kommer i fortsättningen benämna yrkesförberedande tjejer som trend-

följarna, yrkesförberedande killar som webbspecialisterna, studieinriktade tjejer som konven-

tionalisterna och studieförberedande killar som individualisterna. Det som ligger till grund 

för de olika benämningarna av grupperna är deras användningsmönster av tv-mediet och vi 

kommer att i avsnitt 5.1.1–5.1.4 motivera typgruppernas benämningar. 
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5.1.1 Trendföljarna (yrkesförberedande tjejer) 

Trendföljarna är benämningen för de yrkesförberedande tjejerna på grund av att de gärna föl-

jer tv-trenden och tar del av det programinnehåll som exponeras för tillfället och som ligger i 

tiden. Trendföljarna följer de senaste dokusåporna, till exempel ”Big brother” och ”Lyckan i 

L.A.”, de aktuella tävlingsprogrammen, till exempel ”Let’s dance” och de senaste populärse-

rierna, till exempel ”Alcatraz” och ”Revenge”. Trendföljarna är också en benämning som 

speglar deras attityd till tv-mediet, de följer gärna trender inom teknologin och tar gärna del 

av nya former av tv-mediet. De tittar gärna på webb-tv och använder datorn som medium, 

medan tv-apparaten blir tv-skärm.  

Trendföljaren är en tjej på 18 år som studerar på ett yrkesförberedande utbildningsprogram. 

Hon bor i en villa, i ett litet samhälle med ungefär 2000 invånare, med båda sina föräldrar och 

två syskon. Hennes pappa har en eftergymnasial utbildning och mamma arbetar inom omsor-

gen. I trendföljarens hem finns tillgång till tre tv-apparater med ungefär 50 kanaler och två 

datorer. Trendföljarna har ett eget rum i hemmet och har dessutom en egen tv. Trendföljarens 

tv-tittande innehåller till stor del dokusåpor och hon är inte rädd för nya teknologiska innova-

tioner. Mobiltelefonen är ett viktigt attribut för henne och den finns nästan alltid bredvid hen-

ne när hon tittar på tv. Trendföljaren tittar en del på tv med familjen och mer med vänner än 

övriga typgrupper. 

Trendföljaren är en tjej som pratar snabbt och använder ett avslappnat språk, med en del svor-

domar. Vi hade svårt att hålla en strukturerad fokusgruppsintervju med trendföljarna, trots att 

vi använde oss av samma metod och intervjuguide under samtliga fokusgrupper. Hon har en 

modern, ungdomlig klädstil och är sminkad. Trendföljaren är en spontan person som skrattar 

mycket, vilket gör att hon snarare har en utåtriktad, än blyg, personlighet. På fritiden umgås 

hon med vänner och pojkvännen eller med familjen, i övrigt har hon inte något stort fritidsin-

tresse.  

5.1.2 Webbspecialisterna (yrkesförberedande killar) 

Webbspecialisterna är benämningen för de yrkesförberedande killarna, eftersom de sällan tar 

del av tv-innehåll och även sällan tar del av tv-innehåll via tv-apparat. De använder sig istället 

av webb-tv och nischmedier, till exempel Youtube eller internationella hemsidor som samlar 

populärserier. Webbspecialisterna är även specialister på det sättet att de gärna tar del av 

smalt innehåll, till exempel fanfiction och annat material producerat av privatpersoner. 

Webbspecialisten är en 17-årig kille som studerar ett yrkesförberedande utbildningsprogram. 

Han bor i en villa med sina båda föräldrar och två syskon i ett samhälle med 4000 invånare. 

Webbspecialistens mamma arbetar som lärare och hans pappa arbetar med IT-support. Det 

finns fyra tv-apparater i hemmet och familjen har tillgång till ungefär 50 kanaler. Webbspeci-

alisten har ett eget rum, men ingen egen tv-apparat. Däremot har han en egen dator och i hela 

hushållet finns tillgång till fyra datorer. Webbspecialisten tar nästan inte alls del av tv-

innehåll, varken på tv-apparat eller via dator. Han har många specialintressen, såsom historia, 

e-sport eller fanfiction, och tittar på specialinnehåll via datorn. Det är endast för att vara social 

som webbspecialisten tittar på tv med andra personer, vilket inte är något han föredrar. 
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Webbspecialisten talar snabbt och språkbrukat har ett brett spektrum som rör sig från grovt till 

högtravande, han smyckar språket med metaforer och svänger sig med humoristiska anekdo-

ter. Webbspecialisten har stor fantasi och hög energinivå och det var svårt att hålla en struktu-

rerad fokusgruppsintervju med webbspecialisterna, trots att vi använde oss av samma metod 

och intervjuguide under samtliga fokusgrupper. Webbspecialisten har inget stort intresse för 

mode och utseende, utan går oftast klädd i jeans och t-shirt. Hans fritidsintressen är bland an-

nat att spela datorspel och ägna sig åt alternativ internetkultur, fanfiction och aikido. 

5.1.3 Konventionalisterna (studieförberedande tjejer) 

Konventionalisterna är benämningen på studieförberedande tjejer på grund av att en stor del 

av deras tv-tittande sker via tv-apparat. De använder sällan modern teknologi, till exempel 

webb-tv och strömmat tv-innehåll, vid tv-tittandet och använder sällan datorn som medium 

eller tv-apparaten enbart som skärm. De är också den gruppen som i störst utsträckning fortfa-

rande umgås runt tv-apparaten och använder tv-mediet som en samlingspunkt för familjen. 

Konventionalisten använder också i minst utsträckning, i jämförelse med de andra typgrup-

perna, andra medier under tv-tittande och tar del av tv-innehållet mer aktivt.  

Konventionalisten är en tjej på 16 år som studerar ett studieförberedande utbildningsprogram. 

Hon bor i en villa i ett samhälle med 5000 invånare tillsammans med båda sina föräldrar och 

sin syster. Konventionalistens mamma har en eftergymnasial utbildning, medan hennes pappa 

arbetar som hantverkare. Konventionalisten har eget rum med tv och i hela hushållet finns tre 

tv-apparater med ungefär 30 kanaler. Hemmet har dessutom tillgång till tre datorer. Konven-

tionalisten tar mest del av tv-innehåll via vanlig tv-apparat och gärna i sällskap av familjen. 

Hon använder inte andra medier i så stor utsträckning i samband med tv-tittandet, men i de 

fallen det förekommer är det i syfte att få sällskap när hon tittar ensam. 

Konventionalisten pratar lugnt och har lätt för att formulera sig verbalt, vilket gjorde det lätt 

för oss att hålla en strukturerad fokusgruppsintervju med dem. Hon är propert klädd i en enkel 

klädstil och bär ytterst lite eller inget smink. På fritiden spelar hon handboll, vilket är hennes 

stora intresse och övrig tid umgås hon en stor del med familjen och även med vänner. 

5.1.4 Individualisterna (studieförberedande killar) 

Individualisterna är benämningen för studieförberedande killar på grund av att de är den typ-

grupp som, med få undantag, enbart tittar på tv ensamma. De tittar på vilket tv-innehåll de vill 

samt när och hur de själva vill titta på tv. De är också individualister när det gäller bredden i 

tv-innehållet. De tar del av många olika sorters tv-program och de är den typgrupp som skiljer 

sig mest i smak kring tv-innehåll inom gruppen.  

Individualisten är en kille på 17 år och han läser ett studieförberedande utbildningsprogram. 

Han bor i villa i en förort till en mindre stad, med ungefär 65 000 invånare. Individualisten 

bor tillsammans med båda sina föräldrar och två syskon, hans pappa arbetar som systemut-

vecklare och hans mamma är förskolelärare. Individualisten har eget rum med egen tv-

apparat. Hushållet har tillgång till tre tv-apparater med ungefär 50 tv-kanaler och fyra datorer. 

Individualisterna tar del av mer tv-innehåll på webb-tv än via vanlig tv-apparat, på grund av 

valfriheten den erbjuder. Han tittar gärna på många olika sorters tv-innehåll, men i stor ut-
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sträckning humorserier, populärserier och humorprogram. Individualisterna är den av typ-

grupperna som i störst utsträckning föredrar att titta på tv ensam och han tycker dessutom om 

att göra flera aktiviteter samtidigt som han tittar på tv-innehåll. 

Individualisten klär sig oftast i jeans med ett propert klädesplagg på överkroppen, såsom en 

skjorta, pikétröja eller kavaj. Han bryr sig om, men är inte fixerad vid sitt utseende. Individua-

listen pratar lugnt och eftertänksamt, vilket gjorde det lätt för oss att hålla en strukturerad fo-

kusgruppsintervju. Individualisten har inget utpräglat fritidsintresse, utan spenderar tid med 

vänner, flickvän och diverse olika aktiviteter. 

5.1.5 Sammanfattning typgrupper 

De fyra typgrupperna har liknande habitus i många aspekter. De är i samma ålder och bor med 

båda sina föräldrar och syskon i en villa. Typgrupperna har två föräldrar som arbetar, varav en 

förälder har eftergymnasial utbildning. De har alla tillgång till ett eget rum, fler än en tv-

apparat med ungefär 50 tv-kanaler och fler än en dator i hushållet.  

Det finns dock skillnader i habitus mellan de olika typgrupperna, vilket bland annat är kön där 

trendföljarna och konventionalisterna är av kvinnligt kön och webbspecialisterna och indivi-

dualisterna är av manligt kön. De skiljer sig också åt när det gäller boendeort där trendföljaren 

bor i ett litet samhälle med 2000 invånare, webbspecialisten och konventionalisten bor i ett 

lite större samhälle med omkring 5000 invånare och individualisten bor i en förort till en stad 

med 65 000 invånare. Typgrupperna har, i mångt och mycket, liknande sociala förutsättningar 

men har ändå gjort olika utbildningsval. Trendföljarna och webbspecialisterna studerar yrkes-

förberedande utbildningsprogram och konventionalisterna och individualisterna läser studie-

förberedande utbildningsprogram 

5.2 Användning 
I följande avsnitt kommer vi presentera typgruppernas användningsmönster utifrån resultatet i 

tv-dagböckerna och fokusgruppsdiskussionerna. Vi kommer redovisa vilket programinnehåll 

de tar del av och anledningen till att det innehållet intresserar dem. Därefter redovisar vi om 

typgrupperna tittar mest på tv ensamma eller med andra, vilka andra medier de använder un-

der tv-tittandet och vilka sorters tv-program de önskar mer av. Dispositionen är uppbyggd 

efter frågorna i tv-dagböckerna och i intervjuguiden, med andra ord kommer vi först gå ige-

nom resultat för programtyper för varje typgrupp, sedan socialt tittande, multimedialt tittan-

de, vad grupperna önskar se mer av och till sist inaktivt kontra aktivt tv-tittande. 

5.2.1 Programtyper 

Typgrupperna tog del av olika sorters programinnehåll och då många tv-program var av un-

derhållande karaktär valde vi att kategorisera innehållet efter olika genres inom underhåll-

ningsområdet för att kunna se mönster i materialet. Vi har skapat definitioner av olika slags 

tv-program, vilka finns att ta del av i bilaga 9.4.  

Diagram 5.1–5.4 beskriver antalet tillfällen de respektive typgrupperna har tagit del av en viss 

sorts tv-program under den vecka de dokumenterade sitt tv-tittande i tv-dagböckerna. Det 

visar med andra ord inte antal människor, utan antal observationer.  
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Diagram 5.1 Programtyper för trendföljarna (antal tillfällen under en veckas tid).  

Diagrammet bygger på totalt 64 tillfällen av tv-tittande. 

 

Trendföljarna tittar väldigt mycket på dokusåpor av olika slag, men de har även en hög kon-

sumtion av film, populärserier och humorserier och det är de genrerna som de nästan uteslu-

tande tar del av på tv.  

 

Tjejerna berättar att de tittar på sina favoritserier på grund av hur de dramaturgiskt är upp-

byggda. De menar att de inte kan sluta titta på populärserierna eftersom de vill veta vad som 

händer med karaktärerna i nästa avsnitt. ”Nämen, har man kollat på de serierna, eller säsong-

erna innan så kan man liksom inte sluta. Man måste veta vad som händer” säger en av trend-

följarna. Det finns ett visst mått av verklighetsflykt i deras motiv att titta på tv och då främst 

populärserier, men även rese- och djurprogram. Tjejerna resonerar enligt följande: 

 
1: ”Man vill åka dit liksom.” 
 
2: ”Man blir intresserad.” 
 
3: ”Och när de typ åker runt i sådana här stora safaribilar, man bara ’Jag vill också’.” 

 

Det finns också ett intresse, för dem som tittar på dokusåpor och populärserier, att se hur 

andra människor har det i sina liv, arbeten och relationer. ”Fast vissa saker blir man väldigt 

säker på att man inte skulle vilja vara med om, som vissa såhär lite läskigare, eller vad man 

ska kalla det, serier eller sådant är det ju saker som man aldrig skulle göra som man ser bara 

för spänningen” berättar en av tjejerna. Trendföljarna nämner också att de tittar på tv för att få 

upp ögonen för nya saker som de inte visste existerade, till exempel resmål och platser. En 

annan intressefaktor med populärserier är att det finns många ingredienser sammanslagna, det 

är inte bara ytan med fester, kläder och utseende som appellerar tjejerna, utan det finns även 

en intressant handling som håller spänningen vid liv. 

 

0 5 10 15 20 25 30 

Samhälls- och kulturprogram 
Nyheter 

Dokumentärer 
Tävlingsprogram 

Talkshow 
Sport 

Film 
Populärserier 
Humorserier 

Humorprogram 
Dokusåpor 

Barnprogram 

Trendföljarna  
- yrkesförberedande tjejer 



Vad är det på tv ikväll?  Emmy Davidsson  

En kvalitativ studie om svenska gymnasieelevers användning av och attityd till tv-mediet  Fredrik Doohan Pehrman 

 

26 

 

De tjejer som kollar på dokusåpor, till exempel ”Big brother”, nämner att de vill medverka i 

dokusåpan själva. ”Jag ska lätt söka nästa år, jag ska in där” säger en av trendföljarna. Det 

finns dock även en liten del av typgruppen som inte tittar på ”Big brother”, som verkligen inte 

skulle vilja delta. Trendföljarna tycker att det är underhållande att se dokusåpor på grund av 

det förnedrande momentet och att deltagarna lever i en extrem miljö där de uppsätts för täv-

lingar och andra moment som styr deras tillvaro. ”Det är liksom förnedrings-tv, som till ex-

empel ”Big brother” instängda i ett hus. De har ingen tv, ingenting, ingen liksom kommuni-

kation med omvärlden och bara sitter där och liksom tappar tid och allt. Det är så jävla roligt 

att se” säger en av tjejerna. 

 
Diagram 5.2 Programtyper för webbspecialisterna (antal tillfällen under en veckas tid).  

Diagrammet bygger på totalt 38 tillfällen av tv-tittande. 

 

Webbspecialisterna ser inte speciellt mycket på tv-innehåll överhuvudtaget, men de gånger de 

gör det är programtyperna ofta populärserier och i viss mån humorserier. De har ett specialin-

tresse i genren fanfiction som de har gemensamt, men tycker även om att titta på populärve-

tenskapliga dokumentärer. Webbspecialisterna tittar i vissa fall på tv för att fördriva tid, andra 

gånger för att de är intresserade av ett tv-programs handling eller karaktärer och ibland ser de 

på tv när de gör andra saker, till exempel när de äter mat. ”Ibland för att döda tid, ibland för 

man vill se det. Kan också vara när man äter. Ibland när jag äter slår jag på ett avsnitt av 

’How I met your mother, det är 20 minuter så när jag sett klart det så är jag färdigäten” sä-

ger en kille. De betonar att de finns olika syften att se olika program, ett humorprogram ser de 

till exempel för att få skratta. 

 

Webbspecialisterna tycker bättre om att titta på populärserier än en långfilm, eftersom det blir 

mycket mer underhållning per populärserie kontra underhållning per långfilm. ”Ja, men serier 

är 150 timmar långa, så det blir mycket underhållning” berättar en webbspecialist. Fanfiction 

är ett stort intresse i gruppen och anledning till det är att de anser att materialet, som är skapat 

av fans till populärserien, ofta har väldigt innehållsrik och spännande handling. Det är också 
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lätt att komma in i fanfictionserierna, eftersom det handlar om redan etablerade karaktärer och 

miljöer från ursprungsserien. ”Fanfiction för mig är… ja, om man ska läsa en vanlig bok 

måste du sätta dig in i nya grejer. Med fanfiction vet man redan hur en karaktär är och hur en 

miljö ser ut, det behöver inte bli så komplicerat utan man kommer in i det direkt och kan hop-

pa ut lika snabbt” beskriver en webbspecialist. 

Webbspecialisterna tittar på dokumentärer dels för att de är intresserade av vissa fenomen och 

vill veta mer, men de kan även titta på, vad de tycker är, oseriösa dokumentärer på till exem-

pel ”History channel”. Webbspecialisterna granskar de typerna av dokumentärer med kritiska 

ögon och håller ofta inte med i deras resonemang. De tycker dock att det är intressant att för-

söka förstå deras sätt att se på världen och bygga vidare med egna teorier. ”Man ser inte på 

det för man tror på det, utan för att sätta igång tankegångar” säger en av killarna. 

 
Diagram 5.3 Programtyper för konventionalisterna (antal tillfällen under en veckas tid).  

Diagrammet bygger på totalt 81 tillfällen av tv-tittande. 

 

Konventionalisterna har ett ganska brett tv-tittande inom underhållningsgenren. Deras tyngd-

punkt ligger dock på dokusåpor, men de har även ett starkt intresse för populärserier och täv-

lingsprogram. Det som tjejerna tycker är intressant med deras favoritserier är inte främst 

handlingen, utan karaktärerna och relationerna dem emellan. ”Jag gillar det väl för det har 

massa intriger, det är triangeldrama mellan huvudpersonerna och spänningen. Sedan slutar 

det alltid när det är som mest spännande” säger en av tjejerna. En annan anledning till att 

konventionalisterna tittar på den typen av tv-program är för att distansera sig till sin egen var-

dag, det blir ett slags verklighetsflykt. ”Med alla vampyrer och varulvar kan man sätta sig vid 

tv:n eller datorn och bara glömma allt för en stund” berättar en konventionalist.  

Dokusåpor och populärserier är båda genrer som ofta sänds under långa perioder, vilket byg-

ger upp en relation mellan publiken och karaktärerna och det gör att konventionalisten vill 

fortsätta att titta. De båda genrerna är också uppbyggda enligt samma dramaturgiska modell, 

där varje episod slutar när det är som mest spännande eller med avslöjande detaljer om nästa 
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episod och det tenderar att få tjejerna att vilja se nästa avsnitt. ”Det är ju rätt dåligt egentli-

gen, men börjar man kolla på det vill man ju fortsätta se, man binds upp vid det” berättar en 

av tjejerna om en dokusåpa hon följer.  

 
Diagram 5.4 Programtyper för individualisterna (antal tillfällen under en veckas tid).  

Diagrammet bygger på totalt 75 tillfällen av tv-tittande. 

 

Individualisterna är ganska breda i sitt tv-tittande, men de håller sig mest inom underhåll-

ningsgenren. De tar del av mycket humorserier, men även populärserier, dokusåpor samt do-

kumentärer inom populärvetenskap. De tittar på humorprogram för att det är en humorstil de 

tycker om. Sketcherna har oftast grova skämt och en grabbigare jargong, vilket tilltalar indi-

vidualisterna. ”Det är väl hyfsat grova skämt, i alla fall ’Karatefylla’. Jag vet inte varför just 

det är bra” säger en av killarna. Anledningen till att individualisterna tittar på sina favoritpro-

gram är att marknadsföringen kring de produktionerna är intensiv och att de därför lockas att 

titta på de tv-programmen. ”Man blir hela tiden matad med de här serierna och då blir man 

sugen på att se på dem” menar en av killarna. Däremot skiljer det sig en hel del inom typ-

gruppen vilken populärserie de väljer att titta på. 

Individualisterna jämför populärserier med långfilmer och de ser klara fördelar med populär-

serier. ”Eftersom det är så mycket längre så kan man mer leva sig in i en serie och lära känna 

karaktärerna eller vad det nu är” säger en av killarna. Populärserier bygger på en dramaturgi 

där spänningen tätnar i slutet av varje episod, vilket gör att individualisten, likt konventiona-

listen, blir intresserad av att se nästa avsnitt. En långfilm har endast en huvudhandling med 

längre transportsträckor i handlingen, medan en populär serie kan ha en mer utbyggd hand-

ling. ”Det händer alltid något nytt i en serie, det är det som är bra” säger en av killarna. In-

dividualisterna ser det också som en fördel att de inte behöver vänta lika länge på att nytt ma-

terial ska släppas, en långfilm kanske inte får en uppföljare och den tar lång tid att producera.  

Individualisterna har olika specialintressen, till exempel teknik, musik och sport, och inom de 

specialområdena kan de titta på dokumentärer eller läsa böcker. De söker inte alltid aktivt upp 
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tv-program inom specialområdena, utan vissa tv-program tittar de på ifall de råkar växlar över 

till en tv-kanal och en dokumentär faller inom deras intresseområde. ”Det är om man sitter 

vid tv:n och man slår på Discovery”, säger en av killarna. Deras specialintresse kring teknik 

märks också på de tv-program de väljer att titta på, till exempel ”Mythbusters” eller ”Guinea-

pig”, men det är till skillnad från populärserier inte tv-program de tittar på flera episoder i 

sträck. 

5.2.2 Socialt tv-tittande 

Tv-tittandet är en social aktivitet för många av typgrupperna, det finns dessutom mönster i 

vårt resultat som visar att respondenterna föredrar att se vissa typer av tv-program ensamma 

och andra tv-program tillsammans med andra. Vi kommer gå igenom varje typgrupp för att 

presentera deras resultat för det sociala tv-tittandet. Samtliga typgrupper diskuterar tv-innehåll 

med sina vänner och brukar få tips om sevärda tv-program. Det kan även vara programtrailers 

på tv och tips på internetforum som är källor för typgrupperna att hitta nytt programinnehåll. 

Diagram 5.5 visar antal tillfällen respektive typgrupp tittar på tv ensamma kontra tillsammans 

med familj och vänner.  

 
Diagram 5.5 Socialt tv-tittande för alla typgrupper (antal tillfällen under en veckas tid).  

Diagrammet bygger på totalt 64 tillfällen för trendföljarna, 38 tillfällen för webbspecialisterna, 81 tillfällen för 

konventionalisterna och 75 tillfällen för individualisterna av tv-tittande. 

 

Trendföljarna tittar lika mycket på tv tillsammans med andra som ensamma. När de tittar med 

andra är det till stor del med familjen, men också med vänner. De gör familjemedlemmar säll-

skap vid tv-apparaten när de har tråkigt eller när de vill ha en trevlig stund. ”Ja, det kan vara 

en familjegrej man gör tillsammans också för det enda man gör på vardagarna är typ äter 

tillsammans” berättar en av tjejerna. Trendföljarna och hennes vänner väljer att titta på tv 

tillsammans när de har brist på andra aktiviteter eller när de har ett intresse för samma tv-

program, till exempel ”Big brother”. Trendföljaren väljer att titta på tv ensam när de vill titta 

på ett tv-program som ingen annan vill se. ”När man vill välja själv då går man oftast in till 

sin egen tv, om man har det då” berättar en av tjejerna. En annan orsak till att trendföljarna 

tittar på tv ensamma är att de vill vara ifred och koppla av. ”Sedan är det ganska skönt att 

vara själv med efter en jobbig, såhär mycket i skolan och vill göra något när man kommer 

hem från skolan så är det ganska skönt att koppla av” säger en tjej. De tjejer i gruppen som 

har egen tv-apparat på sitt rum tittar mer på tv ensamma, eftersom de då inte behöver konkur-
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rera med den övriga familjen. När trendföljaren inte har ett speciellt tv-program de vill titta på 

kan de ha tv:n påslagen ändå, i alla fall som ett bakgrundsljud. 

 

Webbspecialisterna tittar i stor utsträckning på tv ensamma, men det finns tillfällen då de även 

tittar med familjen. Ibland tar de också del av tv-innehåll via datorn, samtidigt som de pratar 

med vännerna via Skype. De har inga rutiner kring tv-tittandet med familjen, utan det sociala 

tittandet blir spontant. ”Det blir väl det ifall tv:n är på och man inte orkar starta datorn” be-

skriver en av webbspecialisterna tv-tittandet med familjen. Andra tv-program de tittar på med 

familjen är filmer och tävlingsprogram, till exempel ”Idol” eller ”Talang”. 

Konventionalisterna tittar i stor utsträckning på tv med familjen, men det blir mer spontant än 

på rutin. När de var yngre hade de ritualer kring tv-tittandet, men numera sitter de med famil-

jen i brist på andra sysselsättningar eller för att umgås. Konventionalisterna tittar oftast på tv-

innehåll med familjen och på filmer med vänner. Det är oftast föräldrarna som styr vilket tv-

program de ska titta på och många av tjejerna sitter med och intresserar sig efter ett tag för tv-

programmen som föräldrarna har valt. ”Pappa kollar ju på alla trädgårdsprogram, typ ’Änt-

ligen hemma’ och så och jag börjar ju titta på dem med. Så jag tittar bara på sådana ”gam-

melprogram”. Sådant som föräldrar tittar på, det kollar jag på” säger en av tjejerna. När 

konventionalisterna tittar på tv ensamma är det på grund av att de är själva hemma, men 

ibland är det självvalt då de vill se ett tv-program ingen annan i familjen vill se. Tjejerna före-

drar att ha andra personer bredvid sig när de tittar på tv för att kunna diskutera programinne-

hållet. ”Det hade varit roligt att kunna sitta och diskutera samtidigt” berättar en konventiona-

list som vill titta på fotbollsmatcher med sin familj. När familjen har ett gemensamt intresse, 

till exempel hästsport, väljer de att titta på det tillsammans. Konventionalisterna tittar helst 

ensamma vid de tillfällena de ska titta på ett favoritprogram, eftersom de inte vill bli störda. 

Individualisterna tittar nästan bara på tv-innehåll ensamma eftersom de tittar på populärserier 

via datorn och sällan befinner sig på samma episod som sina vänner eller sin familj. ”Jag tit-

tar aldrig på vanlig tv så jag tittar bara själv på datorn” säger en av killarna. När de var yng-

re var det vanligare att familjen tittade på tv tillsammans på kvällarna, men numera tittar de 

endast med familjen vid middagar på helgerna. De typer av tv-program killarna tittar på till-

sammans med andra är sport- och tävlingsprogram, men det sker ytterst sällan. De få tillfällen 

killarna tittar på tv tillsammans med andra personer är när de måste vara sociala. ”Min flick-

vän älskar ’Let’s dance’ och följer det, då får jag bara sitta där och le och kolla på det med” 

berättar en individualist. De tittar inte på ett tv-program som inte intresserar dem bara för att 

umgås, deras sociala tv-tittande är nästan obefintligt. ”Jag kollar bara på tv med mina föräld-

rar i så fall eller själv, men om de sitter och kollar på något som inte jag vill se då går jag 

därifrån och sätter mig datorn istället” berättar en individualist.  

5.2.3 Multimedialt tv-tittande 

Samtliga typgrupper använder sig av andra medier när de tittar på tv, men däremot skiljer det 

sig i frågan vilka medier de använder och i vilken utsträckning. Diagram 5.6 redovisar antal 

tillfällen typgrupperna använder andra medier vid tv-tittandet under en veckas tid samt vilka 

medier de använder. 
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Diagram 5.6 Multimedialt tv-tittande för alla typgrupper (antal tillfällen under en veckas tid).  

Diagrammet bygger på totalt 64 tillfällen för trendföljarna, 38 tillfällen för webbspecialisterna, 81 tillfällen för 

konventionalisterna och 75 tillfällen för individualisterna av tv-tittande. En individualist använde sin mobiltele-

fon vid varje tv-program och han var också den enda som endast tittade på vanlig tv-apparat i den typgruppen. 

Webbspecialisterna har i enstaka fall använt tv:n som sekundärmedium i samband med tittande på webb-tv. 

 

Trendföljarna använder mobiltelefonen frekvent, för att skicka sms och även till att gå in på 

Facebook, och den ligger nästan alltid bredvid dem. ”Jag får typ panik om jag inte har telefo-

nen bredvid mig hela tiden” säger en av tjejerna. De utnyttjar ofta reklampauserna till att ut-

rätta ärenden på mobiltelefonen och datorn. Många av dem använder datorn till att göra läxor-

na, gå in på Facebook eller när de tittar på tv-innehåll via datorn. ”Men ibland är det såhär att 

man sitter vid tv:n och kollar och så har man mobilen i fickan och datorn bredvid sig och då 

bli det att man kollar Facebook, först på mobilen och så tar man fram datorn och då går man 

in på Facebook också och bara ’Jaha, men jag var ju där nyss’” säger en av tjejerna och får 

bifall från resten av gruppen. När de glömt mobiltelefonen i ett annat rum eller under tidpunk-

ter när vänner inte skickar sms väljer de att inte använda andra medier vid tv-tittandet. De kan 

också glömma mobiltelefonen för ett tag om tv-programmet är väldigt spännande. 

 

Webbspecialisterna tittar inte primärt på tv-apparaten, utan använder datorn, vilket gör att de 

inte använder andra medier samtidigt som de tittar på webb-tv. Det finns killar i gruppen som 

använder mobiltelefonen vid ointressanta tv-program och det händer även att de spelar musik 

samtidigt som de tittar på tv. Webbspecialisten använder inte andra medier när det är intres-

santa tv-program de tittar på, när de inte blir kontaktade av vänner via mobiltelefonen samt 

när de är för trötta för att använda flera medier samtidigt. ”Då är det något bra eller så vet 

man inte vad man ska göra med mobilen och man orkar inte göra något annat” sammanfattar 

en webbspecialist. 

Konventionalisterna använder ibland mobiltelefonen eller dator samtidigt som de tittar på tv, 

det är lika vanligt som att de tittar på tv utan ett annat medium. Tjejerna verkar använda sig av 

andra medier när de tittar på tv för att de är rastlösa och har svårt att koppla av. ”Jag tror jag 

är en stressad människa för jag kan inte bara kolla på tv, jag måste ha koll på mycket samti-

digt”, säger en av tjejerna. Konventionalisterna använder också ofta andra medier i syftet att 

få sällskap, då de ibland tittar på tv ensamma. ”Jag brukar sitta och sms:a med min kompis 
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som kollar på samma program, ’Såg du det där?’, ’Ja, det var sjukt coolt!’” berättar en av 

konventionalisterna. Konventionalisterna har också mycket att göra med skolarbete, fritidsak-

tiviteter och vänner, vilket gör att de inte har ro att endast titta på tv, utan vill göra flera saker 

samtidigt. 

Individualisterna använder ofta datorn samtidigt som de tittar på tv-innehåll, för att spela da-

torspel eller chatta med vänner. De använder även mobiltelefon och dator för sällskap. ”Det 

känns osocialt, tror jag, att bara sitta där ensam och kolla på någon serie, det är bättre att 

göra något annat samtidigt” säger en av killarna. Andra anledningar är att individualisterna 

vill vara effektiva och att de känner sig stressade. ”Det är så mycket som man behöver göra 

också, eller vill göra, så att bara sitta och titta på tv känns som slöseri med tid” berättar en 

annan av killarna. När individualisterna inte använder andra medier samtidigt som de tittar på 

tv nämner killarna att det beror på att de är för trötta för att göra flera aktiviteter samtidigt 

eller för att de måste koncentrera sig på tv-innehållet för att förstå handlingen. 

5.2.4 Vilka slags tv-program tycker ni att det ska finnas mer av? 

Typgrupperna fick beskriva vilka slags tv-program de skulle vilja se mer av på tv. Samtliga 

typgrupper nämner att de vill se mer underhållningsprogram, men sorten inom underhåll-

ningsgenren skiljer sig beroende på typgruppens smak. Trendföljarna vill se mer populärserier 

och filmer och webbspecialisterna vill se elektronisk sport och våldsbetonade sportformer. 

Konventionalisterna önskar mer kulturprogram med blandade konstformer samt dokumentärer 

om kända personer. ”Jag tänker på dokumentären om ”Simon and Garfunkel” som var för ett 

tag sedan, som visar deras karriär. Och mer från gamla band, inte sådana som kommer nu” 

säger en konventionalist. Individualisterna saknar inget i det befintliga tv-utbudet, men önskar 

att vanlig tv var mer lik webb-tv. ”Jag känner inget behov i och med att jag inte använder tv, 

ändringarna finns ju på internet. Där kan du välja att göra vad du vill och se hur du vill. Det 

är perfekt” säger en av individualisterna. 

5.2.5 Aktivt kontra inaktivt tv-tittande 

Det som är gemensamt för alla typgrupper är att deras tv-tittande i stor utsträckning är inak-

tivt. ”Jag slötittar på allt utom ’Big brother’ liksom, så det är en timme om dagen som jag är 

aktiv, resten är bara slappande” säger en trendföljare. Typgrupperna tittar dock aktivt och 

koncentrerat, oftast via webb-tv, då det är ett tv-program de verkligen vill ta del av. Tv-

apparaten är i många andra fall ett sekundärt medium för att få sällskap och ge liv åt rummet. 

”Jag har ofta på tv:n hemma för att det inte ska vara tyst. För att det ska bli lite ljud i huset 

så” säger en av konventionalisterna. Den enda typgruppen som skiljer sig lite i det hänseendet 

är webbspecialisterna som föredrar att titta inaktivt via datorn och aktivt via tv-apparaten. ”80 

% aktivt, 20 % slö. Finns tillfällen då jag gör annat, men slår jag på tv:n är det något jag vill 

se” säger en av webbspecialisterna. 

5.2.6 Sammanfattning användning 

Det finns klara olikheter mellan könen avseende val av programtyper. Tjejerna tittar i högre 

utsträckning på dokusåpor än killarna gör och deras motiv är verklighetsflykt, för att de är 

spännande och för att de ger en inblick i andras liv och relationer. Webbspecialisterna och 

individualisterna tittar mest på populärserier och humorserier, men deras motiv ser lite olika 
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ut. Webbspecialisterna tittar på sina tv-program för tidsfördriv, den spännande handlingen och 

karaktärerna samt för att få nya intryck, medan individualisterna förvisso också tittar för den 

spännande handlingen, men också på grund av marknadsföring och för att bli roade. Det som 

konventionalisterna och individualisterna har gemensamt är att de båda tittar på många olika 

sorters tv-program, medan de andra två typgrupperna är smalare i sin smak.  

När det gäller socialt tv-tittande tittar de båda kvinnliga grupperna i lika stor utsträckning med 

andra som ensamma. Deras motiv för tv-tittande med andra är att umgås eller brist på andra 

aktiviteter. Individualisterna däremot tittar nästan bara på tv ensamma och webbspecialisterna 

väljer ofta att titta på tv-innehåll ensamma. Individualisternas motiv för att titta på tv ensam är 

att de inte är på samma episod i populärserien som sina vänner eller familjemedlemmar. 

Det multimediala tv-tittandet är som störst hos trendföljarna, följt av individualisterna och 

konventionalisterna. Webbspecialisterna använder andra medier i samband med tv-tittande i 

minst utsträckning eftersom de oftast tar del av tv-innehåll via sin dator. Konventionalisterna 

och individualisterna har liknande skäl till att använda andra medier, vilket är för sällskap, för 

att vara effektiva och för att de har svårt att slappna av. Typgrupperna använder mobiltelefo-

nen främst för sms och datorn för att prata med vänner, Facebook och läsa läxor. De använder 

inte andra medier vid tv-tittandet när de för trötta eller när de måste koncentrera sig på tv-

innehållet. 

De flesta typgrupper har en stor del inaktivt tv-tittande, men när det gäller webb-tv tittar de 

mer koncentrerat eftersom de aktivt letat upp tv-innehållet. Webbspecialisterna bryter dock 

trenden och tittar mer inaktivt via datorn, än via tv-apparaten. Tv:n blir i många fall ett se-

kundärt medium för samtliga typgrupper och den är påslagen i bakgrunden för sällskap samt 

för att ge liv åt rummet. 

5.3 Attityd 
I det här avsnittet kommer vi redovisa de olika typgruppernas attityder gentemot tv-mediet 

och det material som ligger till grund för det här resultatet är fokusgruppsdiskussionerna. 

5.3.1 Varför tittar ni på tv? 

Vår huvudfråga, för att ringa in attityden gentemot tv-mediet, är varför de olika typgrupperna 

tittar på tv. Den kommande delen tar upp resultatet kring varför de olika typgrupperna väljer 

att titta, eller inte titta, på tv. 

Trendföljarna tittar på tv av olika anledningar, vid vissa tillfällen söker de spänning och andra 

gånger avkoppling. ”Jag tror att det är mycket att man blir lugn och man kan bara lägga sig 

och bara slappna av” säger en av tjejerna. Det är också ett sätt att få inblick andra människors 

vardagsliv. Trendföljarna konsumerar mycket underhållning eftersom de vill ha ett tv-tittande 

där de inte behöver vara koncentrerade. De vill kunna dyka in och ut i tv-utbudet och ändå 

kunna förstå innehållet, vilket de har gemensamt med webbspecialisterna. Syftet med deras 

tv-tittande är till stor del att förhindra tristess eller att de har brist på andra aktiviteter, men 

lika ofta för att det är underhållande. ”Det är nog både och” säger en av tjejerna.  
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Webbspecialisterna tittar övervägande på tv-innehåll via datorn, däremot finns det tv-program 

som de ser via tv-apparaten, till exempel populärvetenskapliga dokumentärer. Tv-tittandet via 

tv-apparat är dock nedprioriterat och när de tittar på tv är det främst för att motverka tristess 

eller för att vara sociala. Ibland tittar webbspecialisterna på tv-program de inte vill se via van-

lig tv, för att umgås med andra människor. ”Jag kan se på tv om det är med familjen, men är 

kanske inget jag kollar på själv” berättar en kille. Webbspecialisterna väljer datorn framför 

tv-apparaten på grund av valfriheten. ”När det är på tv, är det en gång i veckan och det är 

inte lätt att passa just de tiderna, så då ser jag det på datorn istället” säger en webbspecia-

list. De använder fortfarande tv-apparaten, men då i stor utsträckning enbart som skärm. 

”Tv:n är bra att tillgå eftersom den är stor och har bättre ljud” säger en webbspecialist. 

Ett motiv till att konventionalisterna tittar på tv är tidsfördriv. ”Ibland kan jag tro att det är 

lite tidsfördriv också. Jag vet ofta inte vad jag ska göra och då sätter jag mig vid tv:n” säger 

en tjej. Det kan också vara för att varva ner och för att få en verklighetsflykt. ”Jag tycker det 

som [Anna] sa, det är skönt att fly verkligheten lite” säger en annan av tjejerna. Tv-tittande 

fyller också ett socialt behov. ”Sedan kan det vara mysigt med familjen också, socialt, man 

sitter tillsammans och pratar om dagen samtidigt som man kollar på ’Let’s Dance’” säger en 

konventionalist.  

Individualisterna är alla överens om att tv-tittande är en aktivitet i brist på andra aktiviteter. 

”Det är nog för att ha någonting att göra mest, för att sysselsätta sig” berättar en kille. Det 

finns tv-program som de väljer att titta på, men fick de välja skulle de hellre göra andra aktivi-

teter. ”På helger har man oftast valet att åka iväg och att hitta på något med polare eller 

stanna hemma och se på tv, och då är det liksom inte något svårt val utan då åker man hellre 

iväg” säger en individualist. 

5.3.2 Hur rangordnar ni medier? 

Följande del redovisar vilka medier som typgrupperna föredrar att använda samt en motiver-

ing till rangordningen. De medier typgrupperna får rangordna är de tre traditionella medierna 

tidning, radio och tv, samt internet. 

Trendföljarna placerar internet på första plats då det är ett komplett medium. ”Alla medier 

finns på nätet” säger en tjej. ”Man använder det hela tiden” berättar en annan trendföljare. 

Tv kommer på andra plats och radio och tidning kan variera på tredje och fjärde plats. Tjejer-

nas diskussion kring varför internet är så pass högt värderat låter som följer: 

1: ”Därför att allt finns där på samlad plats.” 

 

2: ”Det finns radio, det finns tv och det finns tidning.” 

 

Webbspecialisten skiljer sig avsevärt från övriga typgrupper då de placerar tv på sista plats. 

Den främsta anledningen till den sista placeringen är att de anser att tv-mediet passiviserar 

och att den enda fördelen med tv gentemot andra medier är dess teknologi med bildskärm och 

möjlighet att koppla ihop den med annan elektronik. ”Jag försöker komma så långt ifrån tv:n 

som möjligt, ser jag på tv brukar jag inte röra mig därifrån förrän jag går och lägger mig” 
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säger en kille. Internet placerar webbspecialisterna på första plats. ”Internet, av den enkla 

anledningen att man inte bara kollar videos och streams utan kan läsa nyheter, diskutera på 

forum, vara social, finns ju mycket mer att göra via internet” berättar en webbspecialist. På 

andra och tredje plats hamnar radio eller tidning, beroende på vardagsmönster. 

 

Konventionalisterna sätter internet på en första plats, tv-mediet kommer på en andra plats följt 

av tidningar och radio på sista plats. De motiverar sin förstaplacering med att alla medier fin-

na representerade på internet. ”Tv:n är större, mer känsla” säger en tjej när hon ska motivera 

tv-mediets höga placering.  

 

Individualisterna föredrar även de internet och på andra plats kommer tv-mediet. ”De övriga 

medierna finns integrerat på nätet” säger en kille. Internet fungerar också som en social platt-

form för killarna. ”Man kan ju också komma i kontakt med andra personer också så det blir 

inte lika osocialt” berättar en av individualisterna. Radio och tidning används i lika stor ut-

sträckning, vilket gör att de medierna kommer på en delad tredje plats. 

5.3.3 Fördelning mellan webb-tv och vanlig tv 

Tv-tittandet fördelat mellan datorn och tv-apparaten skiljer sig mycket mellan typgrupperna. I 

följande del kommer vi presentera hur fördelningen ser ut och anledningar till resultatet. Dia-

gram 5.7 visar de olika typgruppernas fördelning mellan tv-tittande via webb-tv och vanlig tv 

under en vecka i antal timmar.  

 
Diagram 5.7 Fördelning mellan webb-tv och vanlig tv för alla typgrupper (antal timmar under en veckas 

tid).  

Diagrammet bygger på totalt 80 timmar för trendföljarna, 31timmar för webbspecialisterna, 74 timmar för kon-

ventionalisterna och 68timmar för individualisterna av tv-tittande. En av trendföljarna tittade mer på tv-innehåll 

via dator än vanlig tv och en av individualisterna tittade inte på webb-tv utan bara på vanlig tv, vilket har dragit 

upp resultatet i de båda typgrupperna. 

 

Trendföljarna är en blandad grupp, det finns de som bara tittar på vanlig tv, de som blandar 

mellan vanlig tv och webb-tv och de som bara tittar på webb-tv, det finns även tjejer som tit-

tar på nedladdat material. Trendföljarna tittar på vanlig tv eftersom det går snabbare att sätta 

igång tv-apparaten än datorn och lättare att byta mellan olika kanaler. De nämner också att 

möjligheten att upptäcka nya tv-program är större och att storleken på tv-skärmen och tekno-

login är andra fördelar med en vanlig tv-apparat. ”De visar ju typ alltid ett klipp från en film 
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och så står det alltid ’Söndag klockan... ‘ och då vet man ’Åh, det måste jag se’, men det ser 

man ju inte om man kollar på datorn bara” berättar en av tjejerna. Trendföljarna tittar på 

webb-tv för att de tycker om valfriheten som den erbjuder. ”Man behöver ju aldrig passa 

tider, utan man kan liksom välja vad man vill se så kan man liksom trycka på avsnitten och se 

det” säger en av tjejerna. Det är en fördel att de själva får bestämma vad de ska se på datorn, 

möjligheten till att kunna pausa i tv-program och att det är mindre reklam. De tittar på webb-

tv när de är på resande fot eller när de har missat ett tv-program. 

 

Webbspecialisterna tittar sällan eller aldrig på vanlig tv eftersom de inte tycker om reklamav-

brotten och för att webb-tv har ett mycket större utbud än vanlig tv. ”Tv:n är mycket begrän-

sad vad du kan göra vid olika tillfällen” säger en av killarna. Webbspecialisterna har även 

större frihet att själva bestämma tv-innehåll på sin dator, än över tv-apparaten. ”Dessutom så 

kan det bli så att familjen har konflikt över vilken tv som ska sända vad, vid datorn är det of-

tast du som bestämmer” säger en webbspecialist. De få gånger killarna väljer att titta på van-

lig tv är motivet att vara social med familjen eller för att de vill titta på en stor skärm och upp-

leva bättre ljudkvalitet. ”Sedan kan det vara att något är värt att uppleva på stora tv:n istället 

för datorn, då kan man sätta sig ner och kolla på det” berättar en kille. Webbspecialisterna 

tittar även på vanlig tv när de är trötta och inte orkar engagera sig i vilket tv-innehåll de ska 

välja. ”Då slipper man bestämma vad man ska titta på, man kommer hem och så bara däckar 

man på soffan, så ligger man där och päser” berättar en av killarna.  

Konventionalisterna tittar nästan bara på vanlig tv, de enda gångerna de tittar på webb-tv är 

när de har missat ett tv-program eller när de fått tips om ett sevärt tv-program. ”Bara tv i stort 

sett. Kan hända om någon säger ”Såg du det där igår, helt fantastiskt!”. Då måste jag gå 

hem och kolla på det” berättar en konventionalist. Tjejerna väljer att titta på vanlig tv för att 

de tittar mer koncentrerat och för att de tycker att det är mer känsla i att se tv-program på tv-

apparaten under ordinarie sändningstid. ”Är mer känsla med vanlig tv, man tar sig verkligen 

tid att kolla på ett program” säger en tjej. Konventionalisterna är inte pionjärer när det gäller 

nya teknologier, men de kan inte klassas som fientligt inställda utan kan se fördelarna med 

webb-tv.  

Individualisterna tittar lite mer på webb-tv än på vanlig tv. De väljer ofta webb-tv på grund av 

valfriheten. ”Man kan välja vad man vill se, när man vill se det” säger en av killarna. De 

nämner också att det handlar om nutidsmänniskan som hela tiden ska vara så effektiv som 

möjligt. ”Jag tror att det har med multitasking att göra också, kollar man på webb-tv är det 

lugnt om man missar någonting för då kan man spola tillbaka och kolla om det liksom, så då 

kan man liksom göra en sak till” berättar en individualist. Killarna diskuterar också fördelen 

med att det finns ett större utbud på internet av internationella tv-produktioner, än vad det gör 

på vanlig tv. Individualisterna väljer ibland att titta på vanlig tv för att utnyttja tv-skärmen och 

dess bild- och ljudkvalitet.  

5.3.4 Sammanfattning attityd 

När det gäller skäl till att titta på tv-innehåll nämner samtliga typgrupperna att de vill motver-

ka tristess genom tv-tittandet. Trendföljarna tycker också att det är spännande, avkopplande 
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och underhållande samt ger dem en inblick i andra människors liv. Webbspecialisterna tittar 

på tv för att umgås och på grund av teknologin som tv-apparaten erbjuder. Konventionalister-

na tittar på tv för avkoppling, verklighetsflykt och umgänge. När typgrupperna ska rangordna 

olika medier sätter samtliga internet på första plats. Deras motivering är att alla övriga medier 

finns representerade på internet och att det har fler valmöjligheter. Individualisterna tycker 

också att det är socialare med internet, än de andra medieformerna. Trendföljarna, konventio-

nalisterna och individualisterna placerar tv-mediet på andra plats eftersom den har en större 

skärm och ger mer känsla. Webbspecialisterna bryter mönstret och placerar tv-mediet på sista 

plats, på grund av att de tycker att mediet passiviserar. Fördelningen mellan tv-tittandet via 

webb-tv och vanlig tv skiljer sig mellan typgrupperna. De manliga typgrupperna tittar mycket 

mer på webb-tv än de kvinnliga grupperna, speciellt webbspecialisterna. Trendföljarna tittar 

dubbelt så mycket på vanlig tv som på webb-tv och konventionalisterna tittar nästan bara på 

vanlig tv. Typgruppernas motiv till att titta på webb-tv är valfriheten och att det är mindre 

reklam. Deras skäl till att titta på vanlig tv är teknologin, medan konventionalisterna också 

tycker att vanlig tv ger mer känsla. 

5.4 Samhällsansvar 
Då en stor del av typgruppernas tv-tittande faller under underhållningsgenren diskuterade vi 

under fokusgruppsdiskussionerna värdet av nyhets-, debatt-, och samhällsprogram. Vi kom-

mer i den här delen belysa typgruppernas syn på samhällsorienterat programinnehåll och de-

ras moraliska skyldigheter i en demokrati. Vi har även i den här delen valt att arbeta med del-

frågor och först kommer vi ta upp skäl till att typgrupperna inte tar del av nyheter på tv i så 

stor utsträckning, vidare visar vi på hur de tar del av samhällsinformation och till sist redovi-

sar vi typgruppernas syn på samhällsorienterat programinnehåll. 

5.4.1 Varför ser ni inte på nyheter på tv? 

I följande del redovisar vi skälen till att de olika typgrupperna väljer bort nyhetsinnehåll och 

andra samhällsorienterande tv-program. 

Många av trendföljarna anser att nyheter, samhälls- och debattprogram är ointressanta och 

allvarliga. De berättar att de anser att olika medium har olika syften och att tv-mediet har i 

första hand ett underhållningssyfte för dem, medan syftet med dagstidningen är seriösare ny-

hetsförmedling. ”Det känns lite som att i tidningen kan man väl se nyheterna, tv:n vill man ha 

underhållning, saker som man tycker är roligt alltså filmer, serier. Sedan finns tidning till för 

det där allvarliga, som man kanske inte bryr sig om liksom” säger en tjej. Trendföljarna dis-

kuterar även fördelar med att nyhetsrapporteringen på internet är effektiv och snabb, medan 

tv-mediet har långsammare uppdatering. De påpekar dock att det kan vara en fördel att ta del 

av nyheter via tv-mediet eftersom de ofta finns på plats och kan direktsända. 

Webbspecialisterna tar inte del av nyheter, samhälls- och debattprogram. ”Det är för att man 

inte är intresserad helt enkelt” säger en kille. De säger att de inte behöver engagera sig i att ta 

reda på mer om stora nyhetshändelser, eftersom de får reda på nyheterna genom andra kana-

ler. ”Det orkar man inte kolla på. Discovery kan man kolla på hur mycket som helst” berättar 

en kille om nyheter på tv och får bifall från den övriga typgruppen. 
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Konventionalisterna tar del av nyheter ibland, men får även nyhetsrapportering av sina föräld-

rar och genom skolundervisningen. ”I åttan hade vi en samhällskunskapslärare som sa att vi 

fick i läxa att kolla på nyheter för att diskutera det på lektion, sedan dess har jag kollat lite 

sådär. Oftast berättar en lärare något de sätt på nyheterna och då kan man diskutera lite om 

man hört det så” säger en konventionalist. Tjejernas resonemang visar på att skolan och en-

gagerade föräldrar har en viktig roll i att göra gymnasieeleverna intresserade av nyhets-, sam-

hälls- och debattprogram.  

Individualisterna tittar inte på nyheter eftersom den kunskap som berör deras värld ändå 

kommer bli förmedlad till dem, via skolan, internet eller andra kanaler. ”Om den specifika 

nyheten kan relateras till oss eller påverka oss kommer den att spridas till oss på andra vis 

ändå liksom, överflödet är inget att bry sig om” säger en kille. Individualisterna är medvetna 

om sin självcentrering. ”Man kommer väl antagligen få ett större intresse för vad som händer 

lokalt, och globalt också för den delen, och inte bara sin egna lilla bubbla” säger en indivi-

dualist. Killarna tror att äldre personer tar del av mer nyheter, samhälls- och debattprogram 

eftersom de har mer ansvar och därigenom måste bry sig om samhällsfrågor. ”Men även om 

det påverkar oss så är det ju ingenting som vi kan styra med eller påverka själva” säger en 

kille som skäl till bristen på engagemang.  

5.4.2 Hur tar ni del av nyheter? 

Då typgrupperna inte tar del av speciellt mycket nyheter och samhällsinformation via tv-

mediet, vill vi belysa att nyhetskonsumtionen i första hand sker via andra medier. Därför re-

dovisar vi i följande avsnitt på vilket sätt respektive typgrupper tar del av nyheter. 

Trendföljarna tar del av nyhetsinnehåll via internet, gärna via Aftonbladets hemsida. Ibland 

kan de dock ta del av nyheter när de tittar på tv och råkar slå över till en nyhetssändning. Ny-

hetskonsumtion kan också vara en del av det sociala tittandet när deras föräldrar vill se ny-

hetssändningar via tv-mediet eller när de lyssnar på radio. ”Det beror ju på, mamma och de 

ska ju alltid kolla på nyheterna och då sitter man ju där och kollar på någonting och då 

kommer nyheterna och då blir man såhär ’Jag orkar inte, men jag får väl kolla på det här då’ 

Fast man lyssnar ju inte” säger en av tjejerna. Trendföljarna kan ibland prata om nyheter 

hemma med familjen, men det handlar ofta om stora händelser eller händelser som rör den 

direkta omgivningen eller den närmsta kretsen. De kan även diskutera internationella nyhets-

händelser ibland, om det handlar om en händelse som de kan relatera till. ”Typ bombning på 

skolor och sådant blir ju att man diskuterar och pratar om, men kanske inte småsaker” säger 

en tjej. Ibland pratar de om nyheter med sina vänner, olika vänner har olika intressen och oli-

ka källor, något som gör att de får en nyhetsuppdatering av dem samt olika åsikter gällande 

samma nyhetshändelse. ”Så får man lära sig av varandra eftersom alla har sett olika eller 

liknande saker” berättar en trendföljare. 

Webbspecialisten använder inte främst tv-mediet som kanal för att ta reda på nyheter, det är 

istället Google och nätversioner av olika dags- och kvällstidningar samt till viss del pappers-

tidningar. ”Om det är jättestora saker så hör man ju om det, oavsett vad. Annars är det inter-

net mest, sedan tidning” berättar en kille. Webbspecialisten läser ibland Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter, andra gånger Aftonbladet, Expressen och lokala dagstidningar, de tar 
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även del av nyheter via sina föräldrar. ”För mig är det morsan, hon berättar för mig. Hon 

kommer helt plötsligt och säger olika saker” säger en kille. 

Konventionalisterna tar del av nyheter via internet, till exempel på Facebook, men även via 

lokala dagstidningar och kvällstidningars nätversioner eller löpsedlar. Det som intresserar 

dem är endast det som sker i deras närhet eller det som direkt rör dem. ”Ölandsbladet är ju 

för att man känner folk i bladet… om man bor på Öland i alla fall. Och har man själv varit 

och tävlat så kanske det står om en själv. Då känner man sig cool om man är med i tidning-

en” berättar en tjej. 

Individualisterna tar del av nyheter främst genom internet och de värderar den snabbare upp-

dateringen och det mer uttömmande materialet på internet högt. Killarna tycker att de inte 

behöver ta del av nyheter och samhällsinformation via tv-mediet, eftersom de viktigaste nyhe-

ter ändå når dem via andra kanaler. ”Jag tror att det är lite olika, dels förmedlar skolan en del 

men även om du sitter på internet och var du än är, är det något viktigt så kommer det att 

spridas på andra sätt till en” säger en individualist.  

5.4.3 Är det viktigt med nyheter? 

Typgrupperna fick diskutera nyheters och samhällsprogrammens värde, eftersom det är lågt 

prioriterade genrer för dem via tv-mediet och typgrupperna nästan uteslutande tar del av un-

derhållning via tv-mediet. Det följande avsnittet kommer redovisa de olika typgruppernas 

värdering av nyheter och samhällsinformation. 

Trendföljarna tycker att det är betydelsefullt att ta del av nyheter eftersom de anser att det är 

angeläget att vara uppdaterad om det som sker runt om i världen och på så sätt bli allmänbil-

dad och utvecklas som människa. ”Ja, man utvecklar ju det man kan. Om man läser samhäll i 

skolan blir det utvecklat av att man ser hur saker fungerar eller vad som händer, eller ja, man 

utvecklas ju” förklarar en tjej. Trendföljarna kan också se fördelar med nyheter och samhälls-

program, eftersom det gör att människor kan dra lärdomar inför framtiden. ”Det är viktigt att 

kunna veta om en sak nu som jag hörde på radion eller så. Det kanske är något som har hänt 

då och så när man får veta det sedan, och man bara ’Det hände ju innan, lärde de sig inte av 

det då?’. Men alltså såhär, man kan dra paralleller liksom eller så” säger en trendföljare.  

Det är angeläget för webbspecialisterna att ta del av nyheter, samhälls- och debattprogram 

eftersom de inser vikten av att vara uppdaterad med aktuell information för att kunna vara en 

del av samhället. Killarna anser dock inte att det är viktigt att följa nyhetsförmedlingen själva. 

”Jag är inte så här jättestor på att följa nyheter men om det kommer något otroligt viktigt, 

som ’World Trade Center’, det hör man ju om i vilket fall. Nyheterna kommer till en i sådana 

fall” säger en webbspecialist. Människor i deras omgivning och skolan får en nyhetsförmed-

lande funktion.  

Konventionalisterna tycker att det är viktigt att ta del av nyhetsflödet och det som händer i 

världen, dels eftersom de vill kunna vara delaktiga i diskussioner och vara uppdaterade. ”Det 

var som en kompis till mig när det var i Sydamerika med den här gruvan och de fastnade där 

så diskuterade vi det i skolan och allting. Så kom hon två veckor senare och berättade om 
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nyheten och vi bara ’Det var ju två veckor sedan’ och hon bara ’Jaha, jag hörde det igår’. Så 

det kan ju vara bra att vara lite uppdaterad” säger en tjej. Det ger även lärdomar som kan 

vara värdefulla inför framtida beslut. Konventionalisterna tycker att intresse för nyheter via 

tv-mediet är en åldersfråga, men de inser att de snart själva är vuxna i allmänhetens mening. 

”Sedan är vi 18 nästa år, då kommer man ändå ut i vuxenvärlden och så vidare” säger en 

tjej. Det är olika områden som engagerar olika mycket. Anders Behring Breivik och hans ter-

rordåd är ett ämne som engagerar på grund av den geografiska närheten och graden av drama-

tik i nyheten. ”Jag såg något nyhetsinslag igår innan mamma och jag gick och la oss, då spe-

lade de låten som han hatade och folk gick ut på gatorna och sjöng den för att han hatade 

den” berättar en konventionalist. Kriget i Afghanistan engagerar dock inte eftersom det sker 

långt bort geografiskt och ständigt är pågående. 

Individualisterna känner att nyheter är viktigt, men de tycker inte att de har samma behov att 

ta del av nyheter som vuxna då de får mycket av nyheterna och samhällsinformationen via 

skolan och internet. Killarna uttrycker en brist på samhällsansvar och antyder att på grund av 

att de är unga har de inte heller någon makt att påverka, vilket också gör att de inte känner ett 

större engagemang. ”Ja, varför ska man bry sig om politik när man inte ens får rösta?” säger 

en individualist. 

5.4.4 Sammanfattning samhällsansvar 

När det gäller skäl till att de inte tar del av nyheter via tv-mediet nämner trendföljarna och 

webbspecialisterna att de tycker att nyheter och samhällprogram är ointressanta, tröttsamma 

och allvarliga. Konventionalisterna nämner dock att de ibland tittar på nyheterna via tv-

mediet, främst på grund av skolarbete eller genom familjemedlemmars tv-tittande. Tv-mediet 

har dock främst ett underhållningssyfte för samtliga typgrupper och de väljer att ta del av ny-

heter via andra kanaler. Det är också en fråga om ålder för individualisterna och bristen på 

engagemang beror på att de inte tycker att de har makt att påverka. Samtliga typgrupper näm-

ner internet som deras främsta nyhetskälla, men flertal typgrupper talar också om dagstid-

ningar och kvällstidningar som nyhetsförmedlare. De berättar också att nyhetsförmedling sker 

genom skolan, familjen och vänner. Typgrupperna tycker, oavsett kön eller utbildningspro-

gram att nyheter och samhällsprogram är viktiga på grund av att de vill känna sig uppdaterade 

för att kunna vara delaktiga i diskussioner och i samhället. Nyheter är också angeläget efter-

som nyheter allmänbildar och utvecklar dem som människor så att de ska stå väl förberedda 

inför framtiden. De utrycker dock att de får del av nödvändig information genom skolan och 

andra kanaler samt att nyheter och samhällsprogram tillhör de vuxnas värld. 

Vi har, genom det här kapitlet, redovisat våra mest intressanta resultat inom typgrupper, an-

vändning, attityd och samhällsansvar. Vi har även, genom avsnitten som behandlar använd-

ning och attityd, försökt besvara vår första frågeställning: Hur ser gymnasieelevers använd-

ning av och attityd till tv-mediet ut? I nästa kapitel kommer vi ta med oss de här resultaten 

och lyfta dem i en analys.   
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6. Analys 
 

I det här kapitlet lyfter vi delar av vår undersöknings resultat i en analys och gör det utifrån de 

teorier som presenteras i teorikapitlet. Kapitlet börjar med en analys av de fyra typgrupperna; 

trendföljarna, webbspecialisterna, konventionalisterna och individualisterna, och är sedan 

uppdelat efter de återkommande områdena användning, attityd och samhällsansvar. 

6.1 Typgrupper 
Våra typgrupper är i den åldern att de står med ett ben i barnets värld och ett ben i de vuxnas. 

Det gör att de ännu inte har frigjort sig och att deras habitus samt identitet i mångt och mycket 

är en produkt av deras föräldrar (Bjurström, 2005). De har skapat ett habitus genom det liv de 

har levt under vissa sociala omständigheter, till exempel boendeort, familjeförhållanden och 

utbildning (Gripsrud, 2002). Våra typgrupper har liknande habitus i många aspekter, såsom 

ålder, familjeförhållanden och boendeförhållanden samt deras föräldrars yrke, vilket ger vissa 

ekonomiska förutsättningar.  

Det finns dock skillnader i deras habitus, vilket är kön och storlek på boendeort samt utbild-

ning. Trendföljarna är av kvinnligt kön, bor i ett litet samhälle med 2000 invånare och går ett 

yrkesförberedande utbildningsprogram och webbspecialisterna är av manligt kön, bor i ett 

samhälle med 5000 invånare och studerar på ett yrkesförberedande utbildningsprogram. Kon-

ventionalisterna är av kvinnligt kön, bor i ett samhälle med 5000 invånare och läser ett studie-

förberedande utbildningsprogram och individualisterna är av manligt kön, bor i en förort till 

en stad med 65 000 invånare och läser ett studieförberedande utbildningsprogram.  

Habitus är ett resultat av socialisationsprocessen, vilket innebär att den aldrig blir färdig och 

inte saknar spår av vår bakgrund. Habitus bestämmer inte alla aspekter av en individ, men den 

präglar personens sätt att tänka, välja och handla (Broady, 1991). Därför har habitus en inver-

kan på både livsstil och smak (Gripsrud, 2002). Typgruppernas sätt att tala, klä sig och uppfö-

ra sig tyder på skillnader i livsstil och smak, vilket delvis är ett resultat av skillnaderna i typ-

gruppernas habitus, såsom kön, boendeort och utbildning.  

Det kulturella kapitalet manifesteras delvis genom en förmåga att uttrycka sig kultiverat i tal 

och skrift (Broady, 1991). Konventionalisten pratar lugnt och har lätt för att formulera sig 

verbalt, vilket gjorde det lätt för oss att hålla en strukturerad fokusgruppsintervju med dem 

och detsamma gäller för individualisten. Språkbruket tyder på ett högre kulturellt kapital 

(a.a.). Trendföljarens snabba sätt att tala med ett avslappnat språk och en del svordomar samt 

en tendens att avbryta andra personer, vilket liknar webbspecialistens sätt att tala, tyder på ett 

lägre kulturellt kapital (a.a.). Trendföljarens och webbspecialistens val av yrkesförberedande 

utbildningsprogram ger ett lägre utbildningskapital samt följaktligen en framtid med ett lägre 

ekonomiskt och symboliskt kapital, medan konventionalistens och individualistens val av 
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studieförberedande utbildningsprogram ger ett högre utbildningskapital, ekonomiskt och 

symboliskt kapital (Bjurström, 2005).  

Det krävs ett slags habitus och uppsättning kapitalformer för att kunna uppleva en viss typ av 

skönhet, inte minst ett högt utbildnings- och kulturellt kapital (Gripsrud, 2002). Konventiona-

listerna och individualisternas val av studieförberedande utbildningsprogram ger ett högre 

utbildningskapital än de två andra typgrupperna samt en framtid med ett förmodat högre eko-

nomiskt och symboliskt kapital, (Bjurström, 2005). Pierre Bourdieu delar upp smaken i en 

barbarisk, folklig, smak och en ren smak, de högutbildades smak. Det ger därför ett resultat av 

att trendföljaren och webbspecialisten, med ett lägre kulturellt kapital och utbildningskapital, 

har en mer folklig smak, medan konventionalisten och individualisten, med ett högre kultu-

rellt kapital och utbildningskapital, har en mer ren smak.  

Bourdieus forskning kring olika habitus, kopplat till smak, är inte bara tillämpbart på konstens 

område utan även på det övriga samhället (Gripsrud, 2002). Typgruppernas olika smaker, 

baserat på deras habitus, visar sig även ibland annat deras val av tv-innehåll och klädstil. 

Trendföljaren är en tjej med en modern, ungdomlig klädstil och är sminkad. Webbspecialisten 

har inget stort intresse för mode och utseende, utan går oftast klädd i jeans och t-shirt. Kon-

ventionalisten är propert klädd i en enkel klädstil och bär ytterst lite eller inget smink, medan 

individualisten klär sig i ett propert klädesplagg på överkroppen, såsom en skjorta, pikétröja 

eller kavaj. Det tyder på en liten skillnad i smak och symboliskt kapital, vilket baseras på oli-

ka högt kulturellt kapital. 

6.2 Användning 

6.2.1 Programtyper  

Medieforskning visar att tv-tittandet både har fragmenterats och individualisterats (Hadenius, 

Weibull och Wadbring, 2008). Det kan vi också utläsa i vår undersökning, men det vår studie 

visar är att tv-tittandet fortfarande är formaliserat på vissa nivåer och fragmenterat på andra 

nivåer. När det gäller programtyper tar samtliga typgrupper nästan enbart del av tv-innehåll 

inom underhållningsgenren, vilket är ett formaliserat mönster som inte tyder på fragmente-

ring. När vi dock rör oss ner en nivå och undersöker vilka typer av underhållningsprogram de 

olika typgrupperna väljer, visar det på en något mer fragmenterad bild där tjejerna väljer att 

titta mycket på dokusåpor och populärserier, medan killarna väljer humorprogram, humorse-

rier samt populärserier (Sjöberg, 2002). Ytterligare en nivå ner i materialet upptäcker vi frag-

mentering i val av vilka typer av dokusåpor eller populärserier de olika typgrupperna väljer att 

konsumera. De olika programtyperna har, likt förgreningen av hiphopmusik i olika substilar, 

utvecklat nya förfinade underkategorier (Bjurström, 2005). 

Vår undersökning visar att trendföljarna och konventionalisterna skiljer sig åt i val av dokuså-

por. Trendföljarna väljer efter sin mer folkliga smak andra sorters dokusåpor, till exempel 

”Big brother”, ”Älskling du har blivit en tjockis” och ”Lyckan i L.A.” (Gripsrud, 2002). ”Det 

är liksom förnedrings-tv, som till exempel ’Big brother’ instängda i ett hus. De har ingen tv, 

ingenting, ingen liksom kommunikation med omvärlden och bara sitter där och liksom tappar 

tid och allt. Det är så jävla roligt att se” säger en trendföljare som skäl till att titta på ”Big 
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brother”. Trendföljarna nämner också att de skulle vilja medverka i dokusåpan själva, vilket 

visar på ett mått av identifiering med deltagarna i dokusåpan.  ”Jag ska lätt söka nästa år, jag 

ska in där” säger en av trendföljarna. Konventionalisterna har förvisso liknande dokusåpor 

representerade i sina programval, men väljer dessutom en annan typ av dokusåpor, till exem-

pel ”Världens strängaste föräldrar”, ”Familjen Annorlunda” eller ”Allt till salu”. De dokuså-

porna har ett mer dokumentärt angreppssätt, vilket bättre fyller de kriterierna som vårt sam-

hälle betraktar som mer värdefulla och av renare smak (Gripsrud, 2002).  

Individer med stort kulturellt kapital har också tillgång till ett dubbelt så stort kulturliv efter-

som de kan röra sig i både de höga och låga avdelningarna (Gripsrud, 2002). Tv-dagböckerna 

visar att konventionalisterna och individualisterna är bredare i sitt val av tv-innehåll än trend-

följarna och webbspecialisterna, vilket tyder på att de typgrupperna med ett högre kulturellt 

kapital och utbildningskapital tar till sig både seriöst och trivialt tv-innehåll (a.a.). 

6.2.2 Socialt tv-tittande 

Den sociala interaktionen och det sociala samspelet under tv-tittandet är mer betydelsefullt för 

kvinnor än för män (Viscovi, 2008), vilket visar sig i klara skillnader mellan könen i vår un-

dersökning. Trendföljarna och konventionalisterna tittar en del på tv tillsammans med famil-

jen och i viss mån även med vänner. ”Oftast när man inte vill kolla på någonting blir det att 

man sitter typ med familjen samlad och bara ska göra det för en kul eller mysig grej eller som 

när man ska äta kvällsmacka eller så” berättar en av trendföljarna. ”Men det kan också vara 

för att samla familjen [...] sedan på helgerna kan det vara något alla vill se och man sätter 

sig tillsammans och har chips eller någonting” säger en av konventionalisterna. Det sociala 

tv-tittandet förekommer däremot knappt bland webbspecialisterna och individualister-

na.”Tänk er att man ska göra allting bara för att umgås med sina föräldrar, det är inte vad de 

flesta anser roligt” säger en av individualisterna när de diskuterar socialt tv-tittande. De 

kvinnliga tv-tittarna uttrycker därmed ett större behov av sällskap och att diskutera tv-innehåll 

än de manliga tv-tittarna.  

De kvinnliga typgruppernas tv-tittande är förankrade i en social dimension och det tv-innehåll 

de väljer att titta på är i större grad kopplat till det familj och vänner tittar på än hos de manli-

ga typgrupperna. Tv-tittandet blir således en större del av socialisationsprocessen hos kvinnor 

än hos män (Bjurström, 2005). Killarna tipsar endast sina vänner om nya populärserier. ”Man 

ser på vanliga serier själv för det är svårt att titta med någon annan, för oftast är man inte på 

samma episod. Tjejerna däremot ser ett avsnitt för att kunna diskutera med sina vänner om 

vad som händer i populärserien. ”Jag har en kompis som kollar samma serie och är man inte 

på samma episod så är det ’Du får inte säga vad som händer!’. Förra helgen hade jag kollat 

lite före på ’Vampire diaries’ och då sa hon till mig att ’Gör något annat så länge så kollar 

jag ifatt, så pratar vi sedan’” säger en av tjejerna. Det skapas, med andra ord, en cirkel där 

tjejerna tittar på tv-program för att kunna diskutera dem med sin familj och sina vänner och de 

diskuterar tv-program för att få reda på vilka tv-program de ska titta på. 
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Tv:n är ett identitetsstärkande och uppfostrande medium som fyller grundläggande funktioner 

i människors liv (Sjöberg, 2002). Det sociala tv-tittandet är, som sagt, mer en kvinnlig än en 

manlig företeelse (Viscovi, 2008). De kvinnliga typgrupperna i vår undersökning tittar i lika 

stor utsträckning på tv med andra som ensamma, medan de manliga typgrupperna nästan en-

dast tittar på tv ensamma. Samtalet kring tv-tittandet är en betydelsefull del av unga kvinnors 

identitetsskapande process eftersom tv-mediet förmedlar en uppsjö av information, trender 

och livsstilar via olika tv-program (Gillespie, 1995). De får, genom rollkaraktärerna i tv-

programmen och deras problem i livet och i relationer, perspektiv på sina egna problem (Gil-

lespie, 1995). Vår undersökning styrker det och visar att de kvinnliga typgrupperna, trendföl-

jarna och konventionalisterna, tittar mer på tv-innehåll av ett identitetskapande motiv. ”Det är 

egentligen samma fall, men jag gillar relationerna mellan karaktärerna som alltid är med” 

säger en konventionalist om ”Dr. House svåraste fall. ”Typ se hur andra har det, och så” 

nämner en trendföljare som ett motiv. De manliga typgrupperna, webbspecialisterna och indi-

vidualisterna, tittar istället på tv-innehåll främst för att bli underhållna och för förströelse. 

6.2.3 Multimedialt tv-tittande 

I dagens medielandskap har unga människor möjlighet att använda flera medier samtidigt, 

vilket skapar ett multimedialt tv-tittande där de unga ständigt, genom olika kanaler, håller sig 

uppdaterade med både nödvändig och onödig information. Det är en självklarhet för dagens 

unga människor att vara medproducenter eller kommentatorer, vilket innebär att kommunicera 

och dela information via sms, bloggar och Facebook. Det gör medier till en ständigt pågående 

konsumtion och produktion (Graffman och Fredriksson, 2010). Datorn, men framförallt mo-

biltelefonen är ett av de viktigaste attributen i typgruppernas liv, som agerar navelsträng mel-

lan dem och sina vänner. Typgrupperna beskriver deras multimediala tv-tittande enligt följan-

de: 

 Men ibland är det såhär att man sitter vid tv:n och kollar och så har man 
 mobilen i fickan och datorn bredvid och då blir att man kollar Facebook 
 först på mobilen och så tar man fram datorn då går man in på Facebook 
 också och bara ’Jaha, men jag var ju där’. 
 Trendföljarna 

 Är det skit på tv:n tar jag upp mobilen eller laptoppen eller flyttar mig till 
 stationära. 
 Webbspecialisterna 

 Skönt med multitasking. Tittar på tv:n, sitter vid datorn med något skolarbete 
 kanske och sms:ar med telefonen samtidigt. Mina föräldrar kollar på 
 mig och bara ’Dagens ungdom!’. 
 Konventionalisterna 

 Det är så mycket som man behöver göra också, eller vill göra, så att bara 
 sitta och titta på tv känns som slöseri med tid. 
 Individualisterna 

Konventionalisterna och individualisterna, vilka båda studerar studieförberedande utbild-

ningsprogram, anser att tv-tittande i sig är slöseri med tid och försöker därför utnyttja tiden till 

att hinna med uppgifter från skolan eller andra aktiviteter. Trendföljarna däremot ser det mul-

timediala användandet som en chans till socialt umgänge, då de bor på en liten ort och inte 
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alltid har möjlighet att träffa vänner. Då blir sms eller chattmeddelanden, där de kommenterar 

tv-innehåll, ett substitut för att träffas fysiskt och diskutera tv-program. Webbspecialisten är 

de som i minst utsträckning använder sig av andra medier i samband med tv-tittande, då de 

anser att datorn tillgodoser både instrumentella och rituella behov samt social kontakt. 

6.3 Attityd 
Tv:n uppfyller många behov, oavsett om användaren söker avkoppling, spänning eller säll-

skap. Det är dock samtidigt det medium som i lägst utsträckning har något direkt syfte i ungas 

medieanvändning (Livingstone, 2002). Däremot är tv:n inte längre det medium som används 

mest och i störst utsträckning av unga människor, då datorn och internet har tagit över första 

platsen i ungas medievardag (Carlsson, 2010). Tv-mediet är även i vår undersökning under-

ordnad internet, men det finns fortfarande en relation till tv:n hos unga människor som vi vill 

belysa.  

Nya medieteknologier leder sällan till att gamla medieteknologier dör ut (Strömbäck, 2009). 

Däremot omdefinierar nya medieteknologier de äldre medieteknologiernas roller och betydel-

ser i samhället och de påverkar och omdefinierar människors sociala liv. På det sättet blir tv-

mediet omdefinierat i form av webb-tv hos en del av våra typgrupper. De olika typgruppernas 

attityd gentemot tv-mediet ser olika ut beroende på typgruppens habitus, och kanske främst 

kön. I följande del kommer vi gå igenom hur de olika typgruppernas attityd till tv-mediet är 

samt hur deras habitus påverkar attityden till tv-mediet. 

6.3.1 Trendföljarna 

Trendföljarna tittar på tv av olika anledningar, vid vissa tillfällen söker de spänning, andra 

gånger avkoppling. Tv:n har med andra ord många funktioner för tjejerna, såsom spänning, 

avkoppling, sällskap, men blir främst ett skyddsnät mot tristess (Livingstone, 2002). Trendföl-

jarna berättar att de tittar på tv för att fly sin verklighet, något som de har gemensamt med 

konventionalisterna. Konventionalisterna flyr, på grund av stress från deras studieförberedan-

de utbildningsprogram, verkligheten för att koppla av, medan trendföljarnas flykt är mer för 

att drömma sig bort.  

Tv:n fungerar som en indikator för trendföljarna där de mäter egna värderingar samt sätter sig 

in i sin omvärld. Tjejerna identifierar sig inte direkt med dokusåpadeltagare och karaktärer i 

populärserier, utan sätter sig in i deras situationer och funderar kring hur de själva skulle ha 

agerat (Gillespie, 1995). Tv-mediet blir ett fönster för trendföljarna där de lär känna sig själva 

och sin omvärld igenom rollkaraktärer och relationer dem emellan. De identifierar helt enkelt 

likheter och skillnader hos sig själv och tv-materialet och när de sedan diskuterar innehållet 

med vänner så lägger det grunden för en identitetsskapande process (a.a.).”Jo, men man kan-

ske fantiserar lite också att man kanske, typ som ’Gossip girl’, då kan man bli så här, Åh, jag 

vill också” säger en av trendföljarna. På så sätt blir tv-mediet betydelsefullt för trendföljarna 

då det både blir en spegel till deras egen värld, men också ett fönster de kan röra sig igenom 

när de vill lämna sin verklighet. Tv-tittandet kan, i och med att trendföljarna bor på en mindre 

ort, bli ett sätt för dem att vidga sina vyer, både emotionellt och geografiskt.”Jag ser mycket 
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typ på djurprogram, ”Animal planet” och så, och då är det kul att se andra ställen, det blir 

lite så att man reser runt nästan” säger en av dem. 

6.3.2 Webbspecialisterna  

Webbspecialisterna, till skillnad från individualisterna, rör sig ifrån tv-mediets programseg-

mentering och väljer istället en öppnare arena i form av internet och nischmedier, till exempel 

Youtube (Peltola, 2009). Killarna har valt att till större del ta del av publikdistribuerat materi-

al, till exempel fanfiction, och dessutom att aktivt ta ett steg bort från tv-innehåll som är pro-

ducerat av de stora mediebolagen. ”Just det med familje-tv, jag tål inte att kolla på ’Idol’, jag 

mår fysiskt dåligt av det” säger en av dem. Den här utvecklingen innebär att makten som tidi-

gare legat hos de stora mediebolagen nu förskjuts till publiken, eller att mediebolagen i alla 

fall måste erkänna publikens frihet och därigenom maktposition (a.a.). Nya medieplattformar, 

som gör det möjligt med till exempel nischmedier, har ändrat medieklimatet i Sverige och vi 

som publik har genomgått en evolution från att vara passiva mediekonsumenter till att bli ak-

tiva mediedistributörer. Webbspecialisterna är de som i störst grad frigjort sig ifrån ett svenskt 

och segmenterat programutbud.  

Webbspecialisterna har också ett mer internationaliserat tv-tittande och de tv-program de 

ibland tar del av är oftast från utländska kanaler, till exempel ”Discovery channel” eller ”His-

tory channel”. Webbspecialisterna är inte en rekryterad publik utifrån en viss geografisk plats, 

utan utifrån smak och livsstil. Det krävs en internationaliserad medieanvändning, i och med 

webbspecialisternas smak för specialinnehåll, och typgruppen ser tv-program med hänsyn till 

innehåll snarare än ursprung (McQuail, 2010). Webbspecialistens mönster kan verka frag-

menterat och individualiserat, men samtliga i typgruppen tar del av samma sorts specialinne-

håll, vilket tyder på en homogen smak och stil. 

Webbspecialisternas tv-tittande kan pendla mellan barbariskt och rent, precis som deras 

språkdräkt kan variera från grovt till högtravande. Många tv-program webbspecialisterna tittar 

på innehåller grovt våld, vilket tillhör en barbarisk smak, men de kan också se på en historisk 

dokumentär med kritiskt, granskande ögon, vilket tyder på en renare smak (Gripsrud, 2002). 

”Man ser inte på det för man tror på det, utan för att sätta igång tankegångar. De kan blanda 

fakta med saker utan grund. Men det är ändå kul att höra hur de tänker” säger en i typgrup-

pen. Den rena smaken förutsätter en analytisk förmåga och ett välutvecklat språk, med andra 

ord förhåller sig gruppen ytterst kritiskt till allt tv-innehåll, även tv-program med en seriösare 

prägel ifrågasätts av webbspecialisten (a.a.). 

6.3.3 Konventionalisterna  

Typgruppen använder framförallt tv:n som avkoppling, eller som de själva beskriver det, en 

verklighetsflykt. De båda kvinnliga grupperna, trendföljarna och konventionalisterna, har tv-

tittandet som en del av ett identitetsskapande, vilket också är vanligt bland unga kvinnor (Gil-

lespie, 1995). Konventionalisten använder inte, till skillnad från trendföljarna, tv-mediet i 

samma utsträckning till kulturell expropriering, vilket är erfarenhet från medier som skapar 

reflektion kring sitt eget liv och tillvaro (Sjöberg, 2002). Det handlar mer om att skapa distans 

till sin egen verklighet snarare än att reflektera över den genom karaktärer i en serie för kon-

ventionalisterna. De ser inte tv:n som ett fönster mot en annan människas verklighet, såsom 



Vad är det på tv ikväll?  Emmy Davidsson  

En kvalitativ studie om svenska gymnasieelevers användning av och attityd till tv-mediet  Fredrik Doohan Pehrman 

 

47 

 

trendföljarna gör, utan mer som en portal till en alternativ värld. Konventionalisterna låter 

med andra ord inte tv-mediet bli en för stor del av deras identitetsskapande. ”Jag kollar på 

Vampire diaries för att se något som inte är verkligt, i och med att man har mycket i skolan 

och så. Med alla vampyrer och varulvar kan man sätta sig vid tv:n eller datorn och bara 

glömma allt för en stund. Däremot känner jag inte som huvudpersonen Lina eller typ blir kär 

i en vampyr” förklarar en av konventionalisterna. 

Konventionalisterna låter sig inte påverkas ytligt av de tv-program de ser på, då deras kläder 

och mängden de sminkar sig inte speglar den bild rollkaraktärer eller deltagare i dokusåpor 

ger av kvinnor i deras ålder. Tv-tittandet blir istället ett samtalsämne som stärker vänskaps-

band, snarare än identitetsskapande för konventionalisterna (Gillespie, 1995). Konventionalis-

tens habitus styr vilket tv-innehåll hon tar del av och det hon tittar på bekräftar hennes sociala 

samhörighet. Tv-tittande är dock främst ett sätt att fly en krävande vardag, vilket grundar sig i 

hennes val av ett mer krävande utbildningsprogram. 

6.3.4 Individualisterna  

Tv-innehåll är fortfarande ett samtalsämne för individualisterna och en del av deras sociala 

samhörighet, men i och med ett växande medieutbud och ett nytt användningsmönster när det 

gäller medier glider de ifrån ramarna där man tidigare var fast, både socialt och lokalt. Tv-

tablån fungerar, med andra ord, inte tv-tablån som ämne för kallprat i skolklassen längre, oli-

ka människor erbjuds olika sorters utbud och den gemensamma tv-plattformen är borta i och 

med en allt mer globaliserad och individualiserad mediekonsumtion (Bjur, 2009). Internet blir 

istället en plattform där individualisten kan diskutera programinnehåll.  

Det som är gemensamt för individualisterna är att de aldrig låter tv-tittandet komma i vägen 

för deras vardagliga rutiner. Tv-tittande ska ske på deras egna villkor och webb-tv blir oftast 

inte bara ett komplement, utan mer ett substitut för den vanliga tv-apparaten. Individualisterna 

säger också att webb-tv tilltalar dem i större utsträckning. ”Jag tittar på vanlig tv när jag 

kommer hem från skolan i någon timma, typ ”Family guy” eller något sådant där. Resten är 

bara på nätet” säger en av killarna. Deras personliga levnadsmönster kan, förutom att typ-

gruppen har ett brett val av programutbud och att de tittar på webb-tv i större utsträckning, 

också ligga till grund för det individuella tv-tittandet. Tv:n har flyttat ur hemmet, i och med 

webb-tv, och har blivit en portabel enhet och på så sätt blir tv-tittandet en högst individualise-

rad aktivitet som präglas av valfrihet (Hadenius, Weibull, Wadbring, 2008). 

6.4 Samhällsansvar 
Medborgare i ett demokratiskt samhälle är både mäktiga och maktlösa. Det är viktigt för poli-

tiker och medier att människor röstar på dem eller läser deras texter, vilket ger medborgaren 

makt. När medborgaren dock väljer att inte engagera sig i samhälleliga frågor får politiker och 

medieaktörer mer utrymme, vilket ökar deras makt. Medierna har samtidigt en betydande roll 

för medborgarkulturen. En samhällsmedlem kan knappast forma en politisk ståndpunkt och 

utöva sina demokratiska rättigheter utan den information som medierna tillhandahåller (Ols-

son, 2004). Den ökade konkurrensen om publiken samt kommersialiseringen av medierna har 

dessutom resulterat i att journalistiken får mindre utrymme och sämre kvalitet (Strömbäck, 



Vad är det på tv ikväll?  Emmy Davidsson  

En kvalitativ studie om svenska gymnasieelevers användning av och attityd till tv-mediet  Fredrik Doohan Pehrman 

 

48 

 

2010). Problemet med tabloidiseringen, det stora utbudet av programinnehåll med underhåll-

ningsformen som grund, är att det blivit lättare för medborgarna att välja bort nyhets- och 

samhällsprogram. Samtidigt är de nyhets- och samhällsprogram som skapas stöpta i en folklig 

och underhållande form, vilket tar fokus från seriösare former av samhällsinformation (Grips-

rud, 2002). Den följande delen kommer därför analysera gruppernas syn på samhällsansvar 

och deras inställning till nyhets- och samhällsprogram.  

6.4.1 Trendföljarna 

Trendföljarna anser, precis som övriga typgrupper, att tv-mediets uppgift är att underhålla och 

att nyheter förmedlas via andra medier samt via skolan. Trendföljarna diskuterar enligt följan-

de:  

1: ”Det känns lite som att i tidningen kan man väl se nyheterna, i tv:n vill man ha underhåll-

ning, saker som man tycker är roligt alltså filmer, serier. Sedan finns tidning till för det där 

allvarliga, som man kanske inte bryr sig om liksom.” 

 

2: ”Men har det hänt någonting, alltså något speciellt, att det verkligen har hänt något stort, 

då kanske man väljer att kolla på tv:n. Man har ju ändå läst det i tidningen, men när det gäller 

tv:n är de ju oftast där också och det där liksom direkt därifrån. Då kanske man kan känna att 

man vill kolla, men annars…” 

 

Moderator: ”Men det här vardagliga nyhetsflödet?” 

 

3: ”Om man går in på typ Aftonbladet, deras webbsida, då uppdateras nyheterna hela tiden, 

typ tv:n eller tidningen det tar ändå lite längre tid.” 

 

Det är viktigt med nyheter för trendföljarna, samtidigt som de i liten grad tittar på nyheter via 

tv-mediet. Trendföljarna och övriga grupper nämner inte kvaliteten på journalistiken, utan 

huvudsaken för dem är att nyheten förmedlas. Den största risken med den inställningen är att 

de flesta medborgare nöjer sig med mindre kvalificerad journalistik och endast en välutbildad 

elit har tillgång till den kvalitativa journalistiken (Strömbäck, 2010). Det, i sin tur, innebär en 

negativ spiral för tv-mediet där politiken i tv-mediet blir alltmer populariserad och medbor-

garna endast vill se mer underhållning. Nyheter blir också ett ämne för diskussion för trend-

följarna, då unga kvinnor diskuterar tv-innehåll mer än unga män (Gillespie, 1995). De följer 

därför inte nyhetsförmedlingen för att skapa åsikter eller värderingar, utan mer för att kunna 

följa med i diskussioner. 

6.4.2 Webbspecialisterna 

Journalisten är en abstrakt enhet, menar Bourdieu, som inte existerar. Det är olika journalister, 

olika habitus, olika medium, vilket resulterar i konkurrens. Resultatet blir dock samma, ho-

mogena resultat, journalister och medier arbetar under samma tvång, mot samma källor och 

annonsörer. Det går, enligt Bourdieu, att jämföra att läsa morgontidningar för att kunna skapa 

kvällstidningen med att äta gårdagens rester innan man ger sig på dagens middag. Tv-mediet 

är kulturens snabbmat, det mättar men lämnar tittaren utan någon bestående upplevelse 
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(Bourdieu, 1998) . Webbspecialisten resonerar likadant som Bourdieu kring nyheter på tv och 

de väljer istället att ta del av nyheter via större dagstidningars internetupplagor: 

1: ”Jag är inte det största fanet av kvällstidningar, så det försöker jag undvika.” 

 

2: ”Ja, jag föredrar att läsa riktiga tidningar.” 

 

Moderator: ”Papperstidningar?” 

 

2: ”Nej, tänkte mer på de som faktiskt skrivs av journalister.” 

6.4.3 Konventionalisterna 

Konventionalisterna och individualisterna är de typgrupper som tar del av ett bredare pro-

gramutbud, där finns både nyhets- och samhällsprogram representerade. Konventionalisterna 

har ett visst samhällsintresse. ”Om hela Sverige har vetskap vad som händer i andra länder, 

med inbördeskrig och så. Men även vad som händer i rika länder med. Då kan vi hjälpa till 

och påverka att det händer något” säger en av tjejerna. De tycker samtidigt att nyheter och 

samhällsinformation är en åldersfråga och anser att ju äldre en människa är, desto mer intres-

serad blir man av en vidare omvärld. Då är det inte längre det egna livet och det lokala som är 

intressant, utan man vidgar sin världsbild. Konventionalisterna följer dock redan i nuläget sina 

föräldrars mönster av tv-tittande och tar del av tv-nyheter. ”Jag skrev inte upp att jag kollar 

på nyheterna men jag gör alltid det ändå. I och med att föräldrarna gör det. Mamma kanske 

berättar att ’Jag hörde det på nyheterna’ och jag bara ’Aha, ja ja’, så sitter man och diskute-

rar det så. Utan nyheterna hade vi inte fått veta någonting om omvärlden. Det är bra att det 

finns, likadant med samhällsprogram” berättar en av tjejerna.  

Tv-innehåll och nyhetssändningar blir således en diskussionsplattform för tjejerna och deras 

föräldrar och föräldrarna påverkar i hög grad deras inställning till tv-utbudet (Sjöberg, 2002). 

En persons bakgrund påverkar individens inställning till olika sorters tv-program, till exempel 

nyheterna. Habitus är ett resultat av socialisationsprocessen samt livsstil och smak är en pro-

dukt av habitus, vilket gör att det tv-innehåll föräldrarna väljer att titta på blir också det som 

deras barn i hög grad väljer att konsumera (Gripsrud, 2002). 

6.4.4 Individualisterna 

Individualisterna får också mycket av sin nyhetsuppdatering via internet. Killarna går, likt 

webbspecialisterna, på Bourdieus spår att man äter gårdagens rester innan man ger sig på da-

gens middag (Bourdieu, 1998). ”Man får ut så mycket mer på internet också, nyheterna imor-

se var bara ’Nu fortsätter Breivik-rättegången, idag ska han göra det här och igår gjorde han 

det här’, medan på internet kan man få ut så mycket mer” säger en av killarna. 

Individualisterna värderar nyheter via tv-mediet lågt och de menar att tv-mediets främsta syfte 

är underhållning. De tillfredsställer mer instrumentella behov via datorn och då främst via 

sökmotorn Google (Livingstone, 2002). Därifrån kan det hända att individualisten hamnar på 

ett nyhetsinslag från vanlig tv. Däremot så är individualisterna, tillsammans med konventiona-

listerna, de av typgrupperna som tar del av mest nyheter via tv-mediet enligt tv-dagböckerna. 

Då handlar det dock mer att tillfredsställa ett rituellt tittande, snarare än ett instrumentellt 
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(a.a.). ”Jag kan tycka att typ en dokumentär kan vara intressant och nyheterna och så också, 

men det är inte sådant man sitter vid datorn och tänker att man ska dra upp, TV4-nyheterna. 

Sedan om det väl råkar vara på någonstans kan jag tycka att det är ganska intressant och 

sitta och titta” säger en av individualisterna.  

Individualisterna är medvetna om sin självcentrering och bristen på engagemang när det gäller 

samhällsansvar men de tror att nyhetsintresset kommer öka med åldern. ”Man kommer väl 

antagligen få ett större intresse för vad som händer lokalt, och globalt också för den delen, 

och inte bara sin egna lilla bubbla” säger en av killarna. 

6.5 Sammanfattning analys 

De olika typgrupperna har mycket gemensamt när det kommer till användning av, attityd till 

och samhällsansvar genom tv-mediet, men vi har även belyst flertalet skillnader mellan typ-

grupperna och deras habitus. Likheterna beror på gymnasieelevernas liknande habitus, deras 

liknande livsstilar och smak samt även deras ålder. Vi menar därför att medieanvändning till 

stor del är en åldersfråga. De olikheter mellan typgrupperna vi har sett gäller främst mellan 

könen, men även till viss del mellan de studie- kontra yrkesförberedande typgrupperna. Det 

gäller bland annat val av programtyper, det sociala och multimediala tv-tittandet samt inställ-

ningen till webb-tv kontra tv-apparat.  

 

I det följande, avslutande kapitlet kommer vi att försöka sammanfatta våra huvudsakliga slut-

satser samt besvara vår problemformulering.  
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7. Slutdiskussion 
 

I följande kapitel kommer vi att diskutera kring våra mest intressanta slutsatser och besvara 

vår problemformulering. Det innebär att vi kommer sammanfatta kartläggningen av gymna-

sieelevers användning av och attityd till tv-mediet, diskutera vilken betydelse habitus har på 

deras användning och attityd samt resonera kring vilken betydelse deras habitus, användning 

av och attityd till tv-mediet har på deras syn på deras medborgerliga roll i relation till nyhe-

ter. 

7.1 Fragmentering och formalisering  
Tv-mediet är långt ifrån uträknat och precis som andra traditionella medier har det fått anta 

nya former för att möta ett modernt medielandskap. Det vi ser i vår undersökning är att gym-

nasieelevers användning och attityd till tv-mediet inte är så förändrat som vi först antog. Vår 

första hypotes var att unga människors tv-tittande skulle vara starkt dominerat av webb-tv. 

Det visar sig dock, trots digitalisering, globalisering och individualisering, att det fortfarande 

existerar ett traditionellt tv-tittande framför tv-apparaten bland gymnasieeleverna. Vår andra 

hypotes var att unga människor idag uteslutande tar del av underhållning via tv-mediet, vilket 

vi kan bekräfta genom vår undersökning. Tv-mediet främsta uppgift för gymnasieeleverna är 

avkoppling, förströelse och underhållning. Däremot skiljer sig formen av underhållning bero-

ende på vilket habitus, men framförallt kön, individen har. 

Tv-tittandet är dessutom inte alltid fragmenterat som tidigare forskning visar på, utan vi har 

funnit att det skiljer sig beroende på vilken nivå av ett material som studeras. På en övergri-

pande nivå har typgrupperna ett formaliserat, icke fragmenterat, mönster där underhållnings-

genren är dominerande. När vi går ner en nivå kan vi dock urskilja en fragmenterad använd-

ning i form av olika val av underhållningsprogram, till exempel dokusåpor eller populärserier. 

Ytterligare ett steg ner i det empiriska materialet, till nästa nivå, upptäcker vi även här ett 

fragmenterat mönster av olika sorters dokusåpor eller populärserier som typgrupperna väljer 

att ta del av. Trendföljarna tittar helst på dokusåpor där tonen är mer folklig, till exempel ”Big 

brother”, medan konventionalisterna även tittar på dokusåpor som i större utsträckning har ett 

dokumentärt syfte, till exempel ”Familjen annorlunda”. Vi kan också se ett formaliserat 

mönster på typgruppsnivå där det sociala samspelet mellan individ och dess sociala fält, ut-

bildningsfältet, skapar ett formaliserat tv-tittande där individer inom typgruppen tar del av 

samma tv-program som vännerna. Slutligen, på individnivå inom typgrupperna, finns ett 

fragmenterat tv-tittande som grundar sig i habitus, där bakgrund, livsstil och smak spelar in 

och där delar av tv-tittandet är högst personligt för respektive individ. Sammanfattningsvis 

kan vi därför konstatera att tv-tittande är fragmenterat, men också formaliserat, beroende på 

vilken nivå vi väljer att studera. De olika aspekterna av habitus påverkar, med andra ord, 

gymnasieelevernas deras val av programtyper. 
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7.2 Socialt och multimedialt tv-tittande 

Typgruppernas sätt att titta på tv påverkas i stor utsträckning av habitus, och även här spelar 

kön en stor roll. Samtliga typgrupper ägnar sig åt flera aktiviteter samtidigt under tv-tittandet, 

då det annars anses som slöseri med tid. Det är framförallt de studieförberedande typgrupper-

na, konventionalisterna och individualisterna, som ser tv-tittandet som en möjlighet att effek-

tivisera tillvaron och de tittar på tv samtidigt som de umgås via mobiltelefon eller via datorn 

eller gör skolarbete.  

Det sociala tv-tittandet är mycket betydelsefullt för de kvinnliga typgrupperna och när de tittar 

på tv ensamma, på grund av till exempel en avlägsen boendeort, fungerar mobiltelefonen eller 

datorn som en länk till en social samhörighet. Det sociala tv-tittandet samt användningen av 

flera medier vid tv-tittande hör på det sättet ihop med det sociala samspelet och tjejerna vill 

inte bara titta på tv-program, utan dessutom diskutera dem med andra. De kvinnliga typgrup-

perna tittar också mer på tv tillsammans med familjen och väljer oftare att titta på det tv-

innehållet som föräldrarna tittar på, än de manliga typgrupperna. Tv-mediet blir på så sätt en 

större del av tjejernas socialisationsprocess samt identitetsskapande process. De manliga typ-

grupperna är mindre sociala, men väljer istället att ägna sig åt fler fritidsintressen under tv-

tittandet, till exempel datorspelande eller tecknande. De manliga typgrupperna kan också dis-

kutera tv-innehåll, men det är mindre betydelsefullt för dem att det sker på en personlig nivå. 

De söker oftast personer med samma livsstil och smak att diskutera med, till exempel över 

internetforum. Den främsta aspekten av habitus som styr beteendemönster kring tv-tittande är 

kön, men även andra delar av habitus, till exempel utbildningsval och boendeort, påverkar hur 

gymnasieeleverna tittar på tv. 

7.3 Vad tycker gymnasieeleverna egentligen om tv-mediet? 
Vi kan, återigen, se en skillnad mellan könen när det gäller attityden gentemot tv-mediet. Tje-

jerna använder sig mer av tv-mediet och har en positivare inställning. Skillnad i attityd är 

framförallt störst när det gäller den traditionella tv-apparaten kontra webb-tv, där killarna i 

stor utsträckning ser tv-apparatens teknologi och kompabilitet med övrig elektronisk utrust-

ning som mediets enda fördel. Individualisterna, men också webbspecialisterna, söker i stor 

grad ett individualiserat tv-tittande där tv-mediet och dess utbud ska passa deras levnads-

mönster. Därför blir webb-tv det som dominerar de manliga typgruppernas tv-tittande. Indivi-

dualisten, tar dock del av det segmenterade, tabloidiserade programutbudet från Sverige, me-

dan webbspecialisterna dessutom söker upp ett smalare, mer specialiserat innehåll via inter-

net. Vi har studerat en i många aspekter homogen grupp gymnasielever, vilket gör att vi i stor 

utsträckning endast ser skillnader i attityd till tv-mediet utifrån kön, men vi även se nyans-

skillnader i attityd mellan typgrupperna beroende på livsstil och smak. 

7.4 Synen på medborgerlig roll i relation till nyheter 
Samtliga typgrupper anser att nyheter och samhällsinformation är viktigt, men de prioriterar 

den typen av information lågt. Många av respondenterna uttrycker på olika sätt att de inte ha 

makt att påverka samhället och bedömer således att de inte behöver ta del av nyheter, utan att 

det är tv-innehåll som tillhör vuxenlivet. Gymnasieeleverna tror att deras prioritering kommer 

förändras och att deras värdering av nyheter kommer bli mer positiv när de blir äldre. Indivi-
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dualisterna och konventionalisterna, de studieförberedande typgrupperna, har båda ett rituellt 

tv-tittande av nyheter, det vill säga att de kan umgås socialt vid konsumtion av nyheter. Det är 

ett mönster som vi inte ser lika starkt hos de yrkesförberedande typgrupperna. Samtliga typ-

grupper använder internet eller dagstidningar för instrumentella behov, medan tv-mediet 

främst används för förströelse eller avkoppling.  

Det florerar nyheter och samhällsinformation, i lite varierande grad, i typgruppernas respekti-

ve sociala fält och i deras medieanvändning genom skolan, familjen, traditionella medier och 

framförallt på internet. De lyckas, på lite olika sätt och mängd, ta del av nyheter och samhälls-

information genom sin uppfostran, sin utbildning och sitt sociala samspel. Nyhetskonsumtion 

via tv-mediet är, med andra ord, inte avgörande för om gymnasieeleverna är goda samhälls-

medlemmar, det finns många andra kanaler att tillgå och dessutom kan nyhetsförmedling ske 

omedvetet och i förbifarten. Därför kan inte endast information om användning av och attityd 

till tv-mediet fastställa om gymnasieeleverna kommer att ta ett samhällsansvar eller inte. Där-

emot kan vi se att habitus, genom föräldrars och skolans inverkan, skapar förutsättningar för 

att de senare i livet ska kunna ta sitt samhällsansvar, genom att skapa beteendemönster och 

nyhetsvanor. 

7.5 Ett personligt fönster och en modern lägereld 
Idag pratar inte unga människor lika mycket tv-tablåer, repriser och sändningstider som ung-

domar gjorde för tjugo år sedan. De ställer inte heller lika ofta frågan om vad det är på tv 

ikväll eftersom de inte längre behöver rätta sig efter tv-mediets tider. Då de förr i tiden disku-

terade ”Hylands hörna” måndag morgon i varje fikarum i hela Sverige, har man idag inte på 

samma sätt gemensamma preferenser i tv-tittandet på grund av att tv-utbudet är större och 

publikerna är mindre.  

Det finns även tv-program som vi inte måste följa så slaviskt som man gjorde för tjugo år se-

dan. Idag kan vi se dokusåporna, dramaserierna och humorprogrammen när vi vill och besvi-

kelsen över att ha missat ett avsnitt existerar inte längre, eftersom vi med endast en 

knapptryckning får tillgång till episoden. Habitus styr till stor del det individuella tv-tittandet, 

men det finns fortfarande ett universellt tv-tittande där tv-apparaten fungerar som en modern 

lägereld. Då är närvarokänslan och vetskapen om att hela befolkningen sitter och tittar det 

som får oss att vilja vara en del av händelsen. Vi tror att, oavsett om det är världsmästerska-

pen i fotboll år 1994 eller år 2014, kommer ung som gammal, kvinna som man, fotbollsintres-

serad eller inte, yrvaket krypa upp ur sängen mitt i natten för att via tv-apparaten ta del av ett 

unikt ögonblick. 
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9. Bilagor 

9.1 Tv-dagbok
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9.2 Intervjuguide  

 

Öppningsfrågor:  

 Vad ska ni göra/vad gjorde ni i helgen? 

 Trivs ni bra i skolan och på den utbildning som ni läser? 

 

Introduktionsfrågor: 

 Hur har det gått att fylla i tv-dagboken? 

 Kan ni fylla i vår enkät med lite frågor om er bakgrund? 

 

Övergångsfrågor: 

 Vilka tv-program är det ni verkligen inte vill missa under veckan? 

 En vanlig veckodag, hur ser ditt tv-tittande ut? 

Nyckelfrågor: 

1. Användning (kartlägga deras användningsmönster av tv-mediet) 

 Vad är det som är så kul med era favoritprogram, t.ex. ”Game of thrones” eller ”Big 

Brother”?  

 Varför tror ni att en stor del av ert tv-tittande är humorserier, dokusåpor och 

populärserier? 

 Varför kollar en del av er på smalare tv-innehåll, till exempel ”My little pony” eller 

”Pewdie Pie – Happy wheels” eller ”How stuff’s made” och dokumentärer om Simon 

och Garfunkel eller andra världskriget? 

 Hur får ni reda på nya intressanta tv-program? 

 Om ni ska uppskatta: I vilken utsträckning väljer ni att aktivt titta på ett program och 

hur mycket är slötittande eller zappande? 

 Är tv:n på hela tiden eller sätter ni bara på den när det är något tv-program ni 

verkligen vill se? 

 

1.1 Socialt tv-tittande 

 Kollar ni ibland på program som ni inte vill kolla på? Exempelvis om det är konkur-

rens om tv:n alternativt om det finns fler tv-apparater i hemmet. 

 Varför och när tittar ni på tv tillsammans med andra?  

 Varför tittar ni på tv ensamma, är det självvalt eller inte? 

 

1.2 Multimedialt tv-tittande 

 Varför och till vad använder ni mobilen/datorn när ni tittar på tv? 

 Vad är orsaken till att ni ibland väljer att inte ha med ett annat medie när ni tittar på 

tv? 
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2. Attityd (kartlägga deras inställning till tv-mediet) 

 Rangordna medier utifrån vilka du helst använder (tv, radio, tidning, internet). Motive-

ra din rangordning. 

 Varför tittar ni egentligen på tv? 

 Tittar ni på tv för att göra något roligt eller för att ni har tråkigt?   

 Varför ser ni/ser ni inte på webb-tv? 

 

3. Samhällsansvar (kartlägga deras konsumtion av nyheter, samhälls- och debattpro-

gram) 

 Vilka sorters tv-program skulle det visas mer av på tv? 

 Hur kommer det sig att ni inte tittar så mycket på nyhetsprogram, samhälls- kulturpro-

gram och debattprogram på tv? 

 Eftersom ni inte tittar på nyheter, samhälls- och debattprogram via tv:n, hur gör ni då 

för att få information om aktuella händelser? 

 Tycker ni att det är viktigt med nyheter? Varför? 
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9.3 Bakgrundsenkät 
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9.4 Definitioner av programtyper 

Barnprogram är tv-program som är riktar sig till barn, till exempel tv-program på “Disney 

channel” eller tv-programmet ”Bolibompa”. 

Dokusåpor har programinnehåll med dokumentär karaktär, men innehållet har mer ett under-

hållningssyfte än i kunskapssyfte. Produktionsbolaget för dokusåpan styr miljön och vad som 

ska hända deltagarna, till exempel ”Big brother”. Vi räknar även tv-program där deltagare 

byts ut från avsnitt till avsnitt till den här kategorin, till exempel ”Arga snickaren”, ”Allt till 

salu” eller ”Lyxfällan”. 

Det finns dokusåpor där det förekommer tävlingsmoment, till exempel ”Big brother” och 

”Top model Sverige”, men då har vi fått väga tävlingsmomentet mot relationerna och intri-

gerna deltagarna emellan för att kunna avgöra vilket moment som får mest fokus. Tv-

programmet definieras som en dokusåpa om deltagarnas relationer och intriger är överordnat 

tävlingsmomentet. 

Humorprogram är satir- och sketchshower eller tv-program med humoristisk ton, till exempel 

”Partaj”, ”Hey baberiba”, ”Karatefylla” eller ”Erik och Mackan – Knäcker den manliga ko-

den”. 

Kategorin tv-serier var så pass stor att vi valde att dela upp den i två undertyper; populärserier 

och humorserier. Humorserier har fiktivt innehåll med skådespelare där tyngdpunkten ligger 

på det humoristiska, till exempel ”How I met your mother”, ”Big bang theory”, ”Two and a 

half men” eller ”Den sista dokusåpan”. Populärserier har fiktivt innehåll med skådespelare 

där dramatisering är utgångspunkten, de kan ingå i olika genres till exempel drama, kriminal, 

äventyr eller science-fiction.”The O.C.”, ”CSI Miami”, ”Lost” eller ”Game of Thrones” är 

exempel på populärserier. 

Kategorin film är i form av lång spelfilm med skådespelare, till exempel ”Titanic” eller ”Star 

wars”. 

Sport är idrotts- och sportprogram, till exempel ”Sportspegeln” eller fotbolls- och ishockey-

matcher. Sportrapportering inom nyhetsprogram faller in under kategorin nyhetsprogram. 

Talkshow definierar vi som studioprogram där programledaren intervjuar gäster, ofta inför en 

studiopublik, till exempel ”Betnér direkt”, ”Late show with David Letterman” eller ”The El-

len DeGeneres show”. 

Tävlingsprogram handlar om tävlingar i bland annat kunskap, musik, mat eller fysiska grenar. 

Vem vet mest?”, ”Smartare än en femteklassare”, ”Minuten”, ”The amazing race”, ”Så ska 

det låta”, ”Halv åtta hos mig” eller ”Let’s dance” är exempel på tävlingsprogram.  

Det finns tävlingsprogram där publiken får följa deltagarna likt en dokusåpa, till exempel 

”Sveriges mästerkock” eller ”Idol”, men då har vi fått väga relationerna och intrigerna delta-

garna emellan mot tävlingsmomentet för att kunna avgöra vilket moment som får mest fokus. 
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Tv-programmet definieras som ett tävlingsprogram om tävlingsmomentet är överordnat delta-

garnas relationer och intriger. 

Dokumentärer är ett faktabaserat tv-program som förmedlar kunskap om till exempel historia, 

vetenskap, mänskliga livsöden eller politiska och sociala motsättningar, till exempel ”Född 

2010”. 

Nyhetsprogram är tv-program som med ett objektivt berättarspråk tar upp aktuella händelser, 

till exempel ”Rapport”. Det kan även vara mer nyhetsorienterade panelprogram, till exempel 

”Nyhetsmorgon”. Vi inkluderar inte humoristiska nyhetsprogram i genren, till exempel ”Bre-

aking news med Filip & Fredrik”. 

Samhälls- och kulturprogram har ett utbildande eller undersökande syfte, till exempel 

”Svenska dialektmysterier”, där Fredrik Lindström undersöker svenska dialekter eller ”På bar 

gärning”, där en panel diskuterar sociopsykologiska experiment. Underhållningsfaktorn finns 

ofta inkluderad, men är av underordnad betydelse.  



 

 

 

 

 


